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KSIĘGA PIERWSZA
1. Gdyby nasi poprzednicy w dziejopisarstwie pominęli byli pochwałę
samej historii, wówczas byłoby może rzeczą konieczną zachęcać wszystkich do gorliwego studiowania tego rodzaju ksiąg; nie masz bowiem dla
ludzi żadnego łatwiejszego sposobu doskonalenia się jak poprzez wiedzę
o czynach przeszłości. Skoro jednak nie kilku i nie mimochodem, lecz, że
tak powiem, wszyscy od tego zaczynali i na tym kończyli oświadczając,
że nauka płynąca z historii jest najprawdziwszą szkołą kształcenia i zaprawiania do zajęć publicznych, a wspominanie cudzych przygód jest
najwyraźniejszym i jedynym wskaźnikiem, jak można zmiany losu z godnością znosić, więc oczywiście nikomu nie wydałoby się rzeczą stosowną
powtarzać to samo, o czym pięknie i nieraz już mówiono — a najmniej
nam. Wszak sama nadzwyczajność zdarzeń, o których zamierzamy pisać,
zdolna jest każdego, młodzieńca czy starszego człowieka, zachęcić i pobudzić do czytania tego dzieła. Któż bowiem z ludzi jest tak tępy lub obojętny, żeby nie chciał poznać, jak i dzięki jakiemu ustrojowi państwa cały
prawie świat w niespełna pięćdziesięciu trzech latach 1 opanowany popadł
pod wyłączną władzę Rzymian, co nigdy przedtem się nie zdarzyło? Albo
któż znowu jest tak zaaferowany jakimś innym widowiskiem czy inną
nauką, żeby cośkolwiek było dlań ważniejsze od poznania tych faktów?
2. Jak zaś nadzwyczajnym i ważnym jest rozpatrywany przez nas
temat, wyjaśni się to najlepiej w ten sposób, jeżeli najsłynniejsze z dawniejszych mocarstw, którym dziejopisarze najwięcej poświęcili uwag, zestawimy i porównamy z panowaniem Rzymian. A te, które zasługują na
takie zestawienie i porównanie, są następujące. Persowie posiadali niegdyś
wielką władzę i potęgę, ale ilekroć ważyli się przekroczyć granice Azji,
narażali na niebezpieczeństwo nie tylko swe panowanie, lecz i siebie.
Lacedemończycy przez długi czas spierali się o hegemonię nad Grekami,
a kiedy wreszcie zwyciężyli, ledwie ją przez dwanaście lat2 bezspornie
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zachowali. Macedończycy panowali w Europie nad obszarem rozciągającym się od wybrzeży Adriatyku aż do rzeki Ister 3, co może uchodzić tylko
za całkiem małą część wspomnianego kontynentu. Potem zdobyli nadto panowanie nad Azją położywszy kres państwu Persów. A przecież ci, którzy
zdawali się rozporządzać bardzo wielu krajami i zasobami, wielką jeszcze
część świata pozostawili nietkniętą. Albowiem o Sycylię, Sardynię i Libię
nigdy nawet nie próbowali walczyć, a najbitniejszych wśród zachodnich
ludów Europy, mówiąc po prostu, nawet nie znali. Natomiast Rzymianie,
którzy nie poszczególne części, lecz cały niemal świat uczynili sobie poddanym, wznieśli swoje panowanie do takiej wyżyny, że dawniejsze wieki
nie mogą się z nią zmierzyć, a późniejsze nie potrafią jej przekroczyć.
W całości będzie to można lepiej poznać na podstawie naszego dzieła,
a zarazem pojmie się, ile i jak wielkie korzyści przynieść zdoła żądnym
nauki ludziom taki rodzaj historii pragmatycznej.
3. Zacznie się nasze dzieło chronologicznie od olimpiady 140 4,
rzeczowo u Greków od tak zwanej wojny sprzymierzeńczej pierwszej, którą przedsięwziął Filip, syn Demetriosa a ojciec Perseusza, do
spółki z Achajami przeciw Etolom; u mieszkańców Azji od wojny o Celesyrię 5, którą prowadzili ze sobą Antioch i Ptolemajos Filopator; wreszcie
w Italii i Libii od wojny między Rzymianami a Kartagińczykami, która
zwyczajnie nazywają hannibalską. Te zdarzenia łączą się bezpośrednio
z opowiedzianymi przez Arata Sykiończyka6 na końcu jego dzieła.
W dawniejszych czasach zdarzenia na świecie były jak gdyby sporadyczne, ponieważ wszystko, co się działo, zarówno co do zamiarów i skutków jak i co do miejsc, nie miało ze sobą powiązania. Od tych zaś czasów
począwszy tworzy historia niby jedno ciało, a italskie i libijskie zdarzenia
splatają się ze zdarzeniami w Azji i Grecji, wszystkie zaś zmierzają do
jednego celu. Dlatego też czasy te obraliśmy za punkt wyjścia dla naszej
Historii. Skoro bowiem Rzymianie w wymienionej wojnie zwyciężyli
Kartagińczyków i w przekonaniu swym dokonali tego, co było najważniejszym i największym krokiem do zdobycia świata, wtedy to po raz
pierwszy odważyli się po resztę wyciągnąć ręce i z potęgą wojskową przeprawić się do Grecji i na wybrzeża Azji.
Otóż gdyby nasi rodacy rozumieli i znali ustrój tych państw, które spierały się o
panowanie nad światem, może nie trzeba byłoby nam pisać o tym, jakim powodując się
zamiarem lub jakiej ufając potędze przedsięwzięli Rzymianie tego rodzaju i tak wielkie
dzieła. Ponieważ jednak
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większości Greków nie dość znana jest potęga, jaką przedtem posiadało
państwo bądź Rzymian, bądź Kartagińczyków, ani też poprzednie tych
narodów czyny, przeto uważaliśmy za konieczne tą i następną księgą poprzedzić naszą Historię. Wtedy nikt, stając przed opowiadaniem samych
dziejów, nie będzie miał wątpliwości i nie zada pytania, jakimi kierując
się względami lub na jakich opierając się siłach i zasobach pieniężnych
Rzymianie wdali się w takie przedsięwzięcia, przez które stali się panami
całej znanej nam ziemi i morza. Raczej z tych ksiąg i zawartego w nich
przygotowania stanie się jasne dla czytelnika, że bardzo nawet racjonalne
podstawy mieli ci, którzy powzięli zamiar panowania i władania nad
całym światem i doprowadzili go do skutku.
4. Albowiem na szczególną cechę naszego dzieła oraz na niezwykłość
naszych czasów to się składa, że jak Los 7 prawie wszystkie sprawy świata
skierował w jedną stronę i zmusił wszystkie, by zdążały do jednego i tego
samego celu, tak też historia powinna czytelnikowi w jednym przeglądzie
uzmysłowić, w jaki sposób kierował tym Los, aby wszystkie zdarzenia
przywieść do ostatecznego celu. Jakoż ta głównie myśl zachęciła i skłoniła
nas, aby zabrać się do dziejopisarstwa, a wraz z nią także okoliczność, że
nikt w naszych czasach nie podjął się napisania historii powszechnej;
w takim bowiem razie ze znacznie mniejszą gorliwością ja oddałbym
się temu zadaniu. Teraz zaś widząc, że wprawdzie o poszczególnych wojnach i pewnych łączących się z nimi zdarzeniach niejeden traktuje, ale
nikt, o ile wiemy, nawet o tym nie pomyślał, żeby zbadać powszechny
i ogólny związek faktów historycznych, kiedy i z czego wzięły swój początek i jak zostały ukończone — uważałem za rzecz zgoła niezbędną,
żeby najpiękniejszego a zarazem najpożyteczniejszego dzieła losu nie
przeoczyć i nie pozwolić, aby obojętnie obok niego przechodzono. Choć
bowiem Los przynosi wiele nowych rzeczy i stale w życiu ludzkim popisuje się swą siłą, to przecież istotnie nigdy jeszcze takiego nie dokonał
dzieła ani takiego nie urządził widowiska, jak za naszych czasów. Tego
nie można dostrzec u tych, którzy historię piszą po kawałku, chyba że
ktoś, co najsłynniejsze miasta zwiedził jedno po drugim albo nawet tylko
namalowane oglądnął każde z osobna, będzie dlatego zaraz myślał, że
dobrze poznał także kształt całej zamieszkanej ziemi i całe jej położenie
oraz układ, co przecież zupełnie jest nieprawdopodobne. Albowiem w ogóle
ci, którzy przekonani są, że znajomość części historii da im wystarczający
pogląd na całość, mnie przynajmniej zdają się być w podobnym położeniu
jak ludzie, co patrząc na rozrzucone części ożywionego przedtem i pięknego ciała sądziliby, że przez to uzyskali dostateczny i własny pogląd
na siłę i piękność samej żywej istoty. Wszak gdyby ktoś na poczekaniu
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złożył i z powrotem skompletował żywą istotę o pięknej postaci i kształcie,
a potem znowu ją owym ludziom pokazał, sądzę, że rychło by oni wszyscy
przyznali, iż przedtem nawet bardzo dalecy byli od prawdy i podobni do
śniących. Nabrać bowiem wyobrażenia z części o całości jest rzeczą możliwą, ale posiąść stąd wiedzę i dokładne zrozumienie — niemożliwą. Dlatego trzeba uznać, że częściowa znajomość historii na ogół mało przyczynia
się do rzetelnego poznania całości dziejów. Oczywiście jedynie wzajemne
zespolenie i zestawienie wszystkich części, nadto ich podobieństw i różnic
pozwala dojść do pełnego poznania i przez taką obserwację zaczerpnąć
z historii zarówno pożytek, jak i rozkosz.
5. Zaczniemy tę księgę od momentu, kiedy Rzymianie po raz pierwszy
wyruszyli z Italii na obce terytorium 8. Łączy się ona bezpośrednio z wypadkami, na których skończył swą historię Timajos 9, i przypada na 129
olimpiadę. Dlatego należy przedstawić, jak i kiedy oni uporali się z Italią,
i jakimi posługując się środkami postanowili przeprawić się na Sycylię;
bo spośród wszystkich pozaitalskich okolic w tym kraju najpierw postawili
swą stopę. Nadto musi się samą przyczynę wyprawy osobno omówić,
ażeby — w razie braku przyczyny dla przyczyny — początek i plan całego
dzieła nie stracił podstawy. Trzeba jednak obrać punkt wyjścia, który co
do chronologii ogólnie jest przyjęty i u wszystkich znany, a co do
zdarzeń może być zrozumiany sam z siebie, choćbyśmy nawet musieli w czasie nieco wstecz się cofnąć i z wypadków, które się w tym
czasie zdarzyły, wymienić to, co najważniejsze. Bo jeżeli punkt wyjścia
jest nieznany albo tylko sporny, to i z tego, co następuje, nic nie może
liczyć na zgodne przyjęcie i wiarę; jeżeli natomiast co do niego osiągnie
się powszechną zgodność, wówczas i całe następne opowiadanie znajduje
u słuchaczy łatwe zrozumienie.
6. Był to zatem dziewiętnasty rok po bitwie morskiej pod Aigospotamoi10, a szesnasty przed bitwą pod Leuktrami 11, w którym Lacedemończycy zawarli z królem Persów tak zwany pokój Antalkidasa; starszy
Dionysios po zwycięstwie nad italskimi Grekami nad rzeką Elleporos
oblegał Regium, Galowie zaś przemocą zdobyli sam Rzym i zajęli go
z wyjątkiem Kapitolu 12. Rzymianie zawarli z nimi układy pokojowe na
8
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warunkach, jakie Galom dogadzały, a skoro niespodziewanie odzyskali
z powrotem swe miasto, co stało się jakby zadatkiem ich przyszłej potęgi,
prowadzili w najbliższych czasach wojnę z sąsiadami. I tak zapanowawszy
nad wszystkimi Latynami dzięki męstwu i powodzeniu w walkach, wojowali następnie z Etruskami, potem z Galami i dalej z Samnitami, którzy
od wschodu i północy graniczą z krajem Latynów. Gdy w jakiś czas
później Tarentyjczycy z powodu zniewagi wyrządzonej rzymskim posłom
i z powodu obawy przed jej skutkami zawezwali Pyrrusa na rok przed
wtargnięciem do Grecji Galów 13, z których część pod Delfami znalazła
zagładę, część przeprawiła się do Azji, Rzymianie — po podbiciu Etrusków
i Samnitów i pokonaniu Galów w Italii w wielu bitwach — zwrócili się
teraz po raz pierwszy przeciw pozostałym częściom Italii myśląc, że mają
wojować nie o obce, lecz raczej o własne już i przynależne im dzierżawy,
skoro w walkach z Samnitami i Galami okazali się prawdziwymi mistrzami
w sztuce wojennej. Dzielnie też sprawili się w tej wojnie i w końcu wyrzucili z Italii Pyrrusa z jego potęgą, a potem znowu wojowali i ujarzmili
byłych jego sprzymierzeńców. Zawładnąwszy wbrew oczekiwaniu wszystkimi i podbiwszy mieszkańców Italii z wyjątkiem Galów, przystąpili teraz
do oblegania tych Rzymian, którzy wówczas zajmowali Regium.
7. Oto obydwa miasta, które leżały nad cieśniną morską, tj. Messynę
i Regium, dotknął szczególny i podobny los. Niedługo przed omawianym
tu czasem Kampańczycy, którzy służyli jako najemnicy u Agatoklesa 14
i od dawna już zawistnym okiem spoglądali na piękność i w ogóle na zamożność miasta Messyny, przy pierwszej nadarzającej się sposobności
dokonali na nią zdradliwego zamachu: wszedłszy tam jako przyjaciele,
zajęli miasto i część obywateli wygnali, część wymordowali. Po tym czynie
przywłaszczyli sobie kobiety i dzieci nieszczęśliwych, jak je każdemu przydzielił sam przypadek w chwili popełniania bezprawia; a majątek i kraj
rozdzielili między siebie i wzięli w posiadanie. Ponieważ zaś szybko i łatwo
stali się panami pięknego kraju i miasta, od razu znaleźli naśladowców
swego czynu. Mianowicie Regińczycy w tym czasie, gdy Pyrrus przeprawiał się do Italii, przerażeni jego najściem i równocześnie obawiając się
panujących na morzu Kartagińczyków, wezwali na pomoc załogę Rzymian.
Ci przybywszy w liczbie czterech tysięcy ludzi pod dowództwem Kampańczyka Decjusza pilnowali przez jakiś czas miasta i dochowywali wierności.
W końcu jednak, idąc za przykładem Mamertynów i korzystając zarazem
z ich współudziału, zdradzili Regińczyków, boć zarówno bogactwo miasta
jak i dobrobyt osobisty mieszkańców wzbudzały w nich nadmierne pożądanie; część więc obywateli wygnali, część wymordowali i zajęli miasto
13
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w ten sam sposób jak Kampańczycy. Rzymianie byli oburzeni tym zajściem, nie mogli jednak nic zrobić, ponieważ byli uwikłani w wymienione
wprzód wojny. Ale skoro się ich pozbyli, zamknęli owych ludzi i oblegali
Regium, jak wyżej wspomniałem. Po zwycięstwie zgładzili ich przeważnie
w trakcie zajmowania miasta, gdyż oni przewidując przyszłość bronili się
w sposób desperacki; żywcem wzięli więcej niż trzystu jeńców i odesłali
ich do Rzymu. Tu kazali ich konsulowie wyprowadzić na rynek, ochłostać,
i wszystkim, wedle panującego u nich zwyczaju, toporem ściąć głowę
pragnąc przez wymierzoną im karę, o ile to było w ich mocy, przywrócić
swe zaufanie u sprzymierzeńców. A kraj i miasto natychmiast oddali
Regińczykom 15.
8. Mamertyni zaś (tę bowiem nazwę nadali sobie Kampańczycy po
owładnięciu Messyny), póki mieli sprzymierzeńców w tych Rzymianach,
którzy obsadzili Regium, nie tylko bezpiecznie dzierżyli swe miasto i kraj,
lecz jeszcze zaczepiając sąsiednie terytorium niemało dawali się we znaki
Kartagińczykom i Syrakuzanom i zmusili wielką część Sycylii do płacenia
haraczu. Skoro jednak zostali pozbawieni wyżej wspomnianej pomocy
wskutek oblężenia i zaniknięcia załogi regińskiej, zaraz ich samych Syrakuzanie z powrotem zapędzili do miasta z następującej przyczyny. Niedługo przedtem wojsko Syrakuzan poróżniwszy się z obywatelami swego
miasta podczas pobytu w okolicy Mergany wybrało spośród siebie dwóch
dowódców, Artemidora i Hierona, wyniesionego później na króla Syrakuzan. Ten ostatni był wprawdzie jeszcze bardzo młody, ale uzdolniony
do wszelkiego rodzaju rządów jako król lub mąż stanu. Kiedy po objęciu
dowództwa wkroczył do miasta przy pomocy kilku przyjaciół i uzyskał
przewagę nad partią przeciwną, używał swej władzy z taką łagodnością
i wielkodusznością, że Syrakuzanie, aczkolwiek bynajmniej nie pochwalali wyborów dokonywanych przez żołnierzy, przecież teraz wszyscy jednogłośnie uznali w Hieronie swego stratega. Lecz dla głębiej patrzących
zaraz po pierwszych tegoż krokach stało się jawne, że jego nadzieje wyżej
sięgają niż po stanowisko stratega.
9. Widząc bowiem, że Syrakuzanie, ilekroć wyślą wojsko i "wodzów
wraz z wojskiem, sami między sobą wszczynają spory partyjne i rewolucje, wiedząc zaś o Leptynesie, że przez swe poważanie i zaufanie znacznie wybija się nad innych obywateli a zarazem u tłumu wyjątkowym
cieszy się uznaniem, wszedł z nim w związek powinowactwa, bo chciał
go jak gdyby na czatach zostawić w mieście, gdyby sam z wojskiem musiał ruszyć w pole. Poślubiwszy zatem córkę tego męża i zdając sobie
sprawę, że dawne wojska najemne mają złe przyzwyczajenia i skłonne
są do buntu, pociągnął z wojskiem — niby przeciw barbarzyńcom — na
15
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tych, którzy zajęli Messynę. Skoro jednak rozbił obóz naprzeciw Centuripa i stanął przy rzece Cyamosorus, zatrzymał pod własną komendą
w pewnej odległości tę część jazdy i piechoty, która składała się z obywateli, rzekomo w zamiarze starcia się z nieprzyjacielem na innym miejscu; najemników zaś wysunął naprzód i wydał wszystkich na zagładę
barbarzyńcom. A w tymże czasie, gdy oni ponieśli tę klęskę, sam wrócił
bezpiecznie z obywatelami do Syrakuz. Kiedy tak zręcznie osiągnął swój
cel i wyrugował cały niespokojny i buntowniczy żywioł z wojska, zwerbował z własnego wyboru wystarczającą ilość najemników i odtąd już
bezpiecznie sprawował naczelne dowództwo. Widząc zaś, że barbarzyńcy
wskutek swego zwycięstwa zachowują się zuchwale i bezczelnie, uzbroił
i starannie wyćwiczył wojsko złożone z obywateli, po czym wywiódł je
i spotkał się z nieprzyjaciółmi na Równinie Mylejskiej, przy rzece zwanej
Longanus. Tu zadał im dotkliwą klęskę, dostał ich dowódców żywcem
w swą moc i tak położył kres bucie barbarzyńców. Sam po powrocie do
Syrakuz został przez wszystkich ziomków i sprzymierzeńców obwołany
królem.
10. Tak Mamertyni, o czym wyżej opowiedziałem, zostali pozbawieni
pomocy z Regium, a teraz z podanych dopiero co przyczyn zupełnie podupadli. Przeto jedni z nich schronili się do Kartagińczyków i oddawali im
w ręce siebie i zamek; drudzy wysłali posłów do Rzymian poddając miasto
i prosząc o pomoc dla siebie jako dla pobratymców. Rzymianie wahali
się przez długi czas, jako że nielogiczność takiej pomocy zdawała się rzucać w oczy. Bo żeby oni, co krótko przedtem własnych ziomków ukarali
z krańcową surowością za popełnioną na Regińczykach zdradę, mieli nagle
udzielić pomocy Mamertynom, którzy dopuścili się podobnej zbrodni nie
tylko względem miasta Messyńczyków, lecz także Regińczyków — tkwiła
w tym trudna do usprawiedliwienia niesłuszność. Jakoż oni dobrze o tym
wszystkim wiedzieli; ponieważ jednak widzieli, jak Kartagińczycy zhołdowali sobie nie tylko libijskie krainy, lecz także wielką część Hiszpanii,
a nadto byli panami wszystkich wysp na Sardyńskim i Tyrreńskim Morzu — obawiali się, żeby ci zawładnąwszy jeszcze Sycylią nie stali się dla
nich zbyt przykrymi i strasznymi sąsiadami, opasując ich dokoła i zagrażając ze wszystkich stron Italii. Że zaś rychło podbiją Sycylię, jeżeli
Mamertyni nie otrzymają pomocy, było to rzeczą oczywistą. Wszak gdy
wyda się im w ręce Messynę i zagarną to miasto, można oczekiwać, że
w krótkim czasie zajmą Syrakuzy, skoro panowali nad całą prawie resztą
Sycylii. Rzymianie przewidując to i uważając za konieczne dla siebie nie
wydawać na łup Messyny i nie pozwolić Kartagińczykom, by rzucili jakby
pomost i przeszli po nim do Italii — obradowali przez długi czas.
11. Otóż senat z podanych właśnie przyczyn nie powziął w ogóle żadnej uchwały; albowiem nielogiczność popierania Mamertynów zdawała
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się równoważyć korzyści z udzielenia im pomocy. Ale lud, który był wyczerpany poprzednimi wojnami i pragnął wszelakim sposobem naprawić
swe straty, zdecydował się pomagać, ponieważ konsulowie prócz wyżej
wspomnianych powodów, że wojna ta pożyteczna jest dla państwa, jeszcze
każdemu z osobna wskazywali na jawne i wielkie korzyści. Skoro więc
wniosek został przyjęty przez lud, wybrano wodzem jednego z konsulów,
Appiusza Klaudiusza16, i wysłano ze zleceniem, aby wojska posiłkowe
przeprawił do Messyny. Wtedy Mamertyni bądź strachem, bądź podstępem
wypędzili wodza Kartagińczyków, który już był zajął zamek, i przywołali
Appiusza, aby mu oddać miasto. Kartagińczycy swego wodza kazali ukrzyżować uważając, że on bezmyślnie a zarazem tchórzliwie porzucił akropole; sami zaś usadowili się z flotą koło przylądka Pelorias, a z siłą lądową
koło tzw. Sunes i energicznie oblegali Messynę. W tymże czasie Hieron
mniemając, że obecna sytuacja sprzyja zupełnemu wyrzuceniu z Sycylii
barbarzyńców, którzy opanowali Messynę, zawarł z Kartagińczykami przymierze. Potem wyruszył z Syrakuz, pociągnął przeciw wspomnianemu
miastu, rozbił obóz po drugiej stronie przy tzw. Chalkidyjskiej Górze
i zamknął mieszkańcom wyjście także w tym kierunku. A wódz rzymski
Appiusz przeprawił się nocą z wielkim ryzykiem przez cieśninę morską
i przybył do Messyny. Widząc jednak, że nieprzyjaciele ze wszystkich stron
mocno dopiekają miastu, i uważając, że oblężenie jest dla niego zarówno
haniebne jak i niebezpieczne, ponieważ nieprzyjaciele na lądzie i morzu
mają przewagę — wysłał naprzód posłów do obu stron, aby Mamertynów
uwolnić od wojny. Ale gdy żadna strona go nie słuchała, postanowił wreszcie z konieczności odważyć się na bitwę i najpierw zaczepić Syrakuzan.
Wyprowadził więc swe wojsko i ustawił je w szyku bojowym, gdy także
król Syrakuzan równocześnie z nim ochoczo wyszedł na pole bitwy. Po
długiej i zaciętej walce pokonał Appiusz nieprzyjaciół i ścigał swych przeciwników aż do wału obozowego. Potem wrócił do Messyny zdarłszy
z trupów zbroje. A Hieron, mając złe przeczucia co do wyniku całej wojny,
z nastaniem nocy spiesznie usunął się do Syrakuz.
12. Gdy Appiusz nazajutrz dowiedział się o odejściu Syrakuzan, nabrał otuchy i postanowił bezzwłocznie zaatakować Kartagińczyków. Rozkazał więc żołnierzom wcześnie się pokrzepić i wraz z brzaskiem dnia
zarządził wymarsz. Zwarłszy się z nieprzyjaciółmi wielu z nich wy tłukł,
a resztę zmusił, by w spiesznej ucieczce schronili się do sąsiednich miast.
Po osiągnięciu tych sukcesów i uwolnieniu miasta od oblężenia, przebiegał
odtąd i bez obawy pustoszył kraj Syrakuzan i ich sprzymierzeńców, przy
czym nikt nie stawił mu oporu na otwartej przestrzeni. W końcu rozłożył
się pod samymi Syrakuzami i zabrał się do ich oblegania.
16

W r. 264.

10

Pierwszą więc zbrojną przeprawą Rzymian z Italii była ta właśnie
i nastąpiła z tych przyczyn, w tych czasach. Uważaliśmy ją za najodpowiedniejszy początek całego naszego dzieła i dlatego wyszliśmy od niej,
cofnąwszy się jeszcze w czasie, aby nie pozostawić żadnej wątpliwości
w wykazywaniu przyczyn. Uważaliśmy za konieczne, żeby ci, którzy chcą
również szczyt obecnej potęgi Rzymian należycie pojąć, zrozumieli, w jaki
sposób i kiedy Rzymianie, straciwszy nawet swe miasto ojczyste, zaczęli
iść naprzód ku lepszej przyszłości, i znowu kiedy i jak po zaborze Italii
poczęli mieszać się w sprawy postronnych państw. Dlatego i w następnych
partiach nie powinno nikogo dziwić, jeżeli przy opisie wypadków w najważniejszych państwach sięgniemy nieco wstecz w chronologii. Uczynimy
bowiem to, aby uzyskać takie punkty wyjścia, z których wyraźnie będzie
można poznać, z jakich wyszedłszy stosunków, kiedy i jak, każdy poszczególny naród doszedł do obecnego swego położenia. Tak postąpiliśmy właśnie w odniesieniu do Rzymian.
13. Czas jednak na tym poprzestać, a przedstawić to, co jest naszym
zadaniem, skoro tylko wprzód krótko i sumarycznie wyłuszczymy zdarzenia zawarte we Wstępie. Wśród nich pierwszymi z kolei są te, które zaszły
w wojnie o Sycylię między Rzymianami i Kartagińczykami. Bezpośrednio
łączy się z nimi wojna libijska, z którą w dalszym związku pozostają
czyny dokonane w Hiszpanii przez Hamilkara, a po nim przez Hazdrubala
i Kartagińczyków. Równocześnie z nimi nastąpiła pierwsza przeprawa
Rzymian do Ilirii i tamtejszych części Europy; a do wymienionych zdarzeń
przyłączyły się jeszcze walki z mieszkającymi w Italii Galami. Równocześnie z tymi walkami prowadzono w Grecji tak zwaną wojnę kleomenejską, na której też zamkniemy cały Wstęp, a tym samym drugą księgę.
Otóż szczegółowe przechodzenie wymienionych zdarzeń ani nie jest
dla nas konieczne, ani dla czytelników pożyteczne. Bo nie zamierzamy
pisać ich historii, lecz chcemy to tylko wspomnieć, co istotne, w celu
zorientowania w wypadkach, które mamy dokładniej opowiedzieć. Przeto
sumarycznie omawiając po kolei wymienione wprzód punkty, spróbujemy
powiązać koniec Wstępu z początkiem i planem naszych Dziejów. Jeżeli
bowiem w ten sposób stworzymy ciągłość opowiadania, pokaże się, że
słusznie zahaczamy o to, co inni już przedtem opowiedzieli, a żądnym
wiedzy czytelnikom przez taki układ damy przystępne i łatwe wprowadzenie do tego, co ma nastąpić. Nieco dokładniej spróbujemy przedstawić
pierwszą wojnę, która wybuchła między Rzymianami a Kartagińczykami
o Sycylię. Nie łatwo bowiem znaleźć dłużej trwającej wojny niż ta oraz
zupełniejszych przygotowań i bardziej nieustannych przedsięwzięć, i liczniejszych walk, i większych zmian losu — niż te, które po obu stronach
zaszły w wymienionej tu wojnie. Same państwa były w owych czasach
jeszcze nie zepsute w obyczajach, umiarkowane w szczęściu, równe w si-
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łach. Dlatego też ci, którzy dobrze chcą poznać charakter i potęgę każdego z tych państw, muszą nie tyle z następnych wojen, ile z tej właśnie,
snuć porównanie.
14. Ale nie mniej od powyższych przyczyn skłoniła mnie do dłuższego
zatrzymania się przy tej wojnie ta także okoliczność, że Filinos 17 i Fabiusz 18, którzy uchodzą za najbieglejszych jej sprawozdawców, nie przedstawili nam prawdy tak, jak się należy. Żeby ci mężowie rozmyślnie
mieli kłamać, nie przypuszczam wnioskując z ich życia i sposobu myślenia; zdaje się jednak, że wydarzyło się im coś podobnego jak zakochanym. Albowiem wskutek swego sposobu myślenia i całkowitej życzliwości
względem Kartagińczyków uważa Filinos ich wszelkie postępki za rozumne, piękne i mężne, a czyny Rzymian za przeciwne; na odwrót zaś
Fabiusz. Zresztą w życiu tego rodzaju uprzejmość nie jest do odrzucenia,
bo zacny mąż powinien miłować przyjaciół i ojczyznę, a wspólnie z przyjaciółmi nienawidzić wrogów i wspólnie kochać przyjaciół. Jeżeli jednak
ktoś podejmie się roli dziejopisarza, musi on o tym wszystkim zapomnieć
i nieraz sławić wrogów i w najwyższych wynosić pochwałach, gdy ich
czyny tego wymagają — nieraz też ganić i sromotnie karcić najbliższych
przyjaciół, gdy błędy w ich działalności dają do tego powód. Jak bowiem
żyjąca istota, skoro ją pozbawisz oczu, staje się bezużyteczna, tak, jeżeli
z historii usuniesz prawdę, reszta jej pozostaje niepotrzebną gadaniną.
Dlatego nie należy wzdrygać się przed oskarżaniem przyjaciół i chwaleniem wrogów ani wystrzegać się bądź ganienia, bądź sławienia tych samych ludzi; bo niemożliwą jest rzeczą, żeby ci, którzy zajmują się polityką,
zawsze utrafiali w to, co słuszne, ani też prawdopodobną, żeby bezustannie
błądzili. Musi się więc w dziele historycznym zostawić na uboczu działające osoby, a do samych działań dostosować odpowiednie twierdzenia
i sądy. Jak prawdziwe jest to, co teraz powiedziałem, można poznać z następującego faktu.
15. Filinos zaczynając od drugiej księgi swe opowiadanie mówi, że
Kartagińczycy i Syrakuzanie rozłożyli się pod Messyną w celu prowadzenia z nią wojny; że Rzymianie przybywszy morzem do miasta natychmiast
wyruszyli przeciw Syrakuzanom, ponieśli jednak ciężkie straty i wrócili
do Messyny; a kiedy znów wymaszerowali przeciw Kartagińczykom, nie
tylko zostali pobici, lecz stracili jeszcze wielką liczbę żołnierzy wziętych
do niewoli. Przedstawiwszy to twierdzi, że Hieron po stoczonej potyczce
tak był nierozumny, iż nie tylko zaraz spalił wał obozowy i nocą uciekł
17

Filinos z Akragas, żył w III w. przed n. e., opisał po grecku pierwszą
wojnę punicką w duchu antyrzymskim.
18
Fabius Pictor, najstarszy historyk rzymski, żył w III w. przed n. e.
Napisał po grecku dzieje Rzymu od czasów najdawniejszych do końca wojny hannibalskiej.
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do Syrakuz, lecz nadto porzucił wszystkie strażnice leżące na terytorium
Messyńczyków; podobnie Kartagińczycy zaraz po bitwie opuścili obóz,
rozprószyli się po miastach i nie śmieli już nawet stawić czoła w otwartym
polu; dlatego też ich wodzowie widząc tchórzliwość swych żołnierzy postanowili sprawy nie rozstrzygać w walce; Rzymianie zaś idąc w ślad za
nimi nie tylko pustoszyli kraj Kartagińczyków i Syrakuzan, lecz rozłożywszy się obozem wzięli się nawet do oblegania samych Syrakuz. To,
jak mi się wydaje, pełne jest wszelakiego nonsensu i zgoła nie potrzebuje
obszernego zbijania. Tych samych bowiem, którym wprzód kazał oblegać
Messynę i zwyciężać w potyczkach, przedstawił następnie jako uciekających i ustępujących z otwartego pola, a w końcu jako obleganych i całkiem tracących ducha. Tym zaś, których przedstawił jako pokonanych
i obleganych, kazał potem ścigać wrogów i naraz zawładnąć polem walki,
a wreszcie oblegać Syrakuzy. To w żaden sposób nie da się nawzajem
pogodzić. Bo jakże? Fałszywe muszą być albo pierwsze twierdzenia, albo
wypowiedzi o przebiegu zdarzeń. Te ostatnie jednak są prawdziwe. Bo
istotnie Kartagińczycy i Syrakuzanie ustąpili z pola walki, a Rzymianie
zaraz potem obiegli Syrakuzy, jak mówi Filinos, oraz Echettę, która leży
w środku między obszarem Syrakuzan i Kartagińczyków. Ostatecznie
więc musi się przypuścić, że pierwsze twierdzenia są fałszywe i że mimo
natychmiastowego zwycięstwa Rzymian w potyczkach koło Messyny —
historyk doniósł nam o ich klęskach.
Otóż Filinosa odnajdzie się w całym jego dziele takim jak tu, a podobnie też Fabiusza, jak to się pokaże w swoim czasie. My zaś wypowiedziawszy się dostatecznie w tym epizodzie wracamy do zdarzeń i spróbujemy, trzymając się stale ich kolejności, dać czytelnikom pokrótce
prawdziwy obraz wspomnianej wojny.
16. Skoro wiadomość o sukcesach Appiusza i jego legionów nadeszła
z Sycylii do Rzymu, wybrano konsulami Maniusza Otacyliusza i Maniusza Waleriusza i wysłano na Sycylię wszystkie wojska z obu wodzami.
Rzymianie posiadają wszystkiego cztery legiony, złożone z rzymskich obywateli, oprócz sprzymierzeńców. Zaciąga się je corocznie, a każdy z nich
liczy cztery tysiące pieszych i trzystu jeźdźców. Po ich przybyciu odpadła
zarówno od Kartagińczyków jak i Syrakuzan większość miast i przeszła
na stronę Rzymian. Gdy Hieron spostrzegł ten popłoch i przerażenie Sycylijczyków, a zarazem mnóstwo i siłę rzymskich legionów, wywnioskował
z tego wszystkiego, że sytuacja Rzymian jest pomyślniejsza niż Kartagińczyków; zwróciwszy przeto w tę stronę swe myśli wysłał do wodzów
posłów z propozycją zawarcia pokoju i przyjaźni. A Rzymianie na to przystali, i to głównie z powodu prowiantów; bo panowanie Kartagińczyków
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na morzu wzbudzało obawę, że mogą Rzymianom odciąć dowóz koniecznych zapasów, jako że i przedtem już przeprawione na Sycylię legiony
odczuły wielki brak środków żywności. Przypuszczając zatem, że Hieron
pod tym względem odda im wielkie przysługi, chętnie przyjęli jego przyjaźń. Jakoż zawarto układy na takich warunkach, że król odda Rzymianom
jeńców bez okupu i dołoży jeszcze sto talentów srebra. Odtąd już traktowali Rzymianie Syrakuzan jako przyjaciół i sprzymierzeńców, a król
Hieron oddawszy się pod opiekę Rzymian, których wspierał w każdej
chwili, gdy ich położenie tego wymagało, bezpiecznie nadal panował nad
Syrakuzanami zabiegając o wieńce i sławę u Greków; bo też wydaje się,
że był on najznakomitszym ze wszystkich ludzi i najdłużej20 korzystał
z owoców swej roztropności czy to w prywatnych, czy też w publicznych
stosunkach.
17. Gdy wiadomość o układzie doszła do Rzymu i lud przyjął oraz zatwierdził warunki pokoju z Hieronem, postanowili Rzymianie na przyszłość nie wysyłać już wszystkich sił bojowych, lecz tylko dwa legiony.
Sądzili bowiem, że po przejściu króla na ich stronę zelżał ciężar wojny,
a zarazem przypuszczali, że wojsko w ten sposób łatwiej będzie zaopatrywane w środki żywnościowe. A Kartagińczycy widząc, że Hieron stał
się ich nieprzyjacielem, Rzymianie zaś poważniej mieszają się w sprawy
Sycylii, uważali, że potrzeba im znaczniejszego przysposobienia, aby móc
stawić czoło nieprzyjaciołom i utrzymać się na Sycylii. Dlatego też wzięli
na żołd z przeciwległego kontynentu wielu Ligurów i Galów, a jeszcze
więcej Iberów, i wszystkich wysłali na Sycylię. Ponieważ zaś widzieli,
że miasto Akragantynów21 dla ich zbrojeń najdogodniej jest położone
i równocześnie najznaczniejsze na ich obszarze, nagromadzili w nim zapasy i wojska, zdecydowani uczynić je bazą wypadową w wojnie.
Konsulowie rzymscy, którzy zawarli układ z Hieronem, wrócili, a wybrani po nich 22 Lucjusz Postumiusz i Kwintus Mamiliusz przybyli na Sycylię z legionami. Zauważywszy zamiar Kartagińczyków i zbrojenia
w Agrygencie, postanowili śmielej przystąpić do dzieła. Przeto zaniechali
wojny na wszystkich innych odcinkach i rzucili całą siłę wojsk na sam
Agrygent; rozłożyli się obozem w odległości ośmiu stadiów2^ od miasta
i zamknęli Kartagińczyków w obrębie murów. Gdy zaś żniwa były wtedy
w całej pełni i można było przewidywać długie oblężenie, zabrali się żołnierze z większą niż wypadało gorliwością do furażowania. Ale Kartagińczycy spostrzegłszy, że nieprzyjaciele rozprószyli się po kraju, wyszli
i napadli na zbierających zboże; a kiedy łatwo zmusili ich do ucieczki
20

Umarł w rok po bitwie pod Kannami, tj. w r. 215, licząc ponad 90 lat.
Akragas = Agrygent.
22
Na rok 262.
23
Stadium = około 180 m.
21
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rzucili się jedni do plądrowania obozu, drudzy przeciw ustawionym strażom. Atoli wyjątkowa dyscyplina jak nieraz już, tak i wtedy ocaliła Rzymian. Wszak kara śmierci czeka u nich każdego, który opuści swe miejsce i w ogóle ucieknie z posterunku. Dlatego i wówczas mężnie dotrzymali
placu mimo wielokrotnej przewagi nieprzyjaciół i stracili wprawdzie
wielu ze swoich, lecz zabili jeszcze więcej wrogów. W końcu osaczyli
przeciwników, którzy prawie już przebijali wał, i część ich wytłukli,
a resztę ścigając i mordując zapędzili do miasta.
18. Odtąd Kartagińczycy byli ostrożniejsi w urządzaniu napadów,
a Rzymianie przezorniejsi w furażowaniu. Ponieważ zaś Kartagińczycy
nie wychodzili naprzeciw dalej jak tylko do harcowania, podzielili wodzowie rzymscy swe wojsko na dwie części, i z jedną pozostali przy świątyni Asklepiosa, która leżała przed miastem, a z drugą rozłożyli się obozem po stronie miasta zwróconej ku Heraklei24. Miejsca między obozami
po obu stronach miasta oszańcowali; jeden rów w ich obrębie pociągnęli
naprzeciw miasta, aby zabezpieczyć się przed wypadami z tegoż, a drugi,
na zewnątrz od nich, pociągnęli w krąg dla ochrony przed napadami zewnętrznymi i celem odcięcia dowozów i wojsk posiłkowych, jakie się
zwykło dostarczać do obleganych miast. Odstępy między rowami a obozami obsadzili strażami umocniwszy odpowiednie punkty w pewnym
oddaleniu od siebie. Środki żywnościowe i inne pomocnicze zgromadzili
im wszyscy ich sprzymierzeńcy i zwieźli do Herbesus; sami z tego niezbyt
odległego miasta sprowadzali i znosili bez ustanku zapasy i w ten sposób
zaopatrzyli się obficie w potrzebne im rzeczy. Przez jakie więc pięć miesięcy trwali na tej samej pozycji i żadna strona nie mogła nad drugą uzyskać decydującej przewagi, z wyjątkiem tej, jaka zdarzała się przy podjazdach. Gdy zaś Kartagińczycy z powodu wielkiej liczby zamkniętych
w mieście ludzi (a było ich nie mniej niż pięćdziesiąt tysięcy) przymierali
głodem, Hannibal, dowódca obleganych wojsk, znajdując się już w trudnym położeniu, wysyłał do Kartaginy jednego posła za drugim z wieściami
o niebezpieczeństwie i prośbą o pomoc. Wtedy Kartagińczycy załadowali
na okręty zebranych dodatkowo żołnierzy i słonie i wysłali je na Sycylię
do drugiego wodza, Hannona. Ten ściągnąwszy do Heraklei całe pogotowie
i siły zbrojne przede wszystkim zajął zdradą Herbesus i odciął obozom
nieprzyjaciół zapasy i dowóz rzeczy najkonieczniejszych. Przez to Rzymianie znaleźli się w takiej sytuacji, że zarówno oblegali, jak byli oblegani.
Tak im bowiem dokuczał brak zboża i wszelakich zapasów, że nieraz naradzali się nad przerwaniem oblężenia. I wreszcie byliby to zrobili, gdyby
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Asklepiejon leży na południowy wschód od miasta, Heraklea na zachód od niego.
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Hieron nie był użył całej swej gorliwości i zręczności, aby im dostarczyć
choć miernych i najniezbędniejszych prowiantów.
19. Kiedy następnie wspomniany Hannon zmiarkował, że Rzymianie
bezsilni są wskutek niedostatku i choroby (ponieważ wybuchła u nich
zaraza), a własne wojsko uważał za zdolne do podjęcia walki, zabrawszy
z sobą około pięćdziesięciu słoni i w ogóle całą swą potęgę wojenną pospiesznie wyruszył z Heraklei. Przy tym rozkazał jeździe numidyjskiej
wysunąć się naprzód i po zbliżeniu się do wału nieprzyjaciół jazdę ich
zaczepiać i wywabiać do walki, a potem znowu zawracać i cofać się, aż
się z nim połączą. Numidowie spełnili rozkaz i podjechali do jednego
z rzymskich obozów, a jeźdźcy rzymscy natychmiast wypadli i odważnie
się na nich rzucili. Libijczycy ustępowali stosownie do rozkazu, aż
zetknęli się z Hannonem; następnie jednak wykonali zwrot, uderzyli
z wszystkich stron na nieprzyjaciół i wielu z nich zabili, a resztę ścigali
aż do wału. Gdy to się stało, Hannon rozbił obóz naprzeciw Rzymian zająwszy wzgórze, które nazywa się Torus, w odległości około dziesięciu
stadiów od nieprzyjaciół. Jakoż przez dwa miesiące zostawali w tej samej
pozycji i nie zdarzyło się nic rozstrzygającego prócz codziennych podjazdów. Kiedy jednak Hannibal bezustannie przez znaki ogniowe i wysyłanych z miasta gońców uwiadamiał Hannona, że ludzie nie wytrzymują
głodu i wielu wskutek niedostatku zbiega do nieprzyjaciół, postanowił
wódz kartagiński odważyć się na walkę, do której z powyższych przyczyn
również Rzymianie byli skłonni. Przeto obie strony wywiodły swe wojska
na miejsce leżące między obozami i zwarły się z sobą. Po długo trwającej
walce ostatecznie Rzymianie zmusili do ucieczki najemników kartagińskich, którzy walczyli w pierwszym szyku bojowym. Gdy ci wpadli na
słonie i pozostałe stojące za nimi szeregi, w całym wojsku Punijczyków
powstał zamęt. Zaczęło się ogólne cofanie, przy czym większość znalazła
śmierć, a niewielu tylko schroniło się do Heraklei; Rzymianie zaś dostali
w swe ręce przeważną część słoni i cały tabor. Ale z nadejściem nocy,
bądź uradowani sukcesem, bądź zmęczeni, opieszałej odbywali swe straże;
a Hannibal uważając swą sprawę za straconą i sądząc, że z powyższych
powodów ma pomyślną okazję, żeby się ocalić, wyruszył około północy
z miasta wraz z najemnymi wojskami: wypełniwszy rowy koszami napchanymi plewą, nie dostrzeżony przez nieprzyjaciół bezpiecznie uprowadził swe siły. Gdy dzień nastał, zrozumieli Rzymianie, co zaszło, i po
krótkim ataku na tylną straż wojsk Hannibala zaraz wszyscy rzucili się
do bram miasta. Skoro nikt im nie wchodził w drogę, wpadli do wnętrza,
splądrowali miasto i wzięli wielu jeńców oraz liczny i wszelaki ekwipunek.
20. Kiedy wiadomość o zdarzeniach pod Agrygentem dotarła do senatu
rzymskiego, wszyscy bardzo cieszyli się i, podniesieni na duchu, nie poprzestawali już na poprzednich planach, nie zadowalali się też ocaleniem
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Mamertynów i korzyściami, jakie osiągnęli z samej wojny, lecz raczej
mieli nadzieję, że będzie można Kartagińczyków całkiem wyrzucić z wyspy, po czym ich własna potęga znacznie wzrośnie; na to były zwrócone
teraz ich plany i myśli. Jakoż, jeżeli chodzi o siły lądowe, widzieli, że pomyślnie idą im przedsięwzięcia; zdawało się bowiem, że konsulowie25
Lucjusz Waleriusz i Tytus Otacyliusz, wybrani po tych, którzy zdobyli
oblegany Agrygent, wedle możności kierują sprawami na Sycylii. Ponieważ jednak Kartagińczycy bezspornie panowali na morzu, szale wojny
były zrównoważone; wszak w najbliższych czasach, gdy mieli już w swych
rękach Agrygent, przeszło wprawdzie wiele miast położonych w głębi
kraju na stronę Rzymian lękając się ich sił lądowych, lecz jeszcze więcej
nadmorskich odpadło od nich z obawy przed flotą Kartagińczyków. Widząc zatem, że z powyższych przyczyn szala wojny coraz bardziej już to
na jedną, już też na drugą przechyla się stronę, dalej że Italia często
pustoszona jest przez siły morskie, a Libia całkiem zostaje nienaruszona —
zamyślali, podobnie jak Kartagińczycy, wkroczyć na morze. Przeto i ta
okoliczność szczególnie skłoniła mnie do obszerniejszego przedstawienia
wspomnianej wojny, aby i tu poznać początek, jak, kiedy i z jakich przyczyn Rzymianie najpierw wkroczyli na morze. Widząc tedy, że wojna się
przewleka, postanowili teraz po raz pierwszy zbudować okręty, sto pięciorzędowców i dwadzieścia trójrzędowców. Skoro zaś budowniczowie okrętów w budowie pięciorzędowców zgoła nie mieli doświadczenia, jako
że nikt wtedy w Italii nie posługiwał się takimi okrętami, rzecz ta sprawiała im dużą trudność. I z tego głównie można poznać odwagę i śmiałość
rzymskiego sposobu myślenia. Choć bowiem nie tylko znacznego, lecz
w ogóle żadnego nie mieli przygotowania i nigdy nawet nie myśleli
o przedsięwzięciach morskich — teraz, gdy po raz pierwszy podjęli tę
myśl, tak śmiało wzięli się do rzeczy, że zanim ją wypróbowali, zaraz
postanowili w bitwie morskiej zmierzyć się z Kartagińczykami, którzy
od swych przodków przekazane mieli bezsporne władanie nad morzem.
A jako dowód prawdy tego, co właśnie powiedziałem, i nadzwyczajnej ich
śmiałości to może posłużyć, że kiedy po raz pierwszy wzięli się do przeprawy swych wojsk do Messyny, nie tylko nie mieli zaopatrzonego w pokład okrętu, lecz w ogóle żadnego długiego statku i ani jednej nawet łodzi;
musieli więc od Tarentyjczyków i Lokrów, dalej od Eleatów i Neapolitanów pożyczyć pięćdziesięciowiosłowce i triery, na których śmiało przewieźli załogę. Gdy wówczas Kartagińczycy zaczepili ich w cieśninie morskiej i jeden kryty okręt w śmiałym ataku za daleko się zapędził, tak że
osiadł na mieliźnie i dostał się w ręce Rzymian, oni użyli go teraz jako
25
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modelu, według którego zbudowali całą swą flotą; przeto gdyby nie zaszedł ten wypadek, oczywiście z braku doświadczenia plan ich zupełnie
byłby udaremniony.
21. Otóż gdy jedni, których zadaniem była budowa okrętów, zajęci
byli przysposobieniem statków, drudzy zbierali załogę i uczyli ją wiosłować na lądzie w następujący sposób. Usadowili ludzi na ławach wioślarskich na lądzie w tym samym porządku, co na siedzeniach w samych
okrętach, w środku ustawili kierownika 26 i przyzwyczajali ich, aby równocześnie wszyscy opadali w tył ściągając ku sobie ręce i znowu pochylali
się ku przodowi wyciągając je przed siebie oraz swe ruchy zarówno zaczynali jak i wstrzymywali według wskazówek kierownika. Po tych przygotowaniach ściągnęli gotowe już okręty na morze, a skoro przez krótki
czas odbyli tamże rzeczywistą próbę, popłynęli wzdłuż wybrzeża Italii
stosownie do rozkazu konsula27. Albowiem dowódca floty rzymskiej Gneusz
Korneliusz 28, zleciwszy dowódcom okrętów, żeby po przyszykowaniu floty
popłynęli w kierunku cieśniny morskiej, sam o kilka dni wcześniej wyjechał z siedemnastu okrętami do Messyny, chcąc dla użytku floty przygotować to, co było konieczne. Gdy mu tam nadarzyła się akcja przeciw
miastu Liparejczyków, chwycił się tej nadziei z większą niż wypadało
gorliwością, popłynął ze wspomnianymi okrętami i stanął na kotwicy
przed miastem. A wódz kartagiński Hannibal, dowiedziawszy się o tym
w Panormos, wysłał Boodesa, członka senatu, z dwudziestu okrętami; ten
nadjechał w nocy i zamknął Gneusza w porcie. Z nastaniem dnia załoga
okrętowa uciekła na ląd, a Gneusz przerażony i nie mogąc nic zrobić
poddał się wreszcie nieprzyjaciołom. Kartagińczycy mając w swym ręku
okręty i nieprzyjacielskiego wodza natychmiast wrócili do Hannibala.
Ale w niewiele dni później, gdy tak było jawne i świeże niepowodzenie
Gneusza, o mało sam Hannibal wyraźnie w ten sam błąd nie popadł. Albowiem na wiadomość, że flota rzymska, która płynęła wzdłuż Italii, jest
w pobliżu, chciał zobaczyć liczbę i całe przysposobienie nieprzyjaciół,
przeto wyjechał z pięćdziesięciu okrętami; lecz kiedy skręcał koło przylądka Italii, natrafił na nieprzyjaciół, którzy w porządku i szyku bojowym
nadpływali. Wtedy utracił większą część okrętów, a sam z pozostałymi niespodziewanie i wbrew oczekiwaniu umknął.
22. Następnie Rzymianie zbliżyli się do wybrzeży Sycylii, a dowiedziawszy się o nieszczęściu, jakie spotkało Gneusza, natychmiast posłali
do Gajusza Duiliusza 29, dowódcy sił lądowych, i oczekiwali jego przybycia;
równocześnie zaś słysząc, że flota nieprzyjaciół jest niedaleko, szykowali
26
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się do bitwy morskiej. Gdy jednak ich statki wskutek wadliwej konstrukcji mało były obrotne, zaproponował im ktoś jako pomoc w bitwie tak
zwane później kruki30, których urządzenie było następujące. Na przedzie
pokładu stał okrągły słup, wysoki na cztery sążnie, a szeroki w średnicy
na trzy dłonie. Miał on na szczycie kołowrót. Do słupa przystawiono drabinę, która na poprzek obita była deskami, szeroką na cztery stopy,
a długą na sześć sążni. Otwór w pomoście z desek był podłużny i biegł
wkoło słupa zaraz po dwóch pierwszych sążniach drabiny. A miała ona
także po obu długich bokach poręcz sięgającą do wysokości kolana. Na
końcu drabiny przymocowany był rodzaj żelaznego, zaostrzonego z przodu
tłuczka moździerzowego, który u góry miał pierścień, tak że całość była
podobna do przyrządów piekarskich. Do tego pierścienia była przywiązana
lina, którą przy atakach okrętów za pomocą owego kołowrotu na słupie
wyciągano w górę kruki i spuszczano na pokład nieprzyjacielskiego okrętu,
i to bądź od frontu, bądź zwracając machinę przeciw atakom, jakie groziły z boku. Skoro więc kruki wbiły się w deski pokładów i związały
z sobą okręty, Rzymianie, ilekroć te przylegały do siebie bokami, wskakiwali z wszystkich stron na okręt nieprzyjacielski31; ilekroć zaś zetknęły
się dziobami, przechodzili tam po samym kruku parami w nieprzerwanym
szeregu; mianowicie ci, co szli na przedzie, osłaniali front nadstawiając
swe tarcze, a następni zabezpieczali boki, unosząc brzegi tarcz ponad
poręczą32. Zaopatrzeni w takie przyrządy, oczekiwali stosownej chwili do
bitwy morskiej.
23. Skoro tylko Gajusz Duiliusz dowiedział się o wypadku, jaki zdarzył się dowódcy sił morskich, powierzył wojska lądowe trybunom, a sam
udał się do floty. Słysząc zaś, że nieprzyjaciel pustoszy terytorium Mylae,
popłynął tam z całą flotą. Kartagińczycy zoczywszy ją pełni radości i zapału puścili się na morze ze stu trzydziestu okrętami, żywiąc pogardę
dla braku doświadczenia Rzymian, i płynęli wszyscy ze zwróconymi ku
nieprzyjaciołom sztabami, przy czym nie zachowali nawet szyku bojowego
do walki, lecz dążyli jakby po oczywistą zdobycz. Przewodził im Hannibal
(ten sam, który potajemnie w nocy wojsko swe wywiódł z Agrygentu),
jadąc na siedmiorzędowcu, który należał niegdyś do króla Pyrrusa. Kiedy
Kartagińczycy w miarę zbliżania się zauważyli wyciągnięte w górę kruki
na poszczególnych sztabach, wahali się przez chwilę zaskoczeni konstrukcją obcych sobie przyrządów; mimo to ci, co jechali na czele, zupełnie
lekceważąc przeciwników śmiało przypuścili atak. Ponieważ jednak
w chwili zwarcia się okręty za każdym razem wiązane były przez machiny,
30
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a ludzie zaraz przechodzili po samym kruku i walczyli wręcz na pokładach, Kartagińczycy już to padali trupem, już też poddawali się, przerażeni tym, co się działo; była to bowiem bitwa całkiem podobna do lądowej.
Przeto utracili wraz z załogą trzydzieści okrętów, które pierwsze wszczęły
walkę, a wśród nich wzięto także statek naczelnego wodza; sam Hannibal
wbrew oczekiwaniu i z wielkim dla siebie niebezpieczeństwem umknął
na łodzi. Wprawdzie reszta floty kartagińskiej nadpłynęła jakby do ataku,
widząc jednak przy zbliżaniu się, co spotkało jadące przodem okręty, zawróciła i ochroniła się przed rzutami machin. Ufając swej szybkiej żegludze spodziewali się Kartagińczycy, że z boków lub od rufy objeżdżając
wrogów bezpiecznie wykonają napad. Gdy jednak machiny wszędzie i na
wszelaki sposób stawały im w drodze i groźnie pochylały się nad nimi, tak
że zbliżając się nieuchronnie wpadali w pęta — wreszcie, gdy stracili
pięćdziesiąt okrętów, ustąpili i uciekli, przerażeni nowością zjawiska.
24. A zapał wojenny Rzymian, którzy wbrew oczekiwaniu zaczęli sobie
rościć nadzieje do opanowania morza, wzrósł podwójnie. Na razie więc
wylądowali na Sycylii, uwolnili od oblężenia Segestanów, którzy byli już
w ostatecznej biedzie, i w drodze powrotnej z Segesty wzięli szturmem
miasto Macella. Ale po bitwie morskiej Hamilkar, naczelny wódz kartagińskich sił lądowych, który stał koło Panormos, dowiedział się, że w rzymskim wojsku sprzymierzeńcy wiodą z Rzymianami spór o pierwszeństwo
w walkach; słysząc zaś, że sprzymierzeńcy sami osobno obozują między
Paropos a Himerejskimi Termami, nagle napadł na nich z całą swą siłą,
gdy właśnie zwijali obóz, i wytłukł prawie cztery tysiące ludzi. Po tym
sukcesie Hannibal z ocalonymi okrętami odpłynął do Kartaginy, a stąd
rychło przeprawił się do Sardynii, skoro uzupełnił swą flotę i dobrał sobie
znakomitych trierarchów. Lecz w niedługi czas później, zamknięty przez
Rzymian w pewnym porcie na Sardynii, stracił wiele okrętów, a ci Kartagińczycy, którzy cało uszli z klęski, natychmiast go ujęli i ukrzyżowali;
bo Rzymianie, skoro tylko związali się z morzem, od razu zainteresowali
się także sprawami na Sardynii.
Legiony rzymskie na Sycylii nie dokonały w następnym roku 33 niczego
uwagi godnego. Teraz 34 jednak, gdy nowoobrani konsulowie, Aulus Atyliusz i Gajusz Sulpicjusz, przybyli do wojsk, ruszono na Panormos, ponieważ tam zimowały siły Kartagińczyków. Wodzowie zbliżyli się do miasta
z całą siłą zbrojną i ustawili się w szyku bojowym; gdy jednak nieprzyjaciele nie wychodzili do walki, odmaszerowali stąd na miasto 35 Hippanę
i zdobyli je szturmem w pierwszym ataku. Zajęli także Myttistraton, które
33
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przez dłuższy czas wytrzymywało oblężenie dzięki warownemu położeniu
miejsca. Nadto wzięli teraz miasto Kamarynę, które na krótko przedtem
od nich odpadło, wysławszy przeciw niemu działa i zerwawszy mury; tak
samo Hennę i więcej jeszcze innych miasteczek kartagińskich. Gdy to
skończyli, zabrali się do oblegania Lipary.
25. W następnym roku36 konsul rzymski Gajusz Atyliusz stojąc na
kotwicy pod Tyndaris i widząc przejeżdżającą w nieładzie flotę Kartagińczyków rozkazał własnym załogom okrętowym puścić się w ślad za nią,
a sam w otoczeniu dziesięciu okrętów wyruszył przed innymi. Gdy Kartagińczycy zauważyli, że jedni z wrogów właśnie dopiero wsiadają na statki,
podczas gdy inni są już na pełnym morzu, i że czołowa eskadra znacznie
wyprzedziła resztę, zrobili zwrot i żeglowali na jej spotkanie. Po okrążeniu zatopili wszystkie inne okręty prócz statku konsula, który o mało
co byliby wraz z załogą ujęli. Ten jednak dobrze zaopatrzony był w wioślarzy i wyróżniał się chyżością, przeto wbrew oczekiwaniu uniknął niebezpieczeństwa. Reszta rzymskich okrętów zwolna nadjeżdżała i skupiała
się; a kiedy stanęła frontem, zwarła się z nieprzyjaciółmi i zdobyła dziesięć okrętów wraz z załogą, osiem zaś zatopiła. Pozostałe okręty Kartagińczyków wycofały się ku tak zwanym Wyspom Liparyjskim.
Po tej bitwie morskiej obie strony sądząc, że z równym walczyły
szczęściem, usiłowały w pełniejszej już mierze uporządkować swe floty
i zdobyć sobie panowanie nad morzem. Wojska lądowe w tym czasie nie
uczyniły nic uwagi godnego, lecz spędzały go na małych i przygodnych
przedsięwzięciach. Skoro więc obie strony, jak rzekłem, przygotowały się
na nadchodzące lato 37, Rzymianie wypłynęli z trzystu trzydziestu długimi,
krytymi okrętami i zarzucili kotwicę pod Messyną; stąd znowu wyjechawszy, minęli na prawo Sycylię, okrążyli przylądek Pachynos i sterowali
ku Eknomos, gdyż także lądowe wojsko znajdowało się w tej okolicy.
Kartagińczycy zaś wypłynęli z trzystu pięćdziesięciu krytymi okrętami,
przybili do Lilybaeum, a stąd wjechali do portu w Heraclea Minoa.
26. Zamiarem Rzymian było popłynąć do Libii i tam przenieść wojnę,
ażeby Kartagińczycy musieli walczyć nie o Sycylię, lecz o własny byt
i o własną ziemię. Kartagińczycy natomiast z wręcz przeciwnymi nosili
się planami; widząc bowiem, jak dostępna jest Libia i jak cała ludność
kraju łatwa jest do podbicia przez tych, którzy raz do niego wpadną, nie
mogli do tego dopuścić, lecz usiłowali doprowadzić do rozstrzygającej
bitwy morskiej. Ponieważ zaś jedni gotowi byli przeszkadzać, a drudzy
użyć przemocy, przeto całkiem wyraźnie zanosiło się na bój, mający wyniknąć ze współzawodnictwa obu stron. Otóż Rzymianie odpowiednio przy36
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gotowywali się na oba wypadki, zarówno uwzględniając walkę na morzu
jak i lądowanie w kraju nieprzyjacielskim. Dlatego wybrali najdzielniejszych ludzi z wojsk lądowych i podzielili na cztery części całą potęgę,
jaką zamierzali z sobą zabrać. Każda część miała podwójną nazwę: pierwsza nazywała się pierwszym legionem i pierwszą flotą, analogicznie też
wszystkie inne. Czwarta zaś otrzymała jeszcze trzecią nazwę; zwano ich
bowiem triariami wedle zwyczaju w wojskach lądowych. Całe wojsko
Rzymian stanowiące siły morskie wynosiło około stu czterdziestu tysięcy
ludzi, ponieważ każdy okręt mieścił trzystu wioślarzy i stu dwudziestu
żołnierzy. Natomiast Kartagińczycy obliczali swe zbrojenia przeważnie,
a nawet wyłącznie na bitwę morską, a liczba ich wynosiła, proporcjonalnie
do liczby okrętów, ponad sto pięćdziesiąt tysięcy ludzi. Wobec tego nie
tylko jakiś naoczny świadek, lecz każdy, kto tylko o tym słyszy, wnioskując z mnóstwa ludzi i okrętów musiałby zdumieć się wielkością boju oraz
zasobnością i potęgą obu państw. Rzymianie wiedząc, że będą żeglować
po pełnym morzu, a okręty nieprzyjaciół odznaczają się szybkością, usiłowali swe stanowisko zewsząd zabezpieczyć i uczynić niedostępnym. Dwa
więc sześciorzędowce, na których jechali konsulowie, Marek Atyliusz
i Lucjusz Manliusz, ustawili jako pierwsze na froncie obok siebie; za nimi
ustawili w ciągłym szeregu jeden okręt po drugim, i to tak, że pierwsza
flota stanęła za jednym, a druga za drugim, przy czym po każdym okręcie
obu flot zostawiali w pośrodku coraz to większy odstęp. Okręty zaś w ten
sposób po sobie następowały, że przody ich były wysunięte na zewnątrz.
Skoro pierwszą i drugą flotę po prostu w klin ustawili, dodali do nich
w jednej linii frontowej trzecią flotę, wskutek czego cały kształt szyku
bojowego wytworzył kompletny trójkąt. Za tą trzecią flotą umieścili okręty
przewozowe dla jazdy i przerzucili z nich liny na okręty tejże floty; w tyle
za okrętami przewozowymi ustawili czwartą flotę, tak zwanych triariów,
i kazali im wyciągnąć się w jednej linii, tak że ona z obu stron wystawała
poza poprzednie okręty. Gdy wszystko uporządkowano w powyższy sposób,
cały szyk bojowy przedstawiał klin, którego jedna część, u szczytu, była
pusta, a druga, u podstawy, masywna, całość zaś przydatna i praktyczna,
a zarazem trudna do przełamania.
27. W tym samym czasie wodzowie kartagińscy wygłosili krótką przemowę do wojsk dowodząc im, że w razie zwycięstwa w bitwie morskiej
będą prowadzić wojnę o Sycylię, a w razie klęski ujrzą w niebezpieczeństwie własną ojczyznę i najbliższych, następnie rozkazali im wsiąść na
okręty. Wszyscy ochoczo spełnili ten rozkaz, gdyż na podstawie wyrzeczonych słów przewidywali, co nastąpi; więc pełni odwagi i pewni siebie
wypłynęli na morze. Gdy konsulowie zobaczyli szyk bojowy nieprzyjaciół,
przygotowali się na jego przyjęcie i ustawili trzy czwarte swej floty
w jedną linię, wyciągając daleko w stronę morza prawe skrzydło, aby
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osaczyć przeciwnika, i zwracając wszystkie przody okrętów przeciw nieprzyjaciołom; czwartą zaś część uczynili lewym skrzydłem całego szyku
bojowego, które łukowato nachylało się ku lądowi. Prawym skrzydłem
Kartagińczyków dowodził Hannon, który pod Agrygentem bił się niefortunnie; miał on okręty zaczepne i pięciorzędowce, które jako najszybsze
w biegu nadawały się do oskrzydlenia wroga. Lewe skrzydło powierzono
Hamilkarowi, który walczył w bitwie morskiej pod Tyndaris, a teraz,
stając do boju w środku szyku, posłużył się następującym fortelem wojennym. Oto gdy Rzymianie zauważyli cienką i wyciągniętą linię Kartagińczyków i skierowali atak w jej środek, wszczęła się w ten sposób
walka; lecz rychło Kartagińczycy znajdujący się w centrum stosownie do
rozkazu zwrócili się do ucieczki, aby rozerwać szyk bojowy Rzymian;
i jak spiesznie oni ustępowali, tak odważnie z tyłu ścigali ich Rzymianie.
Gdy więc pierwsza i druga flota napierała na uciekających, oderwały się
od nich trzeci d czwarty legion, bo jeden wlókł na linie okręty przewozowe,
a oddział triariów został przy nim dla ochrony. Skoro już pierwsza i druga
flota zdawała się dość oddzielona od innych, Hamilkar ze swego okrętu
wydał hasło, na które Kartagińczycy wszyscy równocześnie się odwrócili
i uderzyli na ścigających. Wywiązała się zacięta walka, w której znacznie
górowali Kartagińczycy, ponieważ dzięki szybkości swych okrętów okrążali nieprzyjaciela, łatwo doń podjeżdżali i szybko się usuwali; ale nie
mniej pewną niż Kartagińczycy nadzieję na zwycięstwo mieli Rzymianie,
bo w starciu gwałtownie walczyli i wiązali krukami te okręty, co się do
nich raz zbliżyły, a nadto obaj konsulowie brali udział w boju, który
żołnierze wiedli na oczach swych wodzów. Taki był stan bitwy po tej
stronie.
28. W tym samym czasie Hannon, dowodzący prawym skrzydłem,
które w pierwszym starciu trzymało się z dala, wypłynął na pełne morze
i napadł na okręty triariów, przysparzając im niemało kłopotu i trudności.
Owi zaś Kartagińczycy, którzy byli ustawieni wzdłuż lądu, opuszczając
poprzednie stanowisko nagle stanęli frontem, zwrócili przody przeciw nieprzyjaciołom i uderzyli na wlokących okręty ciężarowe; ci więc porzucili
liny i zwarli się z nimi w upartej walce. Tak powstały trzy fronty ogólnych
zapasów i trzy bitwy morskie, które co do miejsca znacznie były od siebie
oddalone. Ponieważ zaś stosownie do pierwotnego zarządzenia siły po
obu stronach były równe, więc wynikła stąd także równość w boju. Jakoż
rozstrzygnięcie bitwy na poszczególnych punktach nastąpiło tak, jak można się było spodziewać i jak to zwykle zdarza się, gdy siły walczących
zupełnie są równe: ci mianowicie, którzy dali początek walce, pierwsi ją
rozstrzygnęli. W końcu bowiem załoga Hamilkara uległa przemocy i rzuciła się do ucieczki. Lucjusz więc przywiązywał zabrane okręty do swoich;
Marek zaś, zauważywszy bój koło triariów i okrętów przewozowych po-
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spieszył im na pomoc z okrętami drugiej floty, które były jeszcze nie
uszkodzone. Skoro on uderzył na Hannona i wdał się z nim bitwę, rychło
nabrali otuchy triariowie, chociaż już źle się z nimi działo, i skrzepili
się na nowo do walki. Kartagińczycy znaleźli się w trudnym położeniu,
bo jedni atakowali ich od przodu, drudzy napadali na nich z tyłu; osaczeni
więc wbrew oczekiwaniu przez tych, co przybyli z odsieczą, ustąpili i rozpoczęli odwrót na pełne morze. W tym samym czasie Lucjusz wracając
już do boju zauważył, że trzecia flota została odcięta przy lądzie przez
lewe skrzydło Kartagińczyków; wspólnie więc z Markiem, który okręty
przewozowe i triariów zostawił w bezpiecznym miejscu, pospieszył zagrożonym z pomocą. Ci bowiem w podobnej do oblężenia już byli sytuacji;
i wszyscy widocznie byliby zginęli, gdyby Kartagińczycy z obawy przed
krukami nie trzymali ich tylko zamkniętych przy lądzie, nie przystępując
jednak do ataku, gdyż wystrzegali się zahaczenia okrętów. Nagle więc
zjawili się konsulowie, osaczyli Kartagińczyków i wzięli pięćdziesiąt nieprzyjacielskich okrętów wraz z załogą; nieliczne tylko wzdłuż wybrzeża
wywinęły się i uciekły. Poszczególne zatem walki taki miały przebieg,
lecz cała bitwa morska wypadła w końcu na korzyść Rzymian. Stracili oni
dwadzieścia cztery statki, Kartagińczycy ponad trzydzieści; z rzymskich
okrętów żaden nie wpadł wraz z załogą w ręce nieprzyjaciół, z okrętów zaś
kartagińskich sześćdziesiąt cztery.
29. Potem znów Rzymianie zaopatrzyli się w świeże zapasy, naprawili
zdobyte okręty, nagrodzili również załogi okrętowe w sposób odpowiadający uzyskanym sukcesom i wypłynęli na morze żeglując w kierunku Libii.
Z jadącymi na czele okrętami przybili poniżej tak zwanego Hermejskiego
Przylądka, który leży koło Zatoki Kartagińskiej i wybiega daleko w morze ku Sycylii. Tu zaczekali na następne okręty, a skoro zebrała się cała
flota, płynęli tak długo wzdłuż wybrzeża Afryki, aż dotarli do miasta,
które nazywa się Aspis. W tym miejscu wylądowali, wyciągnęli okręty
na brzeg i otoczyli je nadto rowem i wałem; następnie zabrali się do
oblegania miasta, gdyż jego mieszkańcy nie chcieli się dobrowolnie poddać.
Tymczasem owi Kartagińczycy, którzy uszli z bitwy morskiej, wrócili do
domu; a w przekonaniu, że przeciwnicy podniesieni na duchu uzyskanym
sukcesem od razu popłyną przeciw samej Kartaginie, strzegli położonych
przed miastem punktów siłami lądowymi i morskimi. Lecz na wiadomość,
że Rzymianie bezpiecznie już wylądowali i oblegają Aspis, zaniechali
pilnowania dojazdu i zgromadzili swe wojska, aby strzec miasta i kraju.
Rzymianie zaś po zdobyciu Aspis zostawili dla straży miasta i okolicy
załogę, a prócz tego wysłali do Rzymu posłów, aby oznajmić o tym, co
zaszło, i zapytać, co należy czynić w przyszłości i jak mają się zachować;
potem z całą potęgą spiesznie wyruszyli i zaczęli kraj pustoszyć. Skoro zaś
nikt nie stawiał im oporu, zburzyli wiele wspaniale zbudowanych mie-
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szkań, złupili wielką ilość bydła i zawiedli na okręty więcej niż dwadzieścia tysięcy jeńców. W tymże czasie wrócili z Rzymu posłowie z poleceniem, by jeden z konsulów został z dostatecznymi siłami, a drugi odwiózł
flotę do Rzymu. Został więc Marek z czterdziestu okrętami, piętnastu
tysiącami pieszych i z pięciuset jezdnymi; a Lucjusz zabrał z sobą załogę
okrętową i mnóstwo jeńców, przeprawił się bezpiecznie wzdłuż wybrzeża
Sycylii i przybył do Rzymu.
30. Gdy Kartagińczycy widzieli, że nieprzyjaciele szykują się do dłuższej wojny, naprzód wybrali sobie dwóch wodzów, Hazdrubala, syna Hannona, i Bostara; następnie posłali do Hamilkara do Heraklei i pospiesznie
go zawezwali. Ten z pięciuset jezdnymi i pięciu tysiącami pieszych zjawił
się w Kartaginie; mianowany zaś trzecim wodzeni, naradzał się z Hazdrubalem, co należy czynić w obecnym położeniu. Jakoż postanowili38 nieść
pomoc krajowi i nie pozwolić, żeby bezkarnie był pustoszony. A Marek
po upływie kilku dni zaczął go najeżdżać plądrując zaraz przy pierwszym
natarciu nie umocnione murem miejsca, a oblegając warowne. Kiedy
przybył pod znaczniejsze miasto Adys, rozbił dokoła niego obóz i gorliwie
wziął się do prac oblężniczych. Kartagińczycy, spiesząc miastu na pomoc
i zdecydowani w otwartym polu oprzeć się nieprzyjacielowi, wyprowadzili swe wojska; po czym zajęli wzgórze, które wprawdzie górowało nad
pozycją nieprzyjaciół, lecz nie było stosowne dla ich własnych sił bojowych, i rozłożyli się tam obozem. Skutek był taki, że oni, którzy głównie
pokładali nadzieję w jeździe i słoniach, a mimo to opuścili równinę i sami
zamknęli się w miejscu stromym i niedostępnym — musieli przez to pouczyć nieprzyjaciół, jak należy z nimi postąpić. I tak się istotnie stało.
Albowiem wodzowie rzymscy, wiedząc z doświadczenia, że najczynniejsza i najgroźniejsza część siły bojowej przeciwnika stała się bezużyteczna
z powodu nieodpowiedniego terenu, nie czekali, aż wrogowie zejdą na
równinę, aby ustawić się w szyku; raczej korzystając z odpowiedniej dla
siebie chwili, o świcie z obu stron podeszli do wzgórza. Otóż jeźdźcy i słonie były Kartagińczykom zupełnie nieprzydatne; lecz zaciężni żołnierze
bardzo dzielnie i ochoczo stanęli do obrony i zmusili pierwszy legion do
cofnięcia się i ucieczki. Skoro jednak za daleko naprzód się posunęli i zostali otoczeni przez tych, co z drugiej strony podchodzili do wzgórza, zwrócili się do ucieczki, po czym już wszyscy na raz wypadli z obozu. Słonie
więc z jeźdźcami, gdy tylko dotarły do równiny, bezpiecznie się oddaliły.
Rzymianie zaś po krótkim pościgu za piechotą i splądrowaniu obozu najeżdżali odtąd i pustoszyli bezkarnie cały kraj i miasta. Skoro wreszcie
zawładnęli miastem, które nazywa się Tunes, odpowiednim do wykonania
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swych planów, nadto dogodnie położonym dla zagrożenia Kartaginie i sąsiedniej okolicy — rozbili w nim obóz.
31. Kartagińczycy, którzy krótko przedtem ponieśli klęskę na morzu 39,
teraz zaś na lądzie, i to nie wskutek tchórzostwa żołnierzy, lecz wskutek
nierozwagi wodzów, znaleźli się w trudnym pod każdym względem położeniu. Bo do wymienionych przykrości i ta się przyłączyła, że lud Numidów równocześnie z Rzymianami na nich napadł i wyrządził krajowi nie
mniejsze, owszem jeszcze większe niż ci ostatni szkody. Gdy wskutek
tego wieśniacy z obawy przed nieprzyjacielem schronili się do miasta,
nastało tam ogromne przygnębienie i głód bądź z powodu mnóstwa ludzi,
bądź też z powodu spodziewanego oblężenia. Marek zaś, który widział Kartagińczyków pobitych na lądzie i morzu, sądził, że rychło już zawładnie
miastem; a obawiając się, żeby konsul, który jako jego następca miał
przybyć z Rzymu, nie uprzedził go w pozyskaniu sławy zwycięzcy, wezwał
Kartagińczyków do zawarcia traktatów pokojowych. Ci przyjęli z radością
tę wiadomość i wysłali pierwszych w państwie mężów, którzy też wdali
się z nim w układy, lecz tak byli dalecy od zgody na jakąbądź z jego propozycji, że twardych warunków nie mogli nawet spokojnie wysłuchać
Albowiem Marek uważając się już za całkowitego zwycięzcę sądził, że
wszystko, cokolwiek by im przyznał, powinni przyjąć jako łaskę i dar.
Natomiast Kartagińczycy rozumiejąc, że gdyby nawet dostali się w moc
Rzymian, nie spotkałoby ich nic cięższego od obecnych żądań, nie tylko odrzucili te sugestie i wrócili do domu, lecz jeszcze czuli się mocno dotknięci
surowością Marka. A senat Kartagińczyków, wysłuchawszy propozycji
rzymskiego konsula, choć prawie całkiem zwątpił w ocalenie, przecież tak
mężną i dziarską przybrał postawę, że wolał raczej wszystko znieść, spróbować wszelkich środków i wszelkich sposobności, byleby nie zaznać czegoś nieszlachetnego i niegodnego poprzednich swych czynów.
32. Około tegoż czasu jeden z wysłanych wprzód do Grecji oficerów
werbunkowych wylądował z mnóstwem żołnierzy w Kartaginie. Wśród
nich był niejaki Ksantippos z Lacedemonu, mąż, który otrzymał lakońskie
wychowanie i w sprawach wojennych posiadał odpowiednie doświadczenie. Ten słyszał o poniesionej klęsce oraz w jaki sposób ona .nastąpiła,
a biorąc pod uwagę resztę zbrojeń Kartagińczyków i moc jeźdźców i słoni,
zaraz z tego wysnuł wniosek i wyjawił swoim przyjaciołom, że Kartagińczycy zostali pokonani nie przez Rzymian, lecz z własnej winy wskutek
braku doświadczenia u wodzów. Skoro wypowiedź Ksantippa z powodu
ówczesnego stanu rzeczy rozeszła się wśród ludu i wodzów, postanowili
naczelnicy miasta wezwać go do siebie i przesłuchać. Gdy stanął przed
zwierzchnikami, zdał sprawę ze swych słów i wskazał, dlaczego teraz zo39
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stali pobici, oświadczając, że jeżeli go usłuchają i wybiorą równinne miejsca dla marszów, obozów i pobojowisk, to łatwo zdołają zapewnić sobie
bezpieczeństwo i zwyciężyć nieprzyjaciół. Wodzowie przyjęli z uznaniem
jego pogląd, uwierzyli mu i zaraz oddali mu wojska. Już więc w miarę
rozszerzania się tej opinii Ksantippa powstała wśród tłumu wrzawa i pełna
dobrej nadziei gadanina. Skoro zaś wyprowadził wojsko przed miasto
i ustawił je w porządku, a nadto zaczął uszykowanymi oddziałami manewrować i prawidłowo wydawać rozkazy, pokazała się taka różnica w porównaniu z brakiem doświadczenia u poprzednich wodzów, że ogół głośnym
okrzykiem dawał wyraz swemu uznaniu i życzył sobie co rychlej spotkać
się z nieprzyjacielem, przekonany, iż nic groźnego nie spotka go pod wodzą
Ksantippa. Po takich objawach poznali wodzowie, że masy w niespodziewany sposób podniosły się na duchu; zwrócili się więc do nich z odpowiednią dla chwili zachętą i po niewielu dniach wyruszyli z wojskiem
w pole. Składało się ono z około dwunastu tysięcy pieszych i czterech
tysięcy jezdnych; liczba słoni była prawie bliska setki.
33. Gdy Rzymianie zauważyli, że Kartagińczycy odbywają marsze
przez równinne okolice i rozbijają obozy na płaskich miejscach, byli
wprawdzie samą tą nową metodą zaskoczeni, lecz w każdym razie spieszno
im było zbliżyć się do nieprzyjaciół. Natknąwszy się na nich, założyli
w pierwszym dniu obóz w odległości mniej więcej dziesięciu stadiów od
przeciwnika. W następnym dniu naradzali się zwierzchnicy Kartagińczyków, jak i co należy czynić w obecnej chwili. Tłum zaś ochoczo nastrojony
do walki zbijał się w poszczególne grupy, wywoływał imię Ksantippa
i żądał, żeby go jak najszybciej wyprowadzić z obozu. Gdy wodzowie
ujrzeli zapał i gotowość wojsk, a równocześnie Ksantippos zaklinał ich,
aby nie pomijali sposobności, polecili wojsku uzbroić się i poruczyli Ksantippowi takie kierownictwo walki, jakie uważałby za korzystne. A on po
otrzymaniu pełnomocnictwa wywiódł słonie i ustawił je w jednej linii
frontowej przed całym wojskiem; falangę zaś Kartagińczyków ustawił
w odpowiednim oddaleniu w tyle za nimi. Z żołnierzy zaciężnych część
przydzielił do prawego skrzydła, a najruchliwszych wraz z jezdnymi umieścił przed obu skrzydłami. Kiedy Rzymianie zobaczyli szykujących się
nieprzyjaciół, wyszli gotowi na ich spotkanie. Bojąc się jednak przewidywanego ataku słoni, wyznaczyli naczelne miejsce lekkozbrojnym, ustawili
za nimi liczne, następujące po sobie chorągwie, jazdę zaś rozdzielili na
oba skrzydła. O ile w ten sposób cały szyk bojowy bardziej niż wprzódy
skrócili, a więcej pogłębili, o tyle w odniesieniu do walki przeciw słomom
obliczenia ich były trafne, ale co do walki z jazdą, która ich własną liczebnie znacznie przewyższała, zupełnie się przeliczyli. Skoro obie strony
odpowiednio do swych zamiarów ustawiły swe wojska w należytym po-
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rządku, zostając w tym układzie oczekiwali chwili stosownej do wzajemnego starcia.
34. Skoro Ksantippos wydał rozkaz kierowcom słoni, żeby ruszyli naprzód i rozerwali szyki przeciwnika, a jeźdźcom, żeby na obu skrzydłach
osaczyli nieprzyjaciół i na nich natarli, wtedy to i wojsko Rzymian wedle
ich zwyczaju wydało zgodny szczęk bronią, podniosło okrzyk wojenny
i uderzyło na wroga. Otóż jeźdźcy rzymscy wnet na obu skrzydłach
pierzchnęli, gdyż kartagińscy byli o wiele liczniejsi. Z piechurów zaś ci,
którzy byli ustawieni na lewym skrzydle, bądź dla wyminięcia natłoku
słoni, bądź z powodu lekceważenia żołnierzy zaciężnych, zaczepili prawe
skrzydło Kartagińczyków, zmusili ich do ucieczki, rzucili się w pogoń
i ścigali ich aż do wału. A z tych, których umieszczono naprzeciw słoni,
zostali pierwsi w zderzeniu z nimi siłą zwierząt odepchnięci i stratowani,
tak że masowo w walce wręcz ginęli; lecz zespół całego szyku bojowego,
wskutek głębokiej linii stojących za pierwszymi szeregami, przez jakiś czas
trwał nieprzełamany. Skoro jednak ci, którzy tworzyli ostatnie szeregi,
otoczeni zewsząd przez jeźdźców musieli przeciw nim odwrócić się i podjąć
walkę, a owi, którzy przez środek gromady słoni torując sobie naprzód
drogę i stojąc już w tyle za zwierzętami natknęli się na nienaruszoną
i zwartą w szykach falangę Kartagińczyków, która ich wytłukła, wtedy
już Rzymianie uciskani ze wszystkich stron w przeważnej części byli
tratowani olbrzymią siłą zwierząt, a resztę chmara jeźdźców na samym
placu boju przeszyła pociskami; wreszcie tylko bardzo nieliczni rzucili się
do ucieczki. Ponieważ zaś odwrót odbywał się przez równinę, więc i z tych
część uległa zagładzie przez zwierzęta i jeźdźców, a około pięciuset, którzy
uciekli z konsulem Markiem, dostało się po krótkim czasie w ręce nieprzyjaciół i wraz z nim wszystkich żywcem ujęto. Z kartagińskich żołnierzy zaciężnych padło około ośmiuset, którzy zwróceni byli przeciw lewemu
rzymskiemu skrzydłu. Z Rzymian ocalało około dwóch tysięcy, które
wskutek pościgu za wyżej wspomnianymi uniknęły niebezpieczeństwa;
resztę wojsk wytępiono, z wyjątkiem konsula Marka i tych, co razem
z nim uciekli. Ocalone rzymskie chorągwie dotarły nieoczekiwanie do
Aspis; a Kartagińczycy złupili z trupów zbroje i wiodąc konsula wśród
jeńców wrócili do miasta uradowani zwycięstwem.
35. Przy tej sposobności ktoś, kto bystro obserwuje, mógłby w wypadkach, które zaszły, odkryć wiele momentów nadających się do sprostowania błędów życia ludzkiego. Że bowiem nie należy ufać Fortunie, zwłaszcza w chwili powodzenia, losy Marka jasno to wówczas wszystkim wykazały. Wszak on, który na krótko przedtem pobitym nieprzyjaciołom nie
chciał okazać litości i przebaczenia, został wnet sam uprowadzony, ażeby
tychże błagać o własne życie. A co niegdyś Eurypides słusznie, jak się
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zdaje, powiedział: „Jedna mądra rada rąk zwycięża lik" 40, to wówczas
sprawdziło się w czynie. Jeden bowiem człowiek i jedna rada zniweczyła
wojska, które uchodziły za niezwyciężone i biegłe w sprawach wojennych,
a pokrzepiła państwo, które widocznie całkiem było złamane, oraz bliskie
zwątpienia serca żołnierzy. Ja zaś wspomniałem o tym w celu sprostowania sądów u czytelników moich Dziejów. Albowiem z dwóch sposobów,
jakimi każdy człowiek ku lepszemu może się nawrócić, tj. przez własne
nieszczęście i przez cudze, skuteczniejszy jest pierwszy, przez osobiste
przygody, mniej szkodliwy zaś drugi, przez cudze. Dlatego nigdy dobrowolnie nie należy wybierać pierwszego, gdyż okupuje się poprawę wielkimi cierpieniami i niebezpieczeństwami; natomiast zawsze powinniśmy
korzystać z drugiego, gdyż bez szkody można przezeń poznać to, co lepsze.
Kto to zrozumie, ten musi za najpiękniejszą szkołę prawdziwego życia
uważać czerpane z historii pragmatycznej doświadczenie; bo tylko ona
bez szkody, każdego czasu i w każdym położeniu daje rzeczywiste poznanie lepszej drogi. Tyle o tym.
36. Kartagińczycy, którym wszystko poszło po myśli, nie zaniedbali
objawów najwyższej radości już to składając dzięki bóstwu, już też urządzając zabawy. A Ksantippos, który tak bardzo przyczynił się do powodzenia wojennego Kartagińczyków, po niedługim czasie odpłynął z powrotem czyniąc rozumnie i mądrze. Albowiem wybitne i nadzwyczajne'
czyny budzą wielką zawiść i gorzkie oszczerstwo; i jeżeli swoi korzystając
z pomocy krewnych i licznych przyjaciół potrafią je znieść, to cudzoziemcy
ulegają wkrótce jednemu i drugiemu, i są zagrożeni. Istnieje także inna
opowieść o ustąpieniu Ksantippa, którą zamierzamy na odpowiedniejszym
niż to miejscu zreferować.
Rzymianie
utrzymawszy
niespodziewaną
wiadomość
o
wypadkach
w Libii natychmiast zabrali się do naprawy floty i uwolnienia załogi,
która ocaliła swe życie w Libii. Kartagińczycy zaś rozbili następnie obóz
przed miastem Aspis i oblegali je, chcąc dostać w swą moc tych, którzy
zbiegli tam z pola bitwy. Lecz z powodu dzielności i odwagi mężów w żaden sposób nie mogli miasta zdobyć i w końcu odstąpili od oblężenia.
A skoro się dowiedzieli, że Rzymianie szykują flotę i zamierzają znowu
pożeglować do Libii, częściowo naprawili swe statki, częściowo zbudowali
zupełnie nowe. Tak wnet zaopatrzyli w załogę dwieście okrętów i wyjechali z nimi, aby obserwować zbliżanie się nieprzyjaciół. Rzymianie zaś
z początkiem lata 41 ściągnęli na morze trzysta pięćdziesiąt statków i wysłali je pod dowództwem konsulów Marka Emiliusza i Serwiusza Fulwiusza42. Ci odjechawszy żeglowali wzdłuż wybrzeża Sycylii w kierunku
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Libii. Lecz koło Przylądka Hermejskiego natknęli się na flotę Kartagińczyków, zmusili ją łatwo do ucieczki zaraz po pierwszym ataku i wzięli
wraz z załogą sto czternaście (?) okrętów; następnie pozostałą w Libii
młódź zabrali z Aspis i popłynęli znowu na Sycylię.
37. Już przeprawili się bezpiecznie przez środek morza i zbliżali się
do terytorium Kamaryny, kiedy zaskoczyła ich tak gwałtowna burza i ponieśli tak ciężkie straty, że z powodu nadmiaru nieszczęścia nie można
dlań nawet odpowiednich słów znaleźć. Albowiem z trzystu sześćdziesięciu czterech (?) okrętów pozostało tylko osiemdziesiąt; z reszty jedne
pochłonęło morze, a drugie, ciśnięte przez kipiel o rafy i przylądki, rozbiły
się o nie i nakryły wybrzeże trupami i szczątkami okrętów. Historia zgoła
nie zna przykładu większego niż to nieszczęście, które by w jednej chwili
wydarzyło się na morzu. Przyczynę jego należy przypisać nie tyle losowi,
ile dowódcom. Bo chociaż sternicy usilnie ich zaklinali, żeby nie płynąć
wzdłuż zewnętrznego boku Sycylii, który zwrócony jest ku morzu libijskiemu, jako że ono jest tam głębokie, a lądowanie trudne, i równocześnie
podkreślali, że jedna wroga konstelacja nie przestała jeszcze działać,
a druga się zbliża (żegluga bowiem przypadła między wzejściem Oriona
a Kanikuły 43) — nie zwracali oni uwagi na żadne przestrogi, lecz jechali
morzem wzdłuż zewnętrznego wybrzeża zamierzając kilka położonych na
nim miast pokazaniem świeżo odniesionego zwycięstwa przerazić, a następnie zająć. Jakoż oni, popadłszy dla małych korzyści w wielkie nieszczęście, wówczas dopiero poznali własną głupotę. W ogóle Rzymianie
stosując we wszystkim przemoc i sądząc, że co sobie założą, tego muszą
koniecznie dokonać, oraz że nic z raz postanowionych rzeczy nie jest dla
nich niemożliwe, w wielu wypadkach dzięki takiemu nastawieniu mają
powodzenie, ale niekiedy ponoszą oczywiste klęski, zwłaszcza zaś na morzu. Na lądzie bowiem, jeżeli przeciw ludziom i ich dziełom urządzają
napady, przeważnie mają szczęście dlatego, że przeciw podobnym siłom
używają przemocy; czasem tylko i rzadko im się nie udaje. Ilekroć jednak
przeciw morzu i przeciw niebu staną i siłą walczą, doznają wielkich klęsk.
To i wówczas, i nieraz już ich spotkało i nadal będzie spotykać, dopóki nie
poskromią owego zuchwalstwa i przemocy, z powodu której sądzą, że
każda pora jest dla nich stosowna do żeglugi i marszu lądem.
38. Gdy Kartagińczycy dowiedzieli się o zniszczeniu rzymskiej floty, sądzili, że na lądzie dorównywają wrogom dzięki poprzedniemu zwycięstwu,
na morzu zaś z powodu wspomnianego nieszczęścia Rzymian, i tym gorliwiej zabrali się do zbrojenia sił morskich i lądowych. Hazdrubala od razu
wysłali na Sycylię i oddali mu prócz stojących tam przedtem wojsk jeszcze te, które przybyły z Heraklei, a nadto sto czterdzieści słoni; wypra43
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wiwszy go, uzbroili dwieście okrętów i przygotowali wszystko, co było
potrzebne do żeglugi. Skoro Hazdrubal szczęśliwie przeprawił się do Lilybaeum, ćwiczył tam wojsko i słonie z widocznym zamiarem spotkania się
z wrogiem w otwartym polu. Rzymianie zaś, którzy od ocalonych rozbitków okrętowych usłyszeli o szczegółach klęski, byli nią bardzo zasmuceni;
nie chcąc jednak zgoła ustąpić, postanowili na nowo zbudować dwieście
dwadzieścia innych okrętów. Gdy je wykończono w ciągu trzech miesięcy,
w co nawet uwierzyć nie łatwo, zaraz nowowybrani konsulowie 44, Aulus
Atyliusz i Gneusz Korneliusz, uzbroiwszy flotę puścili się na morze; a skoro
przepłynęli cieśninę morską, zabrali jeszcze z Messyny te statki, które
uszły przed rozbiciem, po czym z trzystu okrętami dojechali do Panormos
na Sycylii, które to miasto było najznaczniejsze na kartagińskim terytorium, i zaczęli je oblegać. Na dwóch miejscach rozpoczęli prace oblężnicze i po wszystkich innych przygotowaniach posunęli ku murom machiny.
Wieża nadmorska bez trudu została obalona; żołnierze tędy sforsowali
wejście i tak zwane Nowe Miasto wzięto szturmem. Także ta część, która
nazywa się Starym Miastem, znalazła się przez to w niebezpieczeństwie,
więc rychło poddali się jej mieszkańcy. Po opanowaniu miasta konsulowie
zostawiwszy w nim załogę odpłynęli z powrotem do Rzymu.
39. Następnego lata45 nowoobrani konsulowie, Gneusz Serwiliusz i Gajusz Semproniusz, wypłynęli z całą flotą, przeprawili się na Sycylię i stąd
ruszyli do Libii. Jadąc wzdłuż wybrzeża bardzo często przybijali do
brzegu, przy czym nie zaszło nic godnego uwagi. Tak przybyli na wyspę
Lotofagów, która nazywa się Meninx i niezbyt jest odległa od Małej Syrty.
Tu z powodu nieznajomości miejsca dostali się na jakieś mielizny, a kiedy
przy odpływie morza okręty osiadły, znaleźli się w nader kłopotliwym położeniu. Gdy jednak niespodzianie po jakimś czasie znowu nastał przypływ morski, wyrzucili za pokład wszystkie ciężary i z biedą wreszcie
zepchnęli okręty na wodę, po czym jakby uciekając odjechali. Następnie
otarli się o Sycylię, skręcili koło Lilybaeum i zarzucili kotwicę w Panormos. Stąd żeglując śmiało ku Rzymowi przez otwarte morze, znowu wpadli
w tak gwałtowną burzę, że utracili więcej niż sto pięćdziesiąt okrętów.
Po tych zdarzeniach Rzymianie, choć we wszystkim nadzwyczaj byli
ambitni, przecież teraz wobec wielkości i mnóstwa poniesionych strat,
czuli się zmuszeni okolicznościami, żeby zaniechać dalszego gromadzenia
floty; a pokładając resztę nadziei w siłach lądowych wysłali konsulów,
Lucjusza Cecyliusza i Gajusza Furiusza 46, z legionami na Sycylię zaopatrzywszy w załogę tylko sześćdziesiąt okrętów w celu dowożenia żywności
dla wojska.
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Wskutek wspomnianych wypadków położenie Kartagińczyków znowu
pomyślniej się ukształtowało; bo nad morzem bezspornie panowali po usunięciu się Rzymian, a co do sił lądowych żywili wielkie nadzieje, które też
były uzasadnione. Wszak po rozszerzeniu się wieści o bitwie w Libii, że
słonie rozerwały szeregi i zgładziły mnóstwo żołnierzy, Rzymian ogarnął
taki strach przed słoniami, że przez cztery 47 lata z kolei po opisanych tu
czasach wprawdzie nieraz na obszarze Lilybaeum, nieraz też na obszarze
Selinuntu stali naprzeciw nieprzyjaciół w odległości pięciu lub sześciu
stadiów, nigdy jednak nie odważali się rozpoczynać walki ani nawet zejść
na równinę z obawy przed atakiem słoni. Tylko Termę i Liparę 48 zdobyli
w tych czasach trzymając się zresztą okolic górzystych i trudno dostępnych. Dlatego też Rzymianie widząc w lądowych wojskach strach i zwątpienie, zmienili poprzedni swój zamiar i postanowili znowu wypróbować
swoje siły na morzu. Jakoż po wyborze na konsulów Gajusza Atyliusza
i Lucjusza Manliusza 49 zbudowali pięćdziesiąt okrętów i gorliwie zajęli
się zaciągiem żołnierza oraz werbowaniem załogi dla floty.
40. Hazdrubal, głównodowodzący Kartagińczyków, widział, jak Rzymianie tracili ducha w poprzednich spotkaniach. Kiedy więc usłyszał, że
jeden z konsulów z połową sił bojowych oddalił się do Italii, a drugi, Cecyliusz, z resztą wojska bawi w Panormos, aby ochronić plony sprzymierzeńców, bo zbiory właśnie dojrzały, wyruszył ze swym wojskiem z Lilybaeum
i rozłożył się obozem na granicach terytorium panormickiego. Cecyliusz
zmiarkował, że jest on pewny siebie, a usiłując podniecić jego zapał wojenny, zatrzymał własnych żołnierzy w obrębie bram miasta. Hazdrubal
ośmielony tym — jakoby Cecyliusz nie miał odwagi wyjść mu naprzeciw —
zuchwale ruszył z całym wojskiem i przesmykami przeszedł na terytorium
Panormos. Choć jednak niszczył on plony aż do miasta, Cecyliusz trwał
przy powziętej decyzji, aż go zmusił do przekroczenia rzeki płynącej przed
miastem. Skoro Kartagińczycy przeprawili słonie i ludzi, wtedy już wysłał
swych lekkozbrojnych żołnierzy i zaczepiał wrogów tak długo, aż ich zmusił do ustawienia całego wojska. Kiedy ujrzał ziszczony swój zamiar, umieścił kilka oddziałów lekkich wojsk przed murem i rowem z poleceniem,
żeby w chwili zbliżania się ku nim zwierząt przyjęły je licznymi pociskami,
gdyby jednak same zostały odepchnięte, miały uciekać do rowu i z niego
znów razić pociskami dopadające je słonie. A rzemieślnikom z rynku wydał rozkaz, żeby znosili pociski i składali je zewnątrz przy dolnej części
muru. Sam z chorągwiami stanął przy bramie leżącej naprzeciw lewego
skrzydła przeciwnika i coraz to więcej posiłków słał lekkozbrojnym.
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W miarę jak ich bój stawał się poważniejszy, kierowcy słoni, którzy
w oczach Hazdrubala chcieli się wyróżnić i na własną rękę odnieść zwycięstwo, wszyscy ruszyli na rzymskich harcowników, zmusili ich bez
trudu do odwrotu i ścigali aż do rowu. Gdy jednak nadbiegające zwierzęta
ranione były przez łuczników, którzy strzelali z muru, a jednocześnie
świeże wojska stojące przed rowem raziły je skutecznymi i gęsto latającymi dzirytami i lancami, wpadły one rychło w zamęt pod wpływem licznych pocisków i ran, odwróciły się i rzuciły na własnych ludzi tratując
poszczególnych i zabijając, a szyki ich mącąc i rozrywając. Na ten widok
Cecyliusz wyprowadził w szybkim biegu swe wojsko i uderzywszy z boku
z świeżymi i uporządkowanymi siłami na bezładnych już nieprzyjaciół
wywołał gwałtowny wśród nich popłoch, wielu pozbawił życia, a resztę
zmusił do spiesznej ucieczki. Słoni wraz z ich indami50 wziął dziesięć;
pozostałe, które zrzuciły indów, kazał jeźdźcom po bitwie razem spędzić
i wszystkie dostał w swą moc. Dzięki temu sukcesowi zdawał się Cecyliusz — zgodnym zdaniem wszystkich — pozyskiwać tę zasługę względem
Rzymian, że dzięki niemu wojska lądowe znowu nabrały odwagi i dotrzymały wrogom pola.
41. Wiadomość o tym zwycięstwie wywołała w Rzymie wielką radość
nie tylko dlatego, że nieprzyjaciele przez stratę słoni zostali osłabieni, ale
że własnym żołnierzom pokonanie tych zwierząt dodało otuchy. Dlatego
też znowu Rzymianie umocnili się w pierwotnym zamiarze, żeby z flotą
i potęgą morską wysłać do boju konsulów usiłując wedle możności doprowadzić wojnę do końca. Skoro poczyniono konieczne przygotowania do
wyjazdu, popłynęli konsulowie z dwustu okrętami na Sycylię. A był to
czternasty rok 51 wojny. Po wylądowaniu koło Lilybaeum, gdy równocześnie przyłączyły się do nich także przebywające na wyspie wojska lądowe,
zabrali się do oblegania miasta sądząc, że zdobywszy je przeniosą łatwo
wojnę do Libii. Tak samo mniej więcej zapatrywali się na to również dowódcy Kartagińczyków i z tymi samymi, co Rzymianie, nosili się planami.
Dlatego inne sprawy odsuwając na bok myśleli tylko o tym, żeby wspomnianemu miastu udzielić pomocy i wszystko poświęcić i znieść w jego
obronie, gdyż nie pozostawałby im już żaden punkt oparcia, a cała reszta
Sycylii z wyjątkiem Drepana byłaby w rękach Rzymian. Żeby jednak
opowiadanie nie było niezrozumiałe dla nie znających tych okolic, spróbuję
krótko poinformować moich czytelników o korzystnym ich położeniu.
42. Otóż położenie całej Sycylii znajduje się w podobnym stosunku do
Italii i jej półwyspów, jak Peloponezu do reszty Hellady i jej cyplów.
Tylko tym jednym różnią się między sobą, że Peloponez jest półwyspem,
50
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a Sycylia wyspą: bo leżącą w pośrodku przestrzeń tam można przebyć
lądem, tu zaś morzem. Sycylia z kształtu przypomina trójkąt, a wierzchołki
poszczególnych jego kątów zajmują miejsce przylądków. Z tych jeden,
zwrócony na południe i wybiegający w Morze Sycylijskie, nazywa się Pachynus; drugi, zwrócony na północ, graniczy z zachodnią częścią cieśniny
morskiej, odległy jest od Italii mniej więcej o dwanaście stadiów i zwie
się Pelorias. Trzeci zaś zwraca się ku samej Libii i ma dogodne położenie
naprzeciw przylądków przed Kartaginą, od których oddalony jest mniej
więcej o tysiąc stadiów; skierowany ku zimowemu zachodowi słońca, dzieli
on Libijskie i Sardyńskie Morze i nosi nazwę Lilybaeum. Na nim znajduje
się miasto o tej samej nazwie, które wtedy oblegali Rzymianie. Było ono
wybornie ubezpieczone murami, nadto wokoło głębokim rowem, a od
strony morza lagunami, przez które możliwy jest dostęp do portów, wymagający jednak w przeforsowaniu go wielkiej biegłości i wprawy. Przed
tym miastem Rzymianie rozbili obozy z obu stron, a między obydwu obozami pociągnęli rów, wał i mur, po czym zaczęli działania oblężnicze
przeciw najbliżej morza leżącej wieży, tj. w kierunku Morza Libijskiego.
Dodając zaś do ukończonych robót coraz to nowe i rozszerzając prace
przygotowawcze obalili w końcu sześć wież łączących się ze wspomnianą,
a pozostałe wszystkie zaczęli równocześnie tłuc taranem. Gdy więc oblężenie stawało się energiczne i przerażające i każdego dnia jedne wieże
chwiały się, inne padały, a prace oblężnicze coraz dalej posuwały się
w głąb miasta, zapanowała u obleganych ogromna trwoga i popłoch, chociaż w mieście, nie licząc mnóstwa obywateli, było samych żołnierzy zaciężnych około dziesięciu tysięcy. Mimo to ich wódz Himilkon nie zaniedbał niczego, co było w jego mocy, lecz już to stawiając nowe mury, już
to robiąc ze swej strony podkopy, niemało kłopotu sprawiał wrogom.
Nadto każdego dnia krążył tu i tam i próbował wedle możności podpalić
machiny oblężnicze, przy czym dla osiągnięcia swego celu wdawał się
w liczne i niebezpieczne boje w dzień i w nocy, tak że w tego rodzaju
potyczkach więcej niekiedy ginęło ludzi, niż ich zwykło padać w regularnych bitwach.
43. Tymczasem niektórzy z dowódców, co zajmowali najwyższe stanowiska wśród zaciężnych żołnierzy, umówili się między sobą, żeby miasto
wydać Rzymianom; przekonani zaś, że ich podwładni będą im posłuszni,
wyśliznęli się nocą z miasta do obozu i traktowali w tej sprawie z wodzem
rzymskim. Lecz Achajczyk Alekson, któremu także Agrygentyńczycy
w poprzednich czasach zawdzięczali swe ocalenie, kiedy to zaciężni żołnierze Syrakuzan zamierzali ich zdradzić, również tym razem najpierw
dowiedział się o knowaniach i doniósł o nich wodzowi Kartagińczyków. Na
tę wiadomość zgromadził Himilkon natychmiast pozostałych w mieście
dowódców i upominał ich wśród próśb obiecując wielkie dary i względy,
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jeśli dochowają mu wierności i nie wezmą udziału w zamysłach tych, którzy wyszli z miasta. Gdy oni z gotowością wysłuchali jego słów, zaraz
wysłał z nimi do Galów Hannibala, syna owego Hannibala, który na Sardynii zakończył swe życie 52, ponieważ on przedtem zżył się z nimi w czasie wojny, a prócz nich najemników Aleksona, który cieszył się ich przychylnością i zaufaniem. Obaj zgromadzili rzesze wojsk, zachęcili je do
wytrwania, a nadto poręczyli za dary, jakie wódz poszczególnym obiecywał; tak bez trudu skłonili je do zachowania dotychczasowej wierności.
Gdy więc później owi, którzy wyśliznęli się z miasta, znów nadeszli pod
mury i chcieli namawiać żołnierzy oraz powiedzieć im coś o przyrzeczeniach Rzymian, ci nie tylko nie zwracali na nich uwagi, lecz nie chcieli ich
nawet wysłuchać i odegnali od muru rzucając na nich kamienie i pociski.
Otóż Kartagińczykom z wymienionych przyczyn niedaleko było do utraty
wszystkiego, gdyby ich zdradzili żołnierze zaciężni; lecz Alekson, który
przedtem dzięki swej wierności ocalił Argentyńczykom nie tylko ich
miasto i kraj, lecz także ich prawa i wolność, teraz i dla Kartagińczyków
to sprawił, że nie ponieśli zupełnej klęski.
44. W Kartaginie nic o tym nie wiedziano. Zdając sobie jednak
sprawę, jakie bywają potrzeby przy oblężeniach, obsadzili Kartagińczycy
żołnierzami pięćdziesiąt okrętów, upomnieli w odpowiednich do przedsięwzięcia słowach ich naczelnika Hannibala, który był synem Hamilkara
i pierwszym trierarchem oraz przyjacielem Adherbala, i wysłali go pospiesznie z poleceniem, żeby nie tracił czasu, lecz śmiało wykorzystał
sposobność udzielenia pomocy oblężonym. Wyjechał on na morze z dziesięciu tysiącami żołnierzy, stanął na kotwicy przy wyspach zwanych
Aegussae, które leżą między Lilybaeum i Kartaginą, i oczekiwał tu pomyślnej chwili dla żeglugi. Skoro nastał przychylny i silny wiatr, napiął
wszystkie żagle i wpłynął prosto do ujścia portu trzymając na pokładach
okrętowych ludzi uzbrojonych i gotowych do walki. Rzymianie, częściowo
wskutek tak nagłego zjawiska, częściowo z obawy, żeby siła wiatru nie zaniosła ich wraz z nieprzyjaciółmi do nieprzyjacielskiego portu, zaniechali
próby bronienia wjazdu przed nadciągającą pomocą, tylko zatrzymali się
na morzu zaskoczeni śmiałością wroga. A tłum miejski zebrany w komplecie na murach z jednej strony niepokoił się wynikiem akcji, z drugiej,
nadmiernie uradowany nadzieją nieoczekiwanej pomocy oklaskami i krzykiem zachęcał wpływających. Siniało i odważnie wjechał Hannibal, zarzucił kotwicę w porcie i bezpiecznie wysadził na ląd swoich żołnierzy. A ludzie w mieście byli wszyscy wielce ucieszeni nie tyle z powodu nadejścia
pomocy, chociaż ich nadzieja i liczba rąk znacznie przez to się wzmogła,
ile dlatego, że Rzymianie nie odważyli się przeszkodzić wjazdowi Kartagińczyków.
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45. Himilkon zaś, głównodowodzący w mieście — widząc zapał i wzmożoną energię mieszczan z powodu nadejścia pomocy, i tych, co świeżo
przybyli, a nie znali jeszcze cierpień oblężenia — chciał wyzyskać gorliwość jednych i drugich, póki była jeszcze nie osłabiona, aby przy pomocy
ognia zniszczyć roboty oblężnicze nieprzyjaciół. Przeto zwołał wszystkich
na zgromadzenie, skierował do nich dłuższą, stosowną do okoliczności przemowę, i zarówno wielkimi przyrzeczeniami złożonymi tym, którzy dali
dowody osobistej dzielności, jak i nadzieją na względy i dary, które ze
strony Kartagińczyków miały wszystkim wspólnie przypaść w udziale,
wywołał tak nadzwyczajny zapał, że jednomyślnie wyrazili chęć bezzwłocznego rozpoczęcia boju. Na razie więc odprawił ich wśród pochwał
i uznania dla ich gotowości polecając, aby wcześnie udali się na spoczynek i słuchali swych wodzów. Niedługo zaś potem zwołał dowódców, rozdzielił między poszczególnych odpowiednie do ataku punkty, podał hasło
i porę natarcia i rozkazał wodzom, żeby ze wszystkimi swymi podwładnymi stawili się na oznaczonych miejscach w czasie porannej straży53.
Gdy ci posłusznie wykonali rozkaz, wywiódł swe wojsko o świcie i na
wielu punktach przeszkadzał wrogowi w robotach oblężniczych. Ale Rzymianie w przewidywaniu tego, co nastąpi, nie okazali się bezczynnymi
lub nie przygotowanymi, tylko ochoczo spieszyli z odsieczą, gdzie było potrzeba, i stawiali silny opór nieprzyjaciołom. W krótkim czasie zwarli się
z sobą i dokoła muru wywiązała się gwałtowna walka; albowiem liczba
tych, którzy urządzili wypad z miasta, nie wynosiła mniej niż dwadzieścia
tysięcy, a liczba stojących zewnątrz była jeszcze większa. Ponieważ zaś
żołnierze nie walczyli w szeregach, lecz pomieszani z sobą, jak kogo ponosił zapał walki, tym zaciętszy był bój, gdyż przy takim mnóstwie ludzi
mąż z mężem, szereg z szeregiem potykał się z nieustępliwością podobną
jak w pojedynku. Atoli szczególnie wielki był krzyk i ścisk przy samych
robotach oblężniczych. Albowiem ludzie, którzy z obu stron od początku
do tego właśnie byli wyznaczeni, jedni, żeby obrońców robót odpędzić,
drudzy, żeby tych robót nie wydać na łup, okazywali tak wielką zaciekłość w boju, pierwsi usiłując wypchnąć wroga, drudzy zdecydowani nie
ustąpić mu za żadną cenę, że w końcu znajdowali śmierć zostając n,a tych
samych miejscach, które od początku zajęli. A wmieszani między walczących ludzie, którzy nieśli łuczywa, pakuły i ogień, rzucili się tak śmiało
i ze wszystkich stron na raz na machiny, że Rzymianie popadli w ostateczne
niebezpieczeństwo nie mogąc ataku nieprzyjaciół powstrzymać. Jednakowoż wódz kartagiński widząc, że wielu ginie w boju, a nie może osiągnąć
swojego celu, tj. owładnąć sprzętem oblężniczym, kazał trębaczom odwo63

Dla potrzeb wojskowych dzielili Rzymianie czas od zachodu do wschodu słońca
na cztery vigiliae, czyli pory, które kończyły się zmianą straży. Dwie vigiliae przypadały przed północą, dwie po północy; każda zaś trwała mniej więcej trzy godziny.
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łać swoich żołnierzy z pola walki. A Rzymianie, którzy bliscy już byli
utraty wszystkich swych urządzeń, w końcu utrzymali się przy działach
oblężniczych i wszystkie bezpiecznie zachowali.
46. Hannibal więc po tej utarczce, nie spostrzeżony przez nieprzyjaciół, odjechał z okrętami jeszcze w nocy do Drepana, do Adherbala,
wodza Kartagińczyków. Albowiem z powodu korzystnego położenia miejsca i piękności portu w Drepana Kartagińczycy zawsze przykładali
wielką wagę do strzeżenia tego miasta. Leży ono w odległości około stu
dwudziestu stadiów od Lilybaeum. W Kartaginie zaś chciano się dowiedzieć, co się dzieje w Lilybaeum, ale było to niemożliwe, bo jedni tam
byli zamknięci, a drudzy gorliwie ich pilnowali. Wtedy pewien poważany mąż, Hannibal z przydomkiem Rodyjczyk, podjął się, że wpłynie
do portu w Lilybaeum, przekona się naocznie o wszystkim, a potem
dokładnie zda im sprawę. Kartagińczycy wysłuchali wprawdzie chętnie
tej obietnicy, nie wierzyli jednak w jej wykonanie, ponieważ Rzymianie
z flotą stali na kotwicy przy wejściu do portu. On zaś przyszykował własny okręt i wypłynął nim na morze; następnie przeprawił się na jedną
z wysp leżących przed Lilybaeum, a nazajutrz, kiedy w samą porę nastał pomyślny wiatr, około czwartej godziny przed oczyma wszystkich
nieprzyjaciół zdumionych jego zuchwalstwem wjechał do portu. W następnym dniu zaraz gotował się do powrotu. Lecz wódz rzymski zamierzając już troskliwiej dozorować miejsca wjazdu przyszykował w nocy
dziesięć najlepiej żeglujących okrętów i sam potem stanął przy porcie,
aby obserwować to, co nastąpi, a z nim całe wojsko. Okręty po obu stronach ujścia trzymały się o ile możności jak najbliżej lagun i z podniesionymi w górę wiosłami gotowe były zaatakować i ująć mający wypłynąć statek. Atoli Rodyjczyk, który drogę powrotną przedsięwziął całkiem
otwarcie, tak sobie zadrwił z nieprzyjaciół, ufny w swą odwagę i szybkość jazdy, że nie tylko okręt wraz z załogą nienaruszony wywiódł i minął
stojące jak nieruchome statki przeciwnika, lecz jeszcze ujechawszy mały
kawałek drogi przystanął i podniósł w górę wiosła, jakby wyzywając
nieprzyjaciół. Kiedy jednak przy jego szybkości wiosłowania nikt nie
ważył się przeciw niemu wyjechać, odpłynął stawiwszy jednym okrętem
czoło całej flocie nieprzyjacielskiej. Czynił on to samo w przyszłości jeszcze nieraz i wyświadczył przez to wielkie usługi; bo Kartagińczykom
stale donosił o piekących potrzebach oblężonych, którym dodawał ducha,
a Rzymian wprawiał w zdumienie swoim zuchwalstwem.
47. Najwięcej zaś wspomagała go w jego śmiałości ta okoliczność, że
z doświadczenia dokładnie znał wjazd przez mielizny. Przeprawiwszy się
bowiem przez morze i zjawiając się potem od strony Italii, dosięgał wieży
nadmorskiej przodem okrętu, tak że ona zasłaniała widok na wszystkie
inne wieże miasta, które były zwrócone ku Libii; a jedynie w ten sposób
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można przy pomyślnym wietrze trafić do ujścia wjazdu. Śmiałość Rodyjczyka również w wielu innych, którzy obeznani byli z miejscem, wzbudziła ufność i odwagę, tak że to samo robili. Gdy wskutek tego Rzymianie
ponosili szkody, postanowili ujście portu zamknąć tamą. Otóż po większej
części zamiar ich spełzł na niczym z powodu głębokości morza i dlatego,
że żaden nasyp nie mógł osiąść ani w ogóle na miejscu pozostać, lecz
wszystko, co tam rzucano, już w chwili opadania na dół usuwał i rozrzucał
wir i siła prądu. Tylko na jednym miejscu, gdzie były mielizny, z wielkim mozołem wzniesiono groblę; na niej to osiadł czterorzędowiec, który
wypłynął nocą i wpadł w ręce Rzymian, a wyróżniał się on swą budową.
Rzymianie ująwszy go i obsadziwszy doborową załogą czatowali na wszystkich wpływających do portu, a zwłaszcza na Rodyjczyka. On przypadkiem
wjechał tam nocą, a potem otwarcie znów wracał. Zauważywszy czterorzędowiec, który odwrócił się i wyruszył równocześnie z nim, poznał ten
okręt i przestraszył się. Z początku usiłował wymknąć się szybko płynąc.
Kiedy go jednak tędzy żeglarze doganiali, musiał w końcu zawrócić i wdać
się z nieprzyjaciółmi w walkę, w której uległ przeważającej liczbie doborowej załogi rzymskiej i dostał się w ręce wrogów. Skoro Rzymianie zawładnęli także tym wybornie zbudowanym okrętem i zaopatrzyli go w potrzebne rzeczy, przeszkadzali odtąd tym, którzy ważyli się płynąć do
Lilybaeum.
48. Podczas gdy oblegani skrzętnie uzupełniali wyłomy w murze, lecz
wyrzekli się już próby zburzenia i zniszczenia przygotowawczych prac
przeciwnika, rozpętała się wichura, która z taką gwałtownością wiała
w stronę posuwanych machin oblężniczych, że nawet dachy ochronne obaliła, a stojące przed nimi wieże siłą swą uniosła. W takiej chwili zrozumiało kilku greckich najemników, jak dalece zewnętrzne okoliczności
sprzyjają zniszczeniu sprzętu oblężniczego, i przedłożyło swój pomysł wodzowi. Ten pochwalił go i szybko przygotował wszystko, co było potrzebne.
Wtedy młodzi ludzie zebrali się i w trzech miejscach rzucili ogień na sprzęt
oblężniczy. Ponieważ zaś budowle z biegiem czasu stawały się coraz bardziej łatwopalne, a wiatr całą siłą dął właśnie przeciw wieżom i machinom,
więc działanie ognia było silne i skuteczne, tymczasem obrona i pomoc
ze strony Rzymian były zupełnie daremne i trudne. Taki bowiem lęk wywołał ów wypadek w spieszących na pomoc, że ani pojąć, ani jasno widzieć
nie mogli tego, co się działo, lecz oślepieni niesionym ku nim kopciem
i iskrami, a nadto masą dymu, w niemałej liczbie ginęli i padali nie mogąc
nawet zbliżyć się z odsieczą do samego ognia. Im zaś bardziej z podanych
przyczyn było to niedogodne dla przeciwników, tym bardziej korzystne
dla tych, którzy podkładali ogień. Albowiem wszystko, co mogło im zasłonić widok i przynieść szkodę, dmący wiatr spychał ku wrogom; każdy
zaś strzał albo rzut na obrońców, czy ich działa był trafny, bo ciskający
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je ludzie dobrze widzieli przestrzeń przed sobą, a zarazem skuteczny, bo
siła wiatru dopomagała im i podwajała gwałtowność uderzenia. Ostatecznie machiny tak znacznie zostały zniszczone, że nawet fundamenty wież
i belki taranów ogień uczynił nieużytecznymi. Po tym zajściu Rzymianie
zrezygnowali z dalszego zdobywania miasta przy pomocy dział; otoczyli
je wkoło rowem i wałem, wznieśli przed własnym obozem mur ochronny
i powierzyli sprawę czasowi. A mieszkańcy Lilybaeum odbudowawszy
obaloną część muru odważnie już znosili oblężenie.
49. Gdy wiadomość o tym nadeszła do Rzymu, a potem dalsi jeszcze
posłańcy donieśli, że przeważna cześć załóg okrętowych przy obronie dział
i w ogóle przy obleganiu miasta straciła życie, spiesznie zarządzono pobór
marynarzy i zebranych w liczbie około dziesięciu tysięcy wysłano na Sycylię. Skoro ci przeprawili się przez cieśninę morską i pieszo przybyli do
obozu, Publiusz Klaudiusz, konsul rzymski 54, zwołał trybunów i oświadczył, że teraz jest pora z całą flotą popłynąć do Drepana; bo sprawujący
tam władzę wódz kartagiński Adherbal jest nie przygotowany na to, co
nastąpi, jako że nic nie wie o przybyciu załóg okrętowych i jest przekonany, że flota Rzymian nie zdoła wypłynąć na morze z powodu strat
w ludziach, jakie poniosła podczas oblężenia. Gdy oni chętnie się na to
zgodzili, zaraz wsadził na okręty dawniejszych i świeżo przybyłych wioślarzy, a jako żołnierzy okrętowych wybrał najdzielniejszych w całym
wojsku, którzy dobrowolnie się zgłosili, gdyż jazda była niedaleka i świtała im nadzieja łatwej korzyści. Po tych przygotowaniach wypłynął
o północy nie zauważony przez nieprzyjaciół. Jakoż z początku żeglował
wśród całkowitej ciszy mając ląd po prawej stronie. A gdy z brzaskiem
dnia pierwsze okręty zjawiły się koło Drepana, Adherbal naprzód wskutek niespodziewanego widoku przeraził się, rychło jednak wróciła mu
przytomność, poznał nadjeżdżających nieprzyjaciół i postanowił spróbować wszystkich środków oraz na wszystko się ważyć, byleby nie dać się
zamknąć oblężeniem, na które wyraźnie się zanosiło. Dlatego natychmiast
zgromadził załogi okrętowe na wybrzeżu, a żołnierzy zaciężnych z miasta
zwołał przez herolda. Kiedy się wszyscy zebrali, w krótkich słowach próbował im przedstawić nadzieję zwycięstwa, jeżeli odważą się na bitwę
morską, a z drugiej strony przykrości oblężenia, jeżeli w obliczu niebezpieczeństwa będą się ociągać. Widząc, z jaką gotowością rwali się do bitwy
morskiej i wołali, żeby ich bezzwłocznie prowadził na wroga, pochwalił
i z uznaniem przyjął ich gorliwość, po czym rozkazał im co prędzej wsiadać na okręty i śledząc jego okręt z tyłu za nim nadążać. Skoro pospiesznie
wydał im powyższe wskazówki, wypłynął pierwszy na morze i wywiódł
swe wojsko pod samymi skałami w inną stronę portu niż ta, którą wjeżdżał
nieprzyjaciel.
54
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50. Gdy konsul rzymski Publiusz zauważył, że nieprzyjaciele wbrew
jego oczekiwaniom ani nie dają za wygraną, ani nie są przerażeni jego
przybyciem, lecz szykują się do bitwy morskiej, z własnych zaś jego okrętów jedne znajdują się już w głębi portu, inne właśnie przy ujściu, a dalsze
wreszcie zbliżają się do wjazdu — rozkazał wszystkim zawrócić i ponownie wyjechać przed port. Ponieważ więc jedne w porcie a drugie przy
wjeździe odwracając się spotykały się z sobą, nie tylko wśród ludzi powstał niezmierny zgiełk, lecz i okręty łamały sobie wiosła przy wzajemnym zderzeniu. Mimo to trierarchowie ustawiali w szeregu tuż przy lądzie
każdy wypływający okręt i szybko kierowali jego przód na wprost nieprzyjaciela. Sam Publiusz płynął pierwotnie z tyłu za całą flotą, teraz zaś,
obróciwszy już podczas żeglugi swój okręt ku morzu, zajął stanowisko na
lewym skrzydle całej floty. Natomiast Adherbal, który w tym samym
czasie z pięciu zaczepnymi okrętami wyjechał poza nieprzyjacielskie lewe
skrzydło, ustawił własny okręt od strony morza zwrócony dziobem przeciw wrogom i równocześnie rozkazał przez swych adiutantów, żeby każdy
nadpływający okręt, ustawiając się w szeregu obok najbliższego, to samo
robił. Kiedy wszystkie stanęły w jednej linii frontowej, podał hasła i żeglował z początku w zwartym szeregu przeciw Rzymianom, którzy zostawali jeszcze przy lądzie w oczekiwaniu wybiegających z portu okrętów;
z tego wynikła dla nich znaczna niekorzyść, gdyż tuż przy wybrzeżu musieli walczyć.
51. Gdy byli blisko siebie, wywieszono flagi na obu okrętach dowódców i przyszło do wzajemnego starcia. Otóż z początku walka była nie
rozstrzygnięta, bo obie strony posługiwały się najtęższymi żołnierzami
z siły lądowej. Coraz bardziej jednak zyskiwali Kartagińczycy przewagę,
gdyż podczas całej walki odnosili wielkie korzyści. Wszak znacznie górowali nad przeciwnikiem szybkością żeglugi wskutek wybornej budowy
swych okrętów i wprawy wioślarzy; nadto wielce dopomagało im miejsce
walki, ponieważ zajęli pozycję od strony morza. Jeżeli bowiem byli atakowani tu i tam przez nieprzyjaciół, cofali się dzięki szybkiej jeździe bezpiecznie w tył na otwarte morze; potem odwracając się ku wysuniętym na
czoło prześladowcom już to ich opływali, już też z boku uderzali,na tych,
co przy zwrotach biedzili się z powodu ciężkości statków i niezręczności
ludzi, przypuszczali do nich nieustanne ataki i zatapiali wiele okrętów.
Jeżeli zaś ktoś po ich strome był zagrożony, łatwo im było poza obrębem
walki i bezpiecznie spieszyć mu z pomocą, bo wzdłuż ruf i poprzez morze
obierali drogę. Natomiast u Rzymian miała się rzecz przeciwnie. Ci bowiem, na których napierano, nie mogli cofnąć się w tył, skoro walczyli
przy lądzie; każdy zaś okręt, któremu dokuczano od przodu, albo dostawał
się na mielizny i osiadał na nich rufą, albo zapędzony na ląd rozbijał się.
Ą przedrzeć się przez nieprzyjacielskie okręty i z tyłu napaść na te, które
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walczyły już przeciw innym — co w bitwie morskiej jest najskuteczniejszym środkiem — było niemożliwe przy ciężkości statków oraz braku
wprawy u wioślarzy. Tak samo potrzebującym pomocy nie mogli od tyłu
udzielić wsparcia, ponieważ byli zamknięci przy lądzie i drobna nawet
przestrzeń nie pozostawała dla tych, którzy chcieli bronić znajdującego
się w potrzebie. Wobec tylu niedogodności w całej walce, gdy jedne okręty
osiadały na mieliznach, drugie ciskane były na ląd, konsul rzymski widząc
nieszczęście zwrócił się do ucieczki i od lewego skrzydła wywinął się
wzdłuż lądu, a z nim około trzydzieści okrętów, które właśnie stały w pobliżu. Reszta statków w liczbie dziewięćdziesięciu trzech wpadła w ręce
Kartagińczyków oraz ich załogi, z wyjątkiem tych ludzi, którzy zbiegli
z wyrzuconych na ląd okrętów.
52. Wskutek takiego wyniku bitwy morskiej pozyskał Adherbal u Kartagińczyków wielką sławę, jako że sobie samemu i własnej oględności
oraz dzielności zawdzięczał ten sukces; natomiast Publiusz stracił u Rzymian poważanie i bardzo był oczerniany, że tak lekkomyślnie i nierozważnie wziął się do rzeczy, i z własnej winy przyprawił Rzym o niemałe
straty. Dlatego też później stawiony przed sądem ukarany został wysokimi grzywnami i znalazł się w niebezpiecznej sytuacji. Mimo takich nieszczęść Rzymianie powodując się ambicją osiągnięcia głównego celu nie
zaniechali żadnej możliwej próby, lecz uporczywie trzymali się tego, co
z kolei należało czynić. Gdy zatem zbliżył się czas nowych wyborów
urzędniczych, mianowali konsulów wodzami i zaraz wysłali jednego z nich,
Lucjusza Juniusza55, aby oblegającym Lilybaeum dowiózł zboże i inne
środki żywnościowe i potrzebne dla wojska rzeczy. Nadto dla osłony zapasów zaopatrzyli w załogę sześćdziesiąt okrętów. Juniusz po przybyciu
do Messyny zaopatrzył się w okręty, które równocześnie z nim nadpłynęły z obozu i z reszty Sycylii, i spiesznie pojechał do Syrakuz, mając
przy sobie sto dwadzieścia okrętów wojennych i środki żywnościowe na
blisko ośmiuset okrętach ciężarowych. Stąd wysłał kwestorów z połową
statków ciężarowych i z kilku długimi okrętami, aby jak najszybciej dowiozły wojsku potrzebne zapasy. Sam pozostał w Syrakuzach oczekując
tych okrętów, które w jeździe z Messyny opóźniły się, i pobierając dodatkowo zboże od sprzymierzeńców we wnętrzu kraju.
53. W tym samym czasie Adherbal wysłał do Kartaginy pojmanych
w bitwie morskiej i zdobyczne okręty; a swemu współdowódcy Kartalonowi dodał trzydzieści okrętów do siedemdziesięciu, z którymi sam przybył na Sycylię, i wysłał go z poleceniem, aby nagle napadł na nieprzyjacielskie okręty, stojące na kotwicy koło Lilybaeum, i tyle ich zajął, ile
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zdoła, a resztę podpalił. Kartalon posłusznie wykonał rozkaz; kiedy więc
z rana zaczepu nieprzyjaciół i jedne statki zapalił, a drugie próbował uprowadzić, powstało wielkie zamieszanie w obozie Rzymian. Bo gdy ci z krzykiem spieszyli na pomoc swym okrętom, zauważył to Himilkon, obrońca
Lilybaeum, i ujrzał już z nastaniem dnia, co się dzieje, po czym wysłał
z miasta zaciężnych żołnierzy. Jakoż Rzymianie, zagrożeni zewsząd niebezpieczeństwem, popadli w niemały i nie byle jaki popłoch. Dowódca zaś
Kartagińczyków, częściowo oderwawszy, częściowo zniszczywszy kilka
okrętów, oddalił się następnie nieco od Lilybaeum w kierunku Heraklei
i czatował tu z zamiarem przeszkodzenia tym, co nadpływali do obozu
rzymskiego. Uwiadomiony więc przez szpiegów, że nadjeżdża i zbliża się
znaczna liczba wszelakiego rodzaju statków, wypłynął na pełne morze
pragnąc się z nimi spotkać, ponieważ lekceważył Rzymian wskutek poprzedniego zwycięstwa. Tak samo łodzie, które zwykły płynąć przed flotą,
wskazały kwestorom wysłanym wprzódy z Syrakuz, że nieprzyjaciel nadjeżdża. Ci nie uważając się za dość silnych, żeby podjąć bitwę morską,
zarzucili kotwicę przy małym mieście, które podlegało władzy rzymskiej;
nie miało ono wprawdzie portu, ale w każdym razie posiadało przystanie
i dogodne skalne wyskoki, które zamykały je wkoło od strony lądu. Tu
też zarządzili lądowanie, ustawili na wybrzeżu ściągnięte z miasta katapulty i kusze i tak oczekiwali nadejścia przeciwnika. Kartagińczycy zbliżywszy się mieli z początku zamiar ich oblegać; przypuszczali bowiem,
że załoga w trwodze wycofa się do miasteczka, a oni spokojnie zawładną
okrętami. Gdy jednak nie spełniała się ich nadzieja, lecz przeciwnie, dzielnie się broniono, a miejscowość nastręczała liczne i różnorodne trudności,
uprowadzili tylko kilka naładowanych zbożem statków i odpłynęli w stronę
jakiejś rzeki, gdzie stojąc na kotwicy czekali na wyjazd nieprzyjaciół.
54. Konsul, który pozostał w Syrakuzach, po spełnieniu swego zadania 56 opłynął przylądek Pachynos i żeglował w kierunku Lilybaeum nie
wiedząc nic o tym, co wprzód wysłanych spotkało. Dowódca zaś Kartagińczyków, uwiadomiony znowu przez szpiegów o pojawieniu się nieprzyjaciół, wyjechał spiesznie na pełne marze chcąc z nimi zetrzeć się, póki jak
najbardziej są oddaleni od własnych okrętów. Gdy Juniusz z daleka ujrzał
flotę kartagińską i całe mnóstwo statków, ani nie śmiał wszczynać walki,
ani już nie mógł uciec, gdyż nieprzyjaciel był blisko; przeto zboczył ku
miejscom skalistym i pod każdym względem niebezpiecznym, gdzie stanął
na kotwicy, bo wolał raczej wszystko, cokolwiek by wypadło, wycierpieć,
niż swą flotę wraz z załogą wydać w ręce Kartagińczyków. Dowódca
kartagiński zauważył także ten ruch przeciwnika; zarzucił jednak myśl,
żeby stanąć z nim do boju i zbliżyć się do takich miejsc, tylko zajął pewien
46
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przylądek, przybił tam z flotą i czatował między obu flotami rzymskimi,
obserwując jedną i drugą. Tymczasem zerwała się burza i od strony morza pojawiały się oznaki poważniejszego niebezpieczeństwa. Wtedy sternicy kartagińscy, którzy dzięki swej znajomości miejsc i rzeczy przewidywali i przepowiadali, co nastąpi, skłonili Kartalona, żeby uciekał przed
burzą i okrążył przylądek Pachynos. Ponieważ on na tyle był rozumny, że
ich usłuchał, przeto Kartagińczycy po wielu mozołach i trudach objechali
przylądek i w bezpiecznym miejscu zarzucili kotwicę. Natomiast floty
Rzymian wskutek srożącej się burzy i miejsc zupełnie pozbawionych portu
do tego stopnia uległy zagładzie, że nawet z rozbitych okrętów nie pozostało nic użytecznego, lecz obie doszczętnie i w nieprawdopodobny sposób
zostały zniszczone.
55. Wskutek tego zdarzenia Kartagińczycy znów podnieśli głowę i na
nowo odzyskali pełne nadzieje. A Rzymianie, którzy przedtem mieli już
znaczne niepowodzenia, teraz zaś kompletnej doznali porażki, usunęli się
z morza i starali się tylko w otwartym polu utrzymać swą przewagę;
Kartagińczycy więc władali nad morzem, lecz nie całkiem wyrzekali się
lądu. W następstwie wszyscy, zarówno w Rzymie jak i w legionach dokoła
Lilybaeum, skarżyli się na ogólną sytuację z powodu wyżej wspomnianych
nieszczęść. Mimo to nie odstąpili od przedsięwziętego oblężenia, tylko jedni
bez namysłu dostarczali lądem zapasów, drudzy z całych sił nadal wytrwale prowadzili oblężenie. Konsul Juniusz po rozbiciu okrętów udał się
do legionów; a bolejąc nad swym nieszczęściem usiłował poniesioną klęskę
naprawić jakimś nowym i chwalebnym czynem wojennym. Gdy mu się
więc nastręczyła pierwsza lepsza sposobność, zdradą zajął Eryks i dostał
w swą moc zarówno świątynię Afrodyty, jak i miasto. Eryks jest to położona nad morzem góra w Sycylii, po strome zwróconej ku Italii, między
Drepana i Panormos, granicząca jednak i sąsiadująca raczej z Drepana;
co do wielkości znacznie ona przewyższa wszystkie góry Sycylii, z, wyjątkiem Etny. Na samym szczycie tej góry, który tworzy płaszczyznę, leży
świątynia Afrodyty Erycyńskiej, a jest ona wskutek swego bogactwa i innych wspaniałości bezsprzecznie najsłynniejsza ze wszystkich sycylijskich
świątyń. Miasto zaś jest zbudowane pod samym szczytem, a wyjście doń
w górę odbywa się bardzo długą i zewsząd stromą drogą. Juniusz więc
na szczycie góry ustawił straż, podobnie też przy wejściu od strony Drepana, i gorliwie pilnował obu punktów, głównie jednak drogi pod górę 57
przekonany, że tym sposobem także miasto i całą górę bezpiecznie utrzyma
w swym posiadaniu.
56. Kartagińczycy zaś mianowali swym wodzem Hamilkara z przydomkiem Barkas i oddali mu władzę nad flotą. Ten przejął siły morskie i wy57
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ruszył na spustoszenie Italii. A był to osiemnasty rok58 wojny. Po splądrowaniu terytorium Lokrów i Bruttiów odpłynął stąd i przybił z cala
flotą do ziemi panormickiej, gdzie zajął punkt, który nazywa się „Nad
Herkte". Leży on między Eryksem a Panormos nad morzem i wydaje się
znacznie przewyższać wszystkie inne miejsca swą dogodnością dla bezpiecznego, stałego pobytu wojska. Jest to bowiem ze wszystkich stron
stroma góra, która z otaczającej ją równiny wznosi się do znacznej wysokości. Obwód górnego jej uwieńczenia nie wynosi mniej niż sto stadiów,
a przestrzeń, którą ono zamyka, nadaje się do pastwisk i uprawy roli, jest
korzystnie wystawiona na morskie powiewy i zupełnie wolna od jadowitych gadów. Otaczają tę górę niedostępne przepaście zarówno od strony
morza, jak od tej, która ciągnie się wzdłuż lądu; a między nimi leżące
punkty wymagają dla obrony tylko niewielu i krótkich przygotowań.
Wznosi się na niej jeszcze wzgórze, które zarazem spełnia rolę zamku
i wybornej strażnicy nad leżącym u dołu krajem. Panuje też nad portem,
dogodnie położonym dla jazdy z Drepana i Lilybaeum do Italii, w którym
znajduje się obfita ilość wody zdatnej do picia. Ma ona ogółem trzy trudne
dostępy, dwa od lądu, jeden od morza. Tu więc leżał obozem Hamilkar,
w miejscu dla siebie dość niebezpiecznym, bo nie mając w pobliżu żadnego
zaprzyjaźnionego miasta ani żadnych innych widoków pozyskania jednego
z nich — udał się w środek nieprzyjaciół; mimo to niemałe i nie byle jakie
walki i niebezpieczeństwa zgotował on Rzymianom. Naprzód bowiem stąd
wypadając na morze pustoszył wybrzeże Italii aż do terytorium Kum; po
wtóre, gdy Rzymianie na lądzie stanęli przeciw niemu obozem przed miastem Panormos, w odległości może pięciu stadiów, wydawał im liczne
i rozmaite bitwy lądowe przez trzy prawie lata. Lecz o nich niemożliwe
jest w szczegółach zdać sprawę na piśmie.
57. Jak bowiem pięściarze odznaczający się dzielnością i zręcznością,
jeśli w chwili zapasów o sam wieniec zwycięstwa toczą rozstrzygający bój
i bez przerwy zadają sobie cios po ciosie i ani zapaśnicy, ani widzowie nie
mogą zrozumieć albo przewidzieć poszczególnych ataków i razów, a tylko
z ogólnego wysiłku mężów i obustronnej zaciekłości mogą sobie wyrobić
należyte pojęcie o wprawie ich i sile, nadto o ich odwadze — tak samo ma
się sprawa z wodzami, o których teraz jest mowa. Wszak przyczyn albo
sposobów, jakimi każdego dnia urządzano nawzajem zasadzki, przeciwzasadzki, napady, otwarte zaczepki, historyk nie zdołałby dokładnie wyliczyć, a słuchacz uznałby takie zajęcie za bezkresne i zarazem nie przynoszące korzyści z odczytu. Natomiast z ogólnego przedstawienia i z ostatecznego wyniku ich współzawodnictwa można łatwiej wyobrazić sobie
wspomniane powyżej walki. Żaden bowiem znany z historii fortel wojenny,
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żaden pomysł, podyktowany czasem i aktualnymi okolicznościami, żaden
czyn wymagający zuchwałej i porywczej odwagi nie został zaniechany.
Zupełne jednak rozstrzygnięcie nie mogło nastąpić z wielu przyczyn. Bo
siły bojowe po obu stronach były równe, stanowiska oszańcowane dzięki
naturalnej obronności tak samo niedostępne, a odległość między obozami
była całkiem mała. I to przede wszystkim było przyczyną, że mniejsze
potyczki zdarzały się nieustannie co dzień, lecz do ogólnej rozprawy wcale
nie dochodziło. Zawsze bowiem tylko ci właśnie w walkach ginęli, którzy
tam padli w starciu wręcz, podczas gdy inni, którzy raz ustąpili, wszyscy
już byli poza niebezpieczeństwem pod osłoną swego obozu, skąd zawracając znów szli do walki.
58. Atoli fortuna, jakby dobry rozjemca w zapasach, nieoczekiwanie
przeniosła ich z opisanego wprzód miejsca dotychczasowych walk gdzie
indziej i zamknęła na mniejszej przestrzeni, aby zmierzyli się w niebezpieczniejszym boju. Bo podczas gdy Rzymianie, jak wyżej powiedzieliśmy,
pilnowali szczytu i podnóża Eryksu, Hamilkar zajął 59 miasto Erycynów,
które było położone między szczytem a tymi, którzy u stóp góry obozowali.
Skutek był ten, że Rzymianie, którzy dzierżyli szczyt, niewzruszenie znosili niebezpieczeństwa oblężenia, a Kartagińczycy w niewiarogodny sposób
stawiali im opór, mimo że nieprzyjaciel ze wszystkich stron na nich napierał, zapasy zaś niełatwo im dowożono, jako że w jednym tylko miejscu
i jedną drogą mieli połączenie z morzem. Skoro jednak obie strony tu
znowu zastosowały przeciw sobie wszelakie fortele oblężnicze i gwałty,
zniosły każdy rodzaj niedostatku, spróbowały wszelkich ataków i walk —
wreszcie nie, jak mówi Fabiusz, wyzute z sił i zmożone nieszczęściem, lecz
jakby nieczuli na cierpienia, niepokonani mężowie — obie strony poświęciły bogom wieniec zwycięstwa60. Zanim bowiem jedna strona zyskała
przewagę nad drugą (aczkolwiek w tym miejscu znowu dwa lata walczyli 61), w inny sposób wojna została rozstrzygnięta.
Pod Eryksem więc i u wojsk lądowych taki był stan rzeczy; oba zaś
państwa przypominały szlachetne koguty, które walczą na życie i śmierć.
Bo i te nieraz, gdy wskutek wyczerpania sił opuszczą swe skrzydła i utrzymują się tylko odwagą, przerywają na chwilę ciosy, aż wreszcie z własnego popędu znowu rzucają się na siebie i skutecznie biorą się za czuby,
aż zazwyczaj jeden z nich pada na ziemię. Podobnie Rzymianie i Kartagińczycy, znużeni już trudami ustawicznych bojów, w końcu popadli
w rozpacz, bo wskutek długoletnich podatków i kosztów także moc ich
zmalała i osłabła.
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59. Jednakowoż Rzymianie, którzy walczyli na życie i śmierć, aczkolwiek prawie już od pięciu lat całkowicie wyrzekli się morza z powodu
ciężkich przejść i przekonania, że samymi siłami lądowymi rozstrzygną
o wojnie, teraz widząc, że sprawa nie idzie im po myśli głównie wskutek
śmiałości kartagińskiego wodza — postanowili 62 po raz trzeci położyć swe
nadzieje w potędze morskiej; przypuszczali bowiem, że jedynie tą drogą,
jeżeli zręcznie wezmą się do przedsięwzięcia, zdołają wojnę korzystnie
zakończyć. Tego też wreszcie dokonali. Bo po raz pierwszy wycofali się
z morza, wyparci przez nieszczęśliwe wypadki, które zgotował im los;
po raz drugi, gdy zostali pobici w bitwie morskiej koło Drepana. Teraz
zaś tę trzecią zrobili próbę, dzięki której zwyciężyli, odcięli wojsku Kartagińczyków koło Eryksu dowóz żywności od strony morza i tak położyli
koniec całej wojnie. Przedsięwzięcie to było po większej części rozpaczliwa
walką. Albowiem środków pieniężnych do tego celu nie było w kasie państwowej ; lecz wskutek ofiarności dla państwa i szlachetności wpływowych
mężów znalazło się jeszcze tyle, żeby rzecz uskutecznić. Oto w miarę swej
zamożności podjęli się już to poszczególni, już to po dwóch i trzech dostawić jeden uzbrojony pieciorzędowiec pod tym warunkiem, że koszty
będą im zwrócone, gdy sprawy pójdą pomyślnie. W ten sposób szybko
przygotowano dwieście pięciorzędowców, przy których budowie okręt
Rodyjczyka wzięto za wzór; potem mianowanego ich wodzem konsula
Gajusza Lutacjusza wysłano z początkiem lata63. Ten zjawiwszy się niespodzianie na wybrzeżu Sycylii zajął port w Drepana i przystanie w Lilybaeum, bo cała kartagińska flota odjechała do domu. Skoro następnie
dokoła miasta Drepana ustawił działa i poczynił resztę przygotowań do
oblężenia, najpierw się nim gorliwie zajął, czyniąc, co było w jego mocy;
potem zaś, przewidując przybycie floty kartagińskiej i pamiętając o pierwotnym założeniu, że tylko bitwa na morzu może rozstrzygnąć całą wojnę,
nie pozwalał sobie na bezużyteczne i bezczynne spędzanie czasu, tylko
co dzień urządzał z załogą okrętową próby i ćwiczenia, odpowiadające jego
przedsięwzięciu, i w ogóle o cały jej tryb życia gorliwie się troszczył, przez
co w krótkim czasie z żeglarzy uczynił tęgich bojowników do przyszłych
zapasów.
60. A Kartagińczycy na niespodziewaną wiadomość, że Rzymianie
wypłynęli z flotą i znów roszczą sobie pretensje do morza, natychmiast
przyszykowali okręty, załadowali je zbożem i innymi prowiantami, po
czym wysłali flotę, nie chcąc, żeby wojsku przy Eryksie zabrakło jakichkolwiek potrzebnych rzeczy. Mianowali też wodzem sił morskich Hannona.
Ten puścił się na morze, zawinął koło tak zwanej Świętej Wyspy 64 i usi62
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łował ukradkiem przed nieprzyjaciółmi przeprawić się do Eryksu, tam
wyładować zapasy i ulżyć okrętom, potem dobrać sobie na żołnierzy okrętowych najzdatniejszych z najemników, a z nimi Barkasa, i tak wydać
bitwę przeciwnikowi. Lutacjusz zaś, który dowiedział się o przybyciu
Hannona i domyślił się jego zamiarów, wziął z wojska lądowego najdzielniejszych mężów i popłynął ku wyspie Aegussa, położonej przed Lilybaeum. Tu przemówił do swych wojsk w stosowny do okoliczności sposób
i oznajmił sternikom, że nazajutrz odbędzie się bitwa morska. Z rana, gdy
już dzień świtał, widział Lutacjusz, że nieprzyjaciołom wieje od tyłu
pomyślny i silny wiatr, jego zaś ludziom, wyjazd pod wiatr jest
utrudniony, bo morze otwierało czeluście i było pofałdowane; dlatego
z początku nie wiedział, co ma teraz robić. Jednak rozważył, że jeżeli wyda
bitwę podczas burzy, będzie miał do czynienia z Hannonem i tylko z siłami
morskimi, a nadto z obciążonymi prowiantem okrętami; jeżeli natomiast
zaczeka na ciszę morską i przez swą zwłokę pozwoli nieprzyjaciołom
przeprawić się i połączyć z wojskiem lądowym, będzie musiał walczyć
przeciw łatwo poruszającym się i pozbawionym ciężaru okrętom, dalei
przeciw najdzielniejszym mężom z wojsk pieszych, a co najważniejsze,
przeciw śmiałości Hamilkara, od której wówczas nie było nic straszniejszego. Przeto postanowił nie pomijać obecnej sposobności i kiedy ujrzał
nadpływające z pełnymi żaglami okręty nieprzyjaciół, spiesznie wyjechał
z portu. Ponieważ zaś zręczni żeglarze łatwo wytrzymywali bicie bałwanów, więc szybko w jedną linię wyciągnął okręty i ustawił je zwrócone
dziobami przeciw wrogom.
61. Kartagińczycy widząc, że Rzymianie zamykają im drogę, ściągnęli
żagle, dodali sobie nawzajem ducha na poszczególnych okrętach i zderzyli
się z przeciwnikami. Ponieważ zaś przygotowanie obu wojsk odmienny
miało charakter niż w bitwie morskiej pod Drepana, przeto i wynik obu
bitew był, naturalnie, odmienny. Mianowicie Rzymianie pierwotną budowę
okrętów zastąpili lepszą i pozbyli się wszystkich ciężarów z wyjątkiem
tego, co potrzebne jest do bitwy morskiej; dobrze wyszkoleni wioślarze
oddawali im znakomite usługi; a za żołnierzy okrętowych mieli dobranych
z wojska lądowego ludzi, którzy nie zwykli byli ustępować. Z Kartagińczykami zaś miała się rzecz na odwrót. Obciążone ich okręty były niezdatne do walki; wioślarze byli zupełnie nie wyćwiczeni i dopiero w chwili
zapotrzebowania wsadzono ich na statki; a żołnierze okrętowi, świeżo
zwerbowani, teraz po raz pierwszy zapoznawali się z wszelaką biedą
i grozą. Albowiem Kartagińczycy nie spodziewając się, że Rzymianie
kiedykolwiek jeszcze będą sobie przywłaszczać morze, z pogardą i lekceważeniem odnosili się do ich sił morskich. Dlatego zaraz w pierwszym
spotkaniu ponosząc straty w wielu punktach bitwy, rychło zostali w tyle:
pięćdziesiąt ich okrętów zatopiono, a siedemdziesiąt zdobyto wraz z za-
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logą. Reszta napięła żagle i z pomyślnym wiatrem wróciła na Świętą
Wyspę, przy czym na ich szczęście niespodzianie wiatr zmienił kierunek
i w samą porę przyszedł im z pomocą.
Więc konsul rzymski odpłynął do Lilybaeum i do wojska, a ze zdobycznymi statkami i z jeńcami niemało miał roboty; bo niewiele mniej
niż dziesięć tysięcy było takich, których w walce żywcem ujęto.
62. Kartagińczycy, otrzymawszy wbrew oczekiwaniom wiadomość
o klęsce, w swym zapale i ambicji gotowi byli jeszcze teraz nadal prowadzić wojnę; lecz co do planów byli bezradni. Bo wojskom na Sycylii
nie mogli już dowozić zapasów, skoro przeciwnicy panowali nad morzem;
gdyby zaś wyrzekli się ich i poniekąd je zdradzili, to nie wiedzieli, jakimi
siłami albo pod czyim dowództwem mają walczyć. Spiesznie więc posłali
do Barkasa i powierzyli mu całość przedsięwzięcia. A ten doskonale spełnił
obowiązek dobrego i rozumnego wodza. Póki bowiem okoliczności stwarzały jakieś racjonalne nadzieje, nie zaniechał niczego, co wydawało się
ryzykowne lub niebezpieczne, lecz, jak rzadko który wódz, spróbował
wszystkich środków, które na wojnie rokowały nadzieję zwycięstwa. Skoro
jednak sprawy wzięły przeciwny obrót i nie było już żadnej realnej nadziei na ocalenie tych, co mu podlegali, wtedy bardzo rozumnie i praktycznie ustąpił okolicznościom i wysłał posłów, aby pertraktować o przymierze i pokój. Wszak za obowiązek wodza należy uważać to, żeby umiał
wyczuć zarówno porę zwycięstwa, jak i moment ustępowania z pola.
Lutacjusz z gotowością przyjął te propozycje, ponieważ wiedział, że siły
jego własnego narodu są już osłabione i wyczerpane wojną i tak położono
kres niezgodzie po spisaniu takich mniej więcej układów pokojowych:
„Na następujących warunkach ma być zawarta przyjaźń między Kartagińczykami a Rzymianami, jeżeli także lud rzymski wyrazi swą zgodę:
Kartagińczycy ustąpią z całej Sycylii i nie będą wojować z Hieronem, ani
podnosić broni przeciw Syrakuzanom oraz ich sprzymierzeńcom; Kartagińczycy zwrócą Rzymianom bez okupu wszystkich jeńców wojennych;
w srebrze wypłacą Kartagińczycy Rzymianom w przeciągu dwudziestu
lat dwa tysiące dwieście talentów eubejskich" 65.
63. Gdy o tych warunkach doszła do Rzymu wiadomość, lud, nie uznał
układów pokojowych, lecz wysłał dziesięciu mężów, którzy mieli zbadać
stan rzeczy. Ci przybywszy na miejsce nie zmienili już niczego w głównych punktach, tylko cokolwiek zaostrzyli postawione Kartagińczykom
warunki. Bo czas wypłaty daniny skrócili o połowę, dołożyli jeszcze tysiąc
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talentów do ogólnej sumy, nadto polecili Kartagińczykom ustąpić z wszystkich wysp, jakie leżą między Italią a Sycylią.
Wojnę więc, która wybuchła między Rzymianami a Kartagińczykami
o Sycylie, pod tymi warunkami i w ten sposób ukończono 66; trwała ona
bez przerwy dwadzieścia cztery lata, a była ze wszystkich, jakie znamy
z historii, wojną najdłuższą, toczącą się prawie bez przerw i największą,
w której nie licząc reszty bojów i zbrojeń, jak wyżej powiedzieliśmy, raz
obie strony po społu walczyły przeciw sobie na więcej niż pięciuset, drugi
raz na niewiele mniej niż siedmiuset pięciorzędowcach. Utracili zaś Rzymianie w tej wojnie około siedemset pięciorzędowców z wliczeniem
tych, co poszły na dno wskutek rozbicia; Kartagińczycy około pięćset.
Przeto ci, którzy podziwiają bitwy morskie i floty Antigonosa, Ptolemajosa i Demetriosa, słysząc tę historię, muszą słusznie być zdumieni wielkością przedsięwzięć. Gdyby zaś kto chciał rozważyć różnicę zachodząca
między pięciorzedowcami a trójrzędowcami, którymi Persowie przeciw
Grekom, a później Ateńczycy i Lacedemończycy posługiwali się w walkach
przeciw sobie — nie mógłby w ogóle wykazać, że kiedykolwiek tak wielkie
siły bojowe toczyły z sobą zapasy na morzu. Stąd jasno wynika to, cośmy
sobie założyli na początku dzieła: że Rzymianie nie dzięki szczęściu, jak
myślą niektórzy Grecy, ani przypadkowo, lecz na bardzo mocnych podstawach — skoro wyćwiczyli się w takich i tak wielkich walkach — nie tylko
powzięli śmiałą myśl rządzenia i panowania nad światem, lecz istotnie też
cel swój osiągnęli.
64. A co właściwie jest przyczyną — mógłby ktoś zapytać — że oni
po opanowaniu świata, gdy dziś o wiele większą posiadają potęgę niż
przedtem, ani nie mogą zaopatrzyć w załogę tak wielu okrętów, ani z tak
wielkimi flotami wypłynąć na morze? Atoli co się tyczy tego pytania, to
będzie można przyczyny wyraźnie poznać, skoro dojdziemy do opisu ich
ustroju państwowego, którego ani nam nie wypada pobocznie omawiać,
ani czytelnikom lekceważyć. Bo rozpatrywany przedmiot jest piękny,
a jednak z winy tych, którzy o nim pisali, aż dotąd prawie całkiem nie
znany. Mianowicie jednym brakło znajomości rzeczy, a drudzy dali niejasny i zupełnie bezużyteczny opis. Zresztą w wyżej przedstawionej wojnie można się było przekonać, że oba państwa, co się tyczy ich zasad, były
sobie równe, nie tylko w śmiałości przedsięwzięć, lecz także w zuchwałej
przedsiębiorczości, głównie zaś w współzawodnictwie o pierwszeństwo.
Dzielniejszymi wojownikami w znacznej mierze i pod każdym względem
okazali się Rzymianie; lecz jako wodza musi się ze względu na rozum
i śmiałość uznać najwybitniejszym ze współczesnych Hamilkara z przy-
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domkiem Barkas, naturalnego ojca tego Hannibala, który później wojował
z Rzymianami.
65. Po zawarciu tego pokoju szczególny jakiś i podobny los spotkał
oba państwa. Nastąpiła bowiem wojna wewnętrzna: u Rzymian przeciw
tak zwanym Faliskom, którą oni szybko i korzystnie zakończyli zawładnąwszy w niewielu dniach nieprzyjacielskim miastem; a u Kartagińczyków
w tym samym czasie toczyła się wcale nie drobna i małoważna wojna
przeciw najemnikom, Numidom i zbuntowanym wraz z nimi Libijczykom,
w której musieli przetrwać liczne i wielkie niebezpieczeństwa, a w końcu
walczyć nie tylko o swój kraj, lecz nawet o własne istnienie i grunt ojczystego miasta. Przy tej wojnie godzi się zatrzymać z wielu przyczyn, aczkolwiek zgodnie z pierwotnym założeniem opowiemy o niej tylko sumarycznie i krótko. Jaką bowiem naturę i jaki charakter ma wojna, która
powszechnie nazywa się nieubłagana, można najlepiej z tego poznać, co
wtedy się działo; dalej, co muszą przewidywać i czego na długo przedtem
wystrzegać się ci, którzy posługują się żołnierzem najemnym, można najjaśniej zrozumieć z ówczesnego losu Kartagińczyków; prócz tego, jak i do
jakiego stopnia różnią się w obyczajach ludy mieszane i barbarzyńskie
od takich, które wzrosły w kulturze, wśród praw i państwowych urządzeń;
a co najważniejsze: na podstawie zdarzeń owych czasów można dostrzec
przyczyny, które wywołały wojnę hannibalską między Rzymianami a Kartagińczykami. Skoro bowiem co do przyczyn tej wojny nie tylko dziejopisarze, lecz także ci, którzy ją prowadzili, teraz jeszcze nie są zgodni,
opłaci się najsłuszniejsze zapatrywanie przedstawić żądnym wiedzy czytelnikom.
66. Otóż zaraz po zawarciu wspomnianego układu pokojowego Barkas,
odprowadziwszy stojące przy Eryksie wojsko do Lilybaeum, złożył naczelne dowództwo, a dowodzący w tym mieście Geskon zajął się przeprawą
żołnierzy do Libii. Ten przewidując, co nastąpi, na tyle był rozumny, że
podzielonych na oddziały wsadzał na okręty i partiami ich odprawiał.
Chciał bowiem Kartagińczykom zostawić czas, żeby ci, którzy wpływali
do portu, mogli po otrzymaniu zaległego żołdu wprzód wyjechać z Kartaginy, do swojej ojczyzny, zanimby nadjechali inni, którzy po nich
mieli się przeprawić. Geskon więc kierując się tym właśnie zamiarem tak się załatwił z wysyłką wojsk najemnych. Lecz Kartagińczycy bądź nie mając dosyć pieniędzy z powodu poprzednich wydatków, bądź wierząc, że utargują na zaciężnych żołnierzach jakąś część
zaległego żołdu, jeżeli ich razem zgromadzą i przyjmą wszystkich
do Kartaginy — zatrzymywali w tej nadziei przybijających do brzegu
i zbierali ich razem w mieście. Kiedy jednak w nocy i za dnia zdarzało
się coraz więcej nadużyć, zaczęli podejrzliwie spoglądać na tłum i na szerzącą się bezkarność i zażądali od dowódców, aby aż do chwili wystarania
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się o żołd i przybycia jeszcze nieobecnych wszyscy żołnierze usunęli się
do miasta zwanego Sikka, przy czym każdy na bieżące potrzeby miał
otrzymać dukata. Ci chętnie zgodzili się na wymarsz i chcieli swoje bagaże zostawić na miejscu, jak to przedtem czynili, w przekonaniu, że
rychło wrócą w celu pobrania żołdu. Kartagińczycy obawiali się, że zaciężni żołnierze wróciwszy po długim czasie jedni z tęsknoty za dziećmi,
drudzy też za żonami, albo w ogóle nie wyruszą, albo wyruszywszy znowu
do nich powrócą i w ten sposób liczba bezprawi w mieście bynajmniej się
nie zmniejszy. W tym przewidywaniu narażając się na wielką nienawiść
zmusili ludzi całkiem wbrew ich woli, żeby zabrali z sobą bagaż. Otóż
zaciężni żołnierze udawszy się wszyscy razem do Sikka i zaznawszy
po długim czasie wypoczynku i spokoju — co dla najemnych wojsk zupełnie nie jest stosowne i staje się niemal, żeby tak powiedzieć, początkiem oraz jedyną przyczyną buntu — żyli tu sobie swawolnie. Równocześnie oddani gnuśności niektórzy z nich obliczali zaległy żołd wyżej
i dochodząc do sumy znacznie wyższej od należnej twierdzili, że należy się
jej domagać od Kartagińczyków; wszyscy zaś pamiętając o przyrzeczeniach, jakie wodzowie poczynili im dla zachęty w chwilach niebezpieczeństwa, żywili wielkie nadzieje i z upragnieniem oczekiwali przyszłego polepszenia swego losu.
67. Gdy więc po zgromadzeniu się wszystkich w Sikka zjawił się równocześnie Hannon, ówczesny dowódca Kartagińczyków w Libii, i nie tylko
nie spełnił owych nadziei i przyrzeczeń, lecz przeciwnie, mówiąc o ciężarze podatków wojennych 67 i o ogólnej biedzie w mieście próbował utargować część należnego im stosownie do umowy żołdu — od razu powstała
niezgoda i bunt, przy czym bez przerwy odbywały się zbiegowiska bądź
poszczególnych plemion, bądź wszystkich razem. Ponieważ zaś nie należeli
do jednego ludu i nie mówili jednym językiem, przeto obóz wobec braku
porozumienia pełen był wrzawy i zamętu co się zowie. Mianowicie Kartagińczycy, którzy stale posługują się rozmaitymi wojskami najemnymi,
osiągają wprawdzie swój cel tworząc wojsko z licznych ludów: bo one
nie mogą łatwo porozumieć się w sprawie nieposłuszeństwa i krnąbrności
wobec wodzów; natomiast zupełnie są bezradni, jeżeli wybuchnie gniew,
nieufność albo bunt, i gdy o to chodzi, aby wprowadzonych w błąd pouczyć, ułagodzić i wywołać w nich inny nastrój. Wszak zazwyczaj takie
wojska, skoro raz popadną w gniew i w nieufność względem kogoś, nie
kierują się jak inni ludzie złością, lecz w końcu stają się podobne do dzikich zwierząt i zachowują się jak szaleńcy. I wtedy to samo się z nimi
stało. Byli to bowiem częściowo Iberowie, częściowo Galowie, niektórzy
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też Ligurowie i Balearowie, a i niemało było pół-Greków, z których68
większość składała się ze zbiegów i niewolników; największą jednak
część stanowili Libijczycy. Dlatego ani nie można było na ogólnym zebraniu do nich przemawiać, ani żadnego innego sposobu w tym celu wymyślić. Bo jakże miało się to stać? Wszak niemożliwe jest, żeby wódz
rozumiał języki wszystkich poszczególnych ludów; żeby zaś przez usta
wielu tłumaczy przemawiał i równocześnie cztery czy pięć razy mówił
o tym samym przedmiocie, to prawie — rzekłbym — jeszcze bardziej
jest niemożliwe niż poprzednie. Pozostawało więc żądania i upomnienia
skierować do żołnierzy przez ich dowódców, co też Hannon ustawicznie
próbował uczynić. Ale właśnie i ci po części nie rozumieli tego, co mówiono; po części, jeżeli czasem ułożyli się o coś z Hannonem, oznajmiali
żołnierzom co innego, jedni z pomyłki, drudzy ze złości. Stąd wszystko
pełne było niejasności, nieufności i braku porozumienia. Albowiem pomijając już inne motywy myśleli jeszcze żołnierze, że Kartagińczycy
umyślnie do nich nie wysyłają tych wodzów, którzy znali oddane przez
nich na Sycylii usługi i poczynione im obietnice, lecz przysłali człowieka,
który przy tym wszystkim nie był obecny. W końcu więc gardząc Hannonem, a nie mając zaufania do poddowódców, uniesieni gniewem przeciw
Kartagińczykom ruszyli w liczbie ponad dwadzieścia tysięcy ludzi na
miasto i stanęli obozem w odległości około stu dwudziestu stadiów od
Kartaginy, przy miejscowości zwanej Tunes.
68. Teraz dopiero Kartagińczykom stanął przed oczami ich nierozsądek, kiedy to już na nic się nie przydało. Popełnili bowiem wielki błąd
w tym, że zgromadzili na jednym miejscu takie mnóstwo żołnierzy zaciężnych, nie mogąc wcale liczyć na usługi wojenne ze strony wojska
złożonego z obywateli; większy zaś jeszcze, że wypuścili ze swoich rąk
ich dzieci i żony wraz z bagażem, gdy przecież mogli posłużyć się nimi
jako zakładnikami i sami spokojniej zastanowić się nad wypadkami, które
się zdarzyły, a u żołnierzy znaleźć większą ustępliwość dla swoich propozycji. Teraz zaś przestraszeni bliskością wrogiego obozu wszystko
znosili usiłując ułagodzić gniew żołnierzy; wysyłali obfite zapasy żywności i sprzedawali je, jak oni chcieli, i ustalali cenę; a spośród członków
Rady ciągle delegowali posłów obiecując, że spełnią wszystko, czegokolwiek od nich zażądają, o ile to będzie w ich mocy. Z każdym dniem coraz
więcej wymyślali najemnicy, gdyż przestrach i popłoch, jaki zauważyli
u Kartagińczyków, dodawał im odwagi, a nadto w swej dumie z powodu
walk, które przedtem toczyli na Sycylii z legionami rzymskimi, byli przekonani, że nie tylko Kartagińczycy, lecz nawet nikt na całym świecie
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niami. Jakoż wielu już w ten sposób przy zbiegowiskach zgładzili, zarówno
z dowódców jak i z prostych żołnierzy. I tylko to jedno słowo wszyscy
rozumieli: rzucaj!, ponieważ bez przerwy to czynili. Głównie zaś działo
się to, ilekroć pijani po śniadaniu urządzali zbiegowiska. Skoro zatem
ktoś pierwszy wymówił słowo: rzucaj!, odbywało się to równocześnie ze
wszystkich stron i tak szybko, że kto raz wystąpił, nie mógł już umknąć.
Gdy wreszcie z tego powodu nikt więcej nie ośmielał się zabierać głosu,
mianowali swymi wodzami Matosa i Spendiosa.
70. Geskon widział całe to rozprzężenie i zamieszanie; ponieważ
jednak cenił nade wszystko pożytek ojczyzny i rozumiał, że skoro owi
ludzie zaczną szaleć jak dzikie zwierzęta, Kartagińczycy wyraźnie zaryzykują całość państwa, więc stawiał czoło niebezpieczeństwu i trwał przy
swoim, już to powołując się na rozmowę ich przywódców, już to gromadząc i upominając poszczególne ludy. Ale gdy Libijczycy nie utrzymawszy
jeszcze żołdu i sądząc, że powinien im już być wypłacony, butnie się
tego domagali, Geskon chciał ukarać ich zuchwalstwo i polecił im zażądać żołdu od swego wodza Matosa. Wtedy oni popadli w taki gniew,
że nie zwlekając ani chwili rzucili się, żeby naprzód rozgrabić będące
pod ręką pieniądze, a potem schwytać Geskona i towarzyszących mu
Kartagińczyków. A Matos i Spendios przypuszczając, że w ten sposób
najłatwiej zaogni się wojna, jeżeli uczynią coś bezprawnego i przeniewierczego, wspomagali to szaleństwo tłumu, zagrabili sprzęt Kartagińczyków wraz z pieniędzmi, a Geskona i jego towarzyszy haniebnie zakuli
w kajdany i wtrącili do więzienia. Odtąd69 zaczęli już otwartą wojnę
z Kartagińczykami, skoro bezbożnym sprzysiężeniem 70 wykroczyli przeciw prawu międzynarodowemu.
Taki był powód i początek wojny z żołnierzami zaciężnymi, zwanej
także libijską. Matos i Spendios dokonawszy wspomnianych czynów zaraz
wysłali posłów do miast libijskich, nawoływali je do wolności i prosili,
aby im udzieliły pomocy i wspólnie działały w ich sprawie. Gdy następnie prawie wszyscy Libijczycy okazali im swą gotowość odłączenia się
od Kartagińczyków i chętnie posyłali środki żywnościowe i wojska posiłkowe, podzielili swe siły i jedni wzięli się do oblegania Utyki, drudzy
Hippakryt71, ponieważ te miasta nie chciały wziąć udziału w ich buncie.
71. Kartagińczycy, którzy prywatne potrzeby życiowe stale opędzali
produktami własnego kraju, natomiast środki na potrzeby i dostawy wojenne czerpali z dochodów libijskich, a przy tym zwyczajnie prowadzili
wojny przy pomocy sił najemnych, ujrzeli teraz, że nie tylko niespodzianie
zostali pozbawieni wszystkich tych środków naraz, lecz że jeszcze każdy
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ze wspomnianych środków przeciw nim samym się zwraca — i popadli
dlatego w zupełne zniechęcenie i beznadziejność, jako że zdarzenia wzięły
nieoczekiwany przez nich obrót. Oto wyczerpani ciągłymi stratami w czasie wojny sycylijskiej spodziewali się, że po zawarciu pokoju odetchną
i znajdą się w znośnym położeniu; tymczasem spotkało ich coś wręcz
przeciwnego. Większa bowiem i straszniejsza teraz rozpoczynała się
wojna. O ile przedtem spierali się z Rzymianami o Sycylię, to obecnie,
podejmując się wojny wewnętrznej, musieli walczyć o własny byt
i o swoją ojczyznę. Nadto ponieważ w tylu bitwach morskich ponieśli
klęskę, nie mieli ani zapasu broni, ani sił morskich, ani odpowiednio
wyposażonych okrętów. Tak samo marny był stan zasobów wojennych,
a na pomoc z zewnątrz od przyjaciół lub sprzymierzeńców nie było najmniejszej nadziei. Przeto teraz wyraźnie poznali, jak dalece różni się
wojna zewnętrzna i zamorska od wewnętrznego powstania i zamętu.
Sami jednak byli głównymi sprawcami takich i tak wielkich nieszczęść.
72. Albowiem w poprzedniej wojnie sądząc, że mają po temu słuszne
przyczyny 72, twardo obeszli się z poddanymi im ludami w Libii: wszystkim w ogóle odjęli połowę płodów ziemnych, miastom zaś nałożyli podwójny w stosunku do poprzedniego haracz, przy czym niezamożnym nie
okazywali bynajmniej żadnej pobłażliwości czy cierpliwości w ściąganiu
jakichkolwiek danin; z namiestników wreszcie nie tych podziwiali i szanowali, którzy z tłumem obchodzili się łagodnie i po ludzku, lecz takich,
którzy przysparzali im najwięcej pieniędzy i dostaw, a z mieszkańcami
kraju jak najostrzej postępowali; do takich właśnie należał Hannon. Wobec tego mężom nie było potrzeba zachęty do buntu, lecz tylko posła.
Kobiety zaś, które przedtem spokojnie na to patrzyły, jak ich mężów
i ojców przy ściąganiu podatków wleczono do więzienia, teraz zaprzysięgły się między sobą po miastach, żeby nic nie ukrywać ze swego mienia, zdejmowały z siebie klejnoty i składały bez namysłu jako podatek
na pokrycie żołdu. A tak obfitych środków pieniężnych przysporzyły one
Matosowi i Spendiosowi, że ci nie tylko wypłacili zaległy żołd najemnikom,
przyrzeczony im za cenę buntu, lecz i do dalszych przedsięwzięć sporo
mieli zebranego funduszu. Tak zatem nie tylko teraźniejszość, lecz jeszcze
więcej przyszłość musi zawsze ten mieć na oku, kto chce dobrze sobie
radzić.
73. Atoli Kartagińczycy, choć tak ciężkie było ich położenie, mianowali wodzem Hannona, ponieważ już przedtem uchodził on za tego, który
podbił dla nich Hekatontapylos w Libii, ściągali najemników, zbroili obywateli w wieku poborowym, ćwiczyli i włączali do wojska jazdę miejską, wreszcie szykowali na wojnę pozostałe im statki, jak triery, pięćdzie72
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sięciowiosłowce i największe łodzie. A Matos i Spendios, gdy około siedemdziesiąt tysięcy Libijczyków zgłosiło się pod ich znaki, podzielili ich
i bezpiecznie oblegali Utykę i Hippakryty; założony też w Tunes obóz
trwale dzierżyli, a Kartagińczyków odcięli od całej reszty Libii. Mianowicie sama Kartagina leży w zatoce morskiej, w którą się wrzyna i równocześnie tworzy półwysep, tak że z jednej strony przeważnie otoczona
jest morzem, z drugiej jeziorem. Przesmyk łączący ją z Libią posiada
szerokość około dwudziestu pięciu stadiów. Po jego stronie zwróconej ku
morzu leży niedaleko miasto Utyka, a po drugiej stronie, przy jeziorze,
leży Tunes. Na obu tych punktach obozowali teraz najemnicy i odciąwszy
Kartagińczyków od reszty kraju zagrażali wreszcie samemu miastu; i już
to w dzień, już to w nocy zbliżając się do murów wprawiali mieszkańców
w ostateczny lęk i przerażenie.
74. Otóż Hannon z wrodzoną sobie sprawnością w zbrojeniach robił,
co mógł. Skoro natomiast z wojskiem wyruszył w pole, stawał się inny;
nie umiał bowiem wyzyskać okoliczności i we wszystkim wykazywał brak
doświadczenia i energii. I tak, gdy naprzód oblężonym w Utyce pospieszył z pomocą z mnóstwem swych słoni (miał ich bowiem nie mniej niż
sto), napędził wrogom strachu, a następnie, mimo iż początkowo odniósł
zupełne zwycięstwo, tak źle je wyzyskał, że obleganych naraził niemal na
zgubę. Zabrawszy bowiem z miasta katapulty i pociski, słowem, wszystkie
narzędzia oblężnicze i rozbiwszy pod miastem obóz, przedsięwziął szturm
na wał obozowy przeciwników. Kiedy słonie przemocą wpadły do obozu,
nieprzyjaciele nie mogąc wytrzymać ich potężnego ataku wszyscy uciekli
z obozowiska. Wielu z nich znalazło śmierć od ran zadanych przez zwierzęta; część, która ocalała, zatrzymała się na stromym i porosłym drzewami wzgórzu, ufając bezpieczeństwu samego miejsca. Hannon przyzwyczajony wojować z Numidami i Libijczykami, którzy, skoro raz podadzą tyły, uciekają od danego miejsca przez dwa albo trzy dni, przypuszczał
i teraz, że wojna się skończyła i zwycięstwo jest zupełne; nie troszcząc
się więc o żołnierzy i w ogóle o obóz, sam wszedł do miasta, aby zająć
się pielęgnacją ciała. A zaciężni żołnierze, którzy po społu schronili się na
wzgórze obeznani ze śmiałą metodą Barkasa i przyzwyczajeni od czasu
walk na Sycylii nieraz w tym samym dniu bądź ustępować, bądź znów
odwracając się atakować nieprzyjaciół — teraz także widząc, że wódz
oddalił się do miasta, a ogół wojska wskutek zwycięstwa jest niedbały
i rozprasza się z obozu, skupili się, uderzyli na wał obozowy, wytłukli moc
wrogów, a resztę zmusili do haniebnej ucieczki pod mury i bramy miasta. Dostali też w swą moc cały tabor i sprzęt wojenny oblężonych, który
Hannon prócz innych rzeczy wyniósł z miasta i oddał niejako w ręce wrogów. Nie tylko zaś przy tej sposobności postąpił sobie tak bezmyślnie, lecz
także w kilka dni później, gdy nieprzyjaciele koło miejscowości zwanej
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Gorza stanęli naprzeciw niego obozem. Wtedy miał sposobność dwa razy
w otwartej bitwie, dwa razy w ataku zwyciężyć, bo przeciwnicy blisko
niego obozowali; obie jednak sposobności widocznie z braku rozwagi i rozumu z rąk wypuścił.
75. Przeto Kartagińczycy widząc, że on źle bierze się do rzeczy, poruczyli znowu 73 naczelne dowództwo Hamilkarowi z przydomkiem Barkas.
I tego wysłali jako wodza na obecną wojnę, dając mu siedemdziesiąt
słoni, nowozwerbowanych najemników, tych, którzy zbiegli do nich od
nieprzyjaciół, a zarazem jazdę i piechotę złożoną z obywateli, tak że
ogólna liczba wynosiła około dziesięciu tysięcy ludzi. Barkas zaraz
w pierwszym pochodzie wzbudził postrach nieoczekiwanym najazdem,
osłabił odwagę przeciwników i uwolnił Utykę od oblężenia, przez co
okazał się godnym poprzednich swych czynów i spełnił oczekiwania ludu.
Co zaś w tej wojnie zdziałał, było następujące. Wzgórza, które otaczają
przesmyk łączący Kartaginę z Libią, są niedostępne i mają tylko sztuczne
przejścia do kraju. Na tych więc wzgórzach wszystkie dogodnie położone
punkty obsadzili Matos i Spendios posterunkami; ponieważ nadto rzeka,
zwana Makaras, w kilku miejscach zamyka w podobny sposób wyjście
z miasta do kraju i z powodu masy wód przeważnie nie da się przekroczyć, a tylko jeden przez nią most prowadzi, przeto także tego przejścia
starannie strzegli i zbudowali przy nim miasto. Skutek był ten, że nie
tylko wojsko Kartagińczyków nie mogło wejść do kraju, lecz nawet kto
by chciał pojedynczo się przemknąć, niełatwo mógł ujść uwagi nieprzyjaciół. Widząc to Hamilkar i próbując każdego środka i każdej sposobności, ponieważ trudna była sprawa z wyjściem, obmyślił taki plan. Zauważył on, że ujście wymienionej rzeki do morza przy wianiu pewnych wiatrów napełnia się piaskiem i w ten sposób wytwarza się przy samym
ujściu płytki bród. Przygotował więc wojsko do wymarszu i ukrywając
się ze swym planem czekał, aż zajdzie wspomniany wypadek. Kiedy nadeszła pora, wyruszył nocą z wojskiem i nie spostrzeżony przez nikogo
przeprawił je o świcie na wymienionym miejscu. Podczas gdy rzecz ta
wydawała się niepojęta zarówno dla mieszkańców miasta jak i dla wrogów, Hamilkar pociągnął przez równinę i skierował marsz przeciw tym,
co pilnowali mostu.
76. Wojska Spendiosa pojmując, co zaszło, chciały sobie nawzajem
pomagać, wyszły więc przeciw Hamilkarowi na równinę, mianowicie jedna
część z miasta przy moście, w liczbie nie mniejszej niż dziesięć tysięcy
ludzi, a druga z Utyki, licząca ponad piętnaście tysięcy. Gdy już były
blisko siebie i sądziły, że ujęły Kartagińczyków w środek, spiesznie podały sobie hasło równocześnie zagrzewając się do boju i uderzyły na nie73
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przyjaciół. Hamilkar zaś wiódł swe wojsko poprzedzone słoniami; za nimi
postępowali jeźdźcy i lekkozbrojni, a na końcu ciężkozbrojni. Kiedy zobaczył, że nieprzyjaciel zapędza się zbyt porywczo, polecił wszystkim oddziałom odwrócić się. Tym więc, którzy maszerowali na przedzie, rozkazał po odwróceniu się spiesznie iść w tył; tych zaś, którzy z początku
tworzyli koniec pochodu, ustawił po wykonaniu półzwrotu naprzeciw
frontu nieprzyjaciół. Otóż Libijczycy i najemnicy mniemali, że nieprzyjaciele ogarnięci trwogą uciekają; dlatego rozluźniwszy swe szeregi ścigali ich i energicznie nawiązywali walkę wręcz. Skoro jednak jeźdźcy
zbliżywszy się do stojących w linii bojowej wykonali zwrot i przystanęli,
a także reszta sił nadciągnęła, Libijczycy przestraszeni nieoczekiwanym
zjawiskiem zaraz cofnęli się i poczęli uciekać, jako że ścigali na oślep
i w rozsypce. Potem jedni, natknąwszy się na pędzących z tyłu towarzyszy, padali i przynosili zgubę sobie i swoim druhom; większość jednak
została stratowana przez ścigających ich jeźdźców i przez słonie. Zginęło
więc około sześciu tysięcy Libijczyków i najemników, a pojmano około
dwóch tysięcy. Reszta uciekła częściowo do miasta przy moście, częściowo
do obozu przed Utyka. Hamilkar zaś, odniósłszy w taki sposób zwycięstwo, szedł krok w krok za nieprzyjaciółmi; i miasto przy moście zajął
od razu przy pierwszym natarciu, ponieważ nieprzyjaciele opuścili je
i uciekli do Tunes; a najeżdżając resztę kraju zmuszał jedne miasta do
poddania, inne przeważnie zdobywał siłą. W Kartagińczyków zaś tchnął
nieco ufności i odwagi i uwolnił ich poniekąd od poprzedniego zwątpienia.
77. Matos sam oblegał Hippakryty, a Autarytowi, dowódcy Galów,
i Spendiosowi radził trzymać się w pobliżu nieprzyjaciół i z powodu
mnóstwa po przeciwnej stronie jeźdźców i słoni unikać równin, natomiast
towarzyszyć wrogom z wojskiem wzdłuż podnóża gór i każdą nastręczającą się im przeszkodę wyzyskać do ataku. Snując te plany wysyłał też
równocześnie gońców do Numidów i Libijczyków z prośbą, aby przybyli
im z pomocą i nie wypuszczali z rąk stosownej chwili do zdobycia wolności. Spendios zaś dobrał sobie z Tunes wojowników z każdego szczepu,
w ogólnej liczbie około sześciu tysięcy ludzi, i wiódł ich wzdłuż podnóża
gór u boku Kartagińczyków, mając prócz wymienionych jeszcze około
dwóch tysięcy Galów pod Autaritem; pozostała bowiem część z pierwotnego ich zespołu przeszła do Rzymian i rozbiła obóz koło Eryksu. Kiedy
zaś Hamilkar stanął obozem na pewnej równinie otoczonej zewsząd górami, zdarzyło się, że właśnie w tym czasie wojska posiłkowe Numidów
i Libijczyków połączyły się ze Spendiosem. Gdy więc obóz Libijczyków
nagle zjawił się Kartagińczykom od frontu, obóz Numidów od tyłu, a obóz
Spendiosa z boku, znaleźli się oni w nader ciężkim położeniu, z którego
trudno się było wydobyć.
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78. W tym czasie w obozie wrogów znajdował się Narauas, jeden z najznakomitszych Numidyjczyków, pełen wojowniczego ducha. Ten zawsze
przyjaźnie był usposobiony do Kartagińczyków, z którymi już ojciec jego
miał bliższe stosunki; teraz zaś jeszcze większy czuł do nich pociąg z powodu szacunku, jaki żywił dla ich wodza Hamilkara. Przeto sądząc, że
ma dogodną sposobność spotkania się z nim i zawarcia przyjaźni, przybył
do obozu w towarzystwie około stu Numidów i zbliżywszy się do wału
śmiało przystanął dając znak ruchem ręki. Hamilkar zdziwiony, czego
on chce, wysłał jednego z jeźdźców, któremu Narauas powiedział, że chce
rozmówić się z wodzem. Kiedy wódz Kartagińczyków jeszcze się wahał
i nie ufał mu, Narauas oddał konia i lance swoim towarzyszom i odważnie
wszedł bezbronny do obozu. Tu wszyscy byli zdziwieni i zaskoczeni jego
śmiałością; mimo to przyjęli go i zbliżyli się do niego. On zaś dopuszczony do rozmowy oświadczył, że dobrze życzy wszystkim Kartagińczykom, a zwłaszcza pragnie zostać przyjacielem Barkasa, i dlatego teraz
zjawił się tu, aby się z nim połączyć i bez obłudy uczestniczyć w każdym
jego czynie i w każdym zamyśle. Hamilkar słysząc to tak wielce ucieszył
się z powodu pełnego ufności zjawienia się młodzieńca i jego szczerości
w rozmowie, że nie tylko zgodził się przybrać go za wspólnika w swych
przedsięwzięciach, lecz jeszcze przyrzekł mu pod przysięgą rękę swej
córki, jeśli dochowa wierności Kartagińczykom. Gdy zawarto umowę,
Narauas przybył z podległymi mu Numidami w liczbie około dwóch tysięcy, a Hamilkar wzmocniony taką gromadą stanął do boju z nieprzyjaciółmi. Spendios połączył się z Libijczykami; potem zeszli razem na
równinę i zmierzyli się z Kartagińczykami. W zaciętej walce zwyciężył
Hamilkar, bo i słonie dzielnie spisały się w bitwie, i Narauas najznakomitsze tu oddał przysługi. Autaritos i Spendios umknęli, a z pozostałych
padło około dziesięciu tysięcy, do niewoli wzięto około czterech tysięcy.
Po osiągnięciu tego zwycięstwa Hamilkar pozwolił wstąpić do swego
wojska tym jeńcom, którzy chcieli pod nim służyć, i dał im uzbrojenie
zabitych wrogów; tym zaś, którzy tego nie chcieli, kazał się zebrać
i oświadczył w przemowie, że przebacza im dotychczasowe winy i dlatego pozwala całkiem według osobistego upodobania tam się zwrócić,
dokąd każdy ma ochotę. Na przyszłość jednak zagroził im, gdyby który
przeciw Kartagińczykom chwycił za broń; bo gdy zostanie pojmany, nieuchronna dosięgnie go kara.
79. Jednocześnie zaciężni żołnierze, którzy stali załogą na [wyspie]
Sardynii, idąc za przykładem Matosa i Spendiosa, rzucili się na przebywających tu Kartagińczyków. Jakoż Bostara, który wtedy był u nich dowódcą wojsk posiłkowych, zamknęli na akropoli i zamordowali wraz z jego
ziomkami. Kiedy zaś Kartagińczycy znowu wysłali z wojskiem Hannona
jako wodza, a następnie także te siły zbrojne opuściły Hannona i przeszły
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do powstańców, dostali oni wspomnianego właśnie wodza żywcem w swe
ręce i zaraz go ukrzyżowali, po czym wszystkich Kartagińczyków na
wyspie wśród niezwykłych i wymyślnych mąk pozbawili życia. Odtąd
już, podbiwszy miasta, silnie dzierżyli wyspę, aż poróżnili się z Sardyńczykami i zostali przez nich wypędzeni do Italii.
W ten sposób więc Sardynia, wyspa odznaczająca się dużą powierzchnią, gęstością zaludnienia i obfitością produktów, odpadła od Kartaginy.
Skoro jednak wielu już o niej obszernie pisało, nie uważamy za potrzebne
jeszcze raz mówić o znanych wszystkim rzeczach. Matos zaś i Spendios,
a wraz z nimi Gal Autaritos, podejrzliwie spoglądali na łagodność, jaką
Hamilkar okazywał jeńcom; w obawie więc, że Libijczycy i masy żołdaków najemnych dadzą się w ten sposób przynęcić i nakłonić do przyjęcia
obiecywanej im bezkarności, naradzali się, jakby mogli nowym jakimś
bezbożnym czynem zupełnie rozjuszyć tłumy przeciw Kartagińczykom.
Postanowili zatem zwołać żołnierzy na zgromadzenie, po czym wprowadzili tam gońca z listem, niby wysłanego przez ich stronników z Sardynii.
List ten brzmiał, że mają starannie strzec Geskona i wszystkich jego towarzyszy, wobec których, jak wyżej powiedziałem, złamali wiarę w Tunes; niektórzy bowiem z żołnierzy układają się z Kartagińczykami w sprawie ich uwolnienia. Spendios wykorzystując tę sposobność naprzód upominał ich, aby nie ufali łagodności okazywanej jeńcom przez wodza Kartagińczyków, albowiem swym postanowieniem co do pojmanych nie zamierza on ich ocalić, lecz próbuje — mówił dalej — przez wypuszczenie tychże nas dostać w swą moc, aby potem nie poszczególnych, lecz
wszystkich nas razem ukarać, jeśli mu zawierzymy. Prócz tego kazał im
wystrzegać się, żeby wypuszczając Geskona nie stali się przedmiotem
wzgardy ze strony wrogów i wielce nie zaszkodzili własnym sprawom,
pozwalając umknąć takiemu mężowi i tęgiemu wodzowi, który oczywiście
stanie się ich najgroźniejszym wrogiem. Kiedy jeszcze tak mówił, zjawił
się inny goniec, wysłany rzekomo przez tych, co siedzieli w Tunes, z listem podobnej treści jak list z Sardynii.
80. Po nim wystąpił Gal Autaritos i oświadczył, że jedynym w ich położeniu ratunkiem jest wyrzec się wszelkich nadziei pokładanych w Kartagińczykach. Póki ktoś liczy na ich łagodność, nie może stać się naszym
prawdziwym sprzymierzeńcem. Dlatego żądał, żeby tym ufali, tych słuchali, na takich tylko zwracali uwagę, którzy zawsze najbardziej wrogo
są nastawieni przeciw Kartagińczykom; tych zaś, którzy co innego mówią,
polecał uważać za zdrajców i wrogów. Po tych słowach radził im, żeby
Geskona i pojmanych wraz z nim, jako też Kartagińczyków wziętych
później w niewolę, skatowali i zabili. A był on w obradach bardzo wpływowy dlatego, że wielu rozumiało jego język. Albowiem od dawna służąc
w wojsku, nauczył się on mowy punickiej, którą znała większość żołnie-
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rzy, odbywających już poprzednio służbę. Przeto otrzymał jednogłośnie
pochwałę ze strony tłumu i ciesząc się jego uznaniem ustąpił z mównicy.
Kiedy zaś wielu innych z poszczególnych szczepów na raz wystąpiło
i chciało dzięki dobrodziejstwom, jakie im Geskon wyświadczył, tylko
samą kaźń uchylić, nie rozumiano nic z ich przemówień, bo wielu równocześnie zabierało głos, a każdy przemawiał w ojczystym języku. Skoro
wreszcie wyszło na jaw, że chcą oni uchylić katowanie, i jeden z siedzących zawołał: rzucaj! — wszystkich tych, którzy wystąpili, naraz zatłuczono kamieniami. Ich więc, jakby zgładzonych przez zwierzęta, wynieśli
ich krewni. A Geskona i jego towarzyszy, których było około siedmiuset,
porwali ludzie Spendiosa, wywiedli poza wał, poprowadzili nieco przed
obóz i najpierw ucięli im ręce zaczynając od Geskona, któremu krótko
przedtem przyznali pierwszeństwo przed wszystkimi Kartagińczykami,
uznali go swym dobroczyńcą i powierzyli mu rozstrzygnięcie sporów. Po
odrąbaniu rąk odcięli nieszczęśliwym nosy i uszy, a skoro ich okaleczyli
i połamali im nogi, wrzucili jeszcze żywych do rowu.
81. Kartagińczycy uwiadomieni o ich nieszczęśliwym losie nie mogli
nic zrobić, tylko biadali i głęboko przejęci tym wypadkiem wyprawili
posłów do Hamilkara i drugiego wodza Hannona z prośbą, aby dopomogli
państwu i pomścili nieszczęśliwych. A do bezbożników wysłali heroldów
w sprawie zabrania trupów. Lecz ci ich nie wydali i zapowiedzieli przybywającym, żeby nie posyłano do nich ani herolda, ani posła, bo jeśli się
zjawią, czeka ich ta sama kara, jaka teraz spotkała Geskona. Na przyszłość zaś powzięli uchwałę i zobowiązali się, że każdego pojmanego Kartagińczyka skatują i zabiją, a każdego pojmanego ich sprzymierzeńca
z odrąbanymi rękami odeślą do Kartaginy; co też aż do końca pilnie
wykonywali. Kto więc to rozważy, nie zawaha się stwierdzić, że nie tylko
ciała ludzkie i pewne tworzące się na nich wrzody i narośle czasem dziczeją i stają się całkiem nieuleczalne, lecz o wiele więcej jeszcze dusze.
Bo z wrzodami tak bywa: jeżeli ktoś próbuje je leczyć, to one niekiedy
właśnie przez to podrażnione tym szybciej się rozszerzają; a jeżeli się znów
tego zaniecha, to one zgodnie ze swą właściwością trawią najbliższe części
organizmu i nie wprzód ustają, aż ciało zniszczą. Podobnie wytwarzają
się często w duszach takie czarne i gnijące wrzody, tak że nie istnieje
żadne bardziej bezbożne i dzikie stworzenie niż człowiek. Jeżeli takim
ludziom okażesz wyrozumiałość i łagodność, dopatrują się w tym podstępu i zdrady i stają się bardziej nieufni i wrodzy wobec łagodnie postępujących; jeżeli zaś w odwecie ich ukarzesz, to potęguje się ich gniew
i nie ma nic zakazanego lub strasznego, czego by się nie chwycili, uważając za chwalebną rzecz takie zuchwalstwo; w końcu zdziczali wyrzekają się ludzkiej natury. Za pierwszą przyczynę takiego stanu dusz i za
to, co największy ma tu udział, należy uważać zepsute obyczaje i złe wy-
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chowanie od dzieciństwa; ale współdziałających przyczyn jest więcej,
największe zaś wśród nich są: buta i chciwość każdorazowych przywódców. To zatem wówczas miało miejsce także w odniesieniu do zespołu
żołnierzy zaciężnych, a jeszcze więcej w odniesieniu do ich wodzów.
82. Hamilkar, uwikłany w wielkie trudności wskutek tego szału nieprzyjaciół, powołał do siebie Hannona w tej nadziei, że przez połączenie
się wojsk szybciej położy koniec całej wojnie. Nieprzyjaciół, którzy raz
dostali się w jego moc, albo na polu walki kazał zabijać, albo jeżeli ich
żywcem mu dostawiono, porzucać na żer zwierzętom, uważając to za
jedyny sposób doszczętnego wytępienia wrogów. Kiedy jednak zdawało
się, że Kartagińczycy mają już pomyślniejsze widoki co do tej wojny,
nastąpił w ich położeniu zupełny i nieoczekiwany zwrot. Bo skoro wodzowie znaleźli się razem, doszli do takiej między sobą niezgody, że nie tylko
nie wyzyskiwali przeciw wrogom odpowiednich momentów, lecz z powodu
wzajemnej zawiści nawet przeciw sobie samym nastręczali przeciwnikom
liczne okazje. Spostrzegli to Kartagińczycy i jednemu z wodzów kazali
odejść, drugiemu, którego wybierze wojsko, pozostać. Równocześnie zdarzyło się, że prowianty dowożone z tak zwanych u nich Emporiów74,
w których pokładali największe nadzieje ze względu na wyżywienie i zaopatrzenie, wskutek burzy na morzu zupełnie zostały zniszczone. Sardynia zaś, wyspa, która w potrzebie oddawała im zawsze wielkie usługi, była
dla nich stracona, jak wyżej powiedziałem. A co najważniejsze, odpadły
od nich Hippakryty i Utyka, które jedyne z libijskich miast nie tylko
obecną wojnę dzielnie wytrzymywały, lecz także w czasach Agatoklesa 73
i rzymskiej inwazji w szlachetny sposób stawiały opór i słowem nigdy
Kartagińczykom nie okazywały żadnej wrogości. Teraz zaś oprócz tego,
że bez powodu przyłączyły się do Libijczyków, od razu ze zmianą polityki dały im dowód największej przyjaźni i wierności, a przeciw Kartagińczykom powzięły nieubłagany gniew i nienawiść. Tych bowiem wszystkich, którzy z Kartaginy przybyli im z odsieczą, a więc około pięciuset
mężów, wraz z ich wodzem zabiły i zrzuciły z muru, po czym poddały się
Libijczykom, a nawet prośbie Kartagińczyków odmówiły, żeby móc nieszczęśliwych pogrzebać. Wśród takich okoliczności Matos i Spendios rozzuchwaleni wypadkami wzięli się do oblegania samej Kartaginy. Barkas
zaś przybrał sobie jako wodza Hannibala; bo tego wysłał naród do obozu,
kiedy to armia uchwaliła usunąć Hannona, stosownie do danego jej przez
Kartagińczyków pełnomocnictwa w sprawie wynikłych między wodzami
sporów. Otóż Hamilkar wspólnie z nim i z Narauasem najeżdżał kraj i odcinał dowóz żywności Matosowi i Spendiosowi, przy czym, jak we wszyst74

Okolica nad Małą Syrtą, centrum handlowe.
Gdy Kartagińczycy oblegali Syrakuzy, Agatokles przeprawił się w r. 310 do
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kich innych sprawach, największą usługę oddawał mu Numidyjczyk Narauas. Taki był stan wojska polowego.
83. Tymczasem Kartagińczycy zamknięci ze wszystkich stron byli
zmuszeni uciec się do sprzymierzonych państw. Hieron stale w ciągu
obecnej wojny okazywał wielką gotowość wobec każdej ich prośby; teraz
zaś tym więcej był gorliwy, w przekonaniu, że zarówno ze względu na
jego panowanie w Sycylii, jak i na przyjaźń z Rzymianami korzystne jest
dla niego ocalenie Kartaginy, ażeby zbyt silni nie mogli we wszystkim
swego zamiaru bez trudu przeprowadzić. Rozumowanie to było bardzo
roztropne i mądre; nigdy bowiem nie należy takich spraw lekceważyć
ani tak wielkiej komuś przysparzać potęgi, żeby z nim nie było wolno
wdawać się w spór, nawet jeżeli chodzi o słuszne prawa.
Ale także Rzymianie, przestrzegając warunków przymierza, w niczym
nie poskąpili swej gorliwości. Co prawda, z początku wyłonił się pewien
spór między obu państwami z następującej przyczyny. Kartagińczycy płynących z Italii do Libii kupców, którzy wieźli nieprzyjaciołom środki
żywnościowe, sprowadzili do swoich portów i prawie już około pięciuset
takich ludzi razem trzymali w więzieniu — co oburzyło Rzymian. Ale
kiedy ci następnie wysłali posłów i drogą pertraktacji wszystkich otrzymali z powrotem, tak byli z tego zadowoleni, że zaraz ze swej strony
podarowali Kartagińczykom jeńców, którzy zostali u nich od czasu wojny
sycylijskiej. Odtąd każdą ich prośbę wysłuchiwali z gotowością i uprzejmością. Dlatego też pozwolili kupcom wywozić do Kartagińczyków stale
to, czego oni potrzebowali, natomiast zabronili komunikacji z nieprzyjaciółmi. Gdy potem zaciężni żołnierze na Sardynii odpadłszy od Kartagińczyków wzywali Rzymian na wyspę, nie zgodzili się, a tak samo nie przyjęli propozycji mieszkańców Utyki, którzy chcieli się im poddać, tylko
przestrzegali warunków przymierza.
Kartagińczycy więc znajdując pomoc u wspomnianych przyjaciół wytrzymywali oblężenie.
84. Matosa zaś i Spendiosa to spotkało, że równocześnie byli oblegani
i oblegali76. Hamilkar bowiem przywiódł ich do takiego wyczerpania, że
wreszcie sami musieli zaniechać oblężenia. Po jakimś czasie zebrali najtęższych z najemnych żołnierzy i Libijczyków, ogółem około pięćdziesięciu tysięcy ludzi, wśród których znajdował się także Libijczyk Zarzas
z podległymi mu wojskami, i zaczęli znowu w otwartym polu występować
przeciw Hamilkarowi i mieć go na oku. Otóż unikali równinnych miejsc
bojąc się słoni i towarzyszących Narauasowi jeźdźców, próbowali tylko
najpierw zajmować wzgórza i przesmyki. W tym czasie w pomysłowości
i śmiałości bynajmniej nie ustępowali przeciwnikom, ale wskutek braku
76
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doświadczenia często ponosili klęski. Jakoż wtedy można było, jak mi się
zdaje, w samej rzeczy poznać, jaką ma przewagę metodyczna biegłość
i strategiczna siła nad brakiem doświadczenia i bezmyślną rutyną żołnierską. Wielu z nich bowiem Hamilkar odcinając i zamykając w niewielkich potyczkach, niby dobry gracz w warcaby, bez walki zgładzał; wielu
w ogólnym boju sprzątnął, jednych wciągając do nieprzewidzianych zasadzek, drugim znów niespodzianie i nagle zjawiając się bądź w dzień, bądź
w nocy napędzał strachu; a wszystkich, których żywcem schwycił, rzucał
na żer zwierzętom. W końcu niespodzianie stanął naprzeciw nich obozem
w miejscu niedogodnym do walki dla nich, a dogodnym dla własnego
wojska i przywiódł ich do takiej biedy, że ani nie ważąc się walczyć, ani
nie mogąc uciekać, ponieważ zewsząd zamykał ich rów i wał, przyciskani
głodem musieli nawzajem się zjadać, wskutek czego bóstwo wymierzyło
im odpowiednią karę za bezbożność i bezprawie, jakiego dopuścili się
względem innych. Oto do walki nie odważyli się wyjść, bo pewni byli
klęski i kary w razie pojmania; a uczynić wzmiankę o pokoju — nawet
nie przyszło im na myśl, bo świadomi byli swych zbrodni. Stosownie jednak do obietnic dowódców stale oczekiwali posiłków z Tunes, a tymczasem decydowali się wszelką potworność na sobie samych popełniać.
85. Skoro zaś w bezbożny sposób wymordowali jeńców, przeznaczając ich na pożywienie, wymordowali też niewolników, a nikt z Tunes nie
przybywał z odsieczą, wtedy wobec wyraźnie zagrażającej dowódcom
kaźni ze strony zrozpaczonego tłumu postanowili Autaritos, Zarzas i Spendios poddać się nieprzyjaciołom i ułożyć się z Hamilkarem o pokój. Posłali więc herolda, a skoro otrzymali pozwolenie na poselstwo, zjawili się
w liczbie dziesięciu ludzi u Kartagińczyków. Hamilkar zawarł z nimi
układ tej treści: „Kartagińczykom wolno wybrać sobie dziesięciu z nieprzyjaciół, jakich sami zechcą, a resztę wypuścić w bieliźnie". Po przyjęciu tych warunków natychmiast oświadczył Hamilkar, że wybiera obecnych, stosownie do układu. W ten więc sposób Autaritosa, Spendiosa i resztę najwybitniejszych przywódców dostali Kartagińczycy w swą moc.
Kiedy Libijczycy spostrzegli, że wodzów ich ujęto, uważali, że popełniono
na nich zdradę, ponieważ nic nie wiedzieli o układach, i z tego powodu
spiesznie chwycili za broń. Lecz Hamilkar otoczył ich słoniami i resztą
wojska i wszystkich wyrżnął (a było ich ponad czterdzieści tysięcy) koło
miejscowości zwanej Prion 77, która otrzymała tę nazwę od podobieństwa
swego wyglądu do wymienionego tu narzędzia.
86. Dzięki wyżej opisanym czynom znowu obudził Hamilkar w Kartagińczykach wielką nadzieję na lepszą przyszłość, chociaż już byli zwątpili
w swe ocalenie. Sam zaś z Narauasem i Hannibalem przeciągał przez kraj
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i miasta. A gdy Libijczycy poddawali się i przechodzili na ich stronę
z powodu odniesionego zwycięstwa, zhołdowali sobie przeważną część
miast i przybyli pod Tunes, aby zabrać się do oblegania Matosa. Otóż od
strony zwróconej ku Kartaginie stanął obozem Hannibal, od przeciwnej
strony Hamilkar. Następnie Spendiosa i resztę jeńców przyprowadzili
pod mury i ukrzyżowali na oczach wrogów. Lecz Matos zauważywszy, że
Hannibal zachowuje się lekkomyślnie i zbyt ufnie, napadł na wał, wytłukł
wielu Kartagińczyków, a wszystkich wypłoszył z obozu; zdobył cały
sprzęt, a także wodza Hannibala żywcem ujął. Żołnierze więc okrutnie
skatowawszy Hannibala przywiedli go do Spendiosa, którego zdjęli
z krzyża, a na jego miejsce rozpięli jeszcze żywego Hannibala, po czym
trzydziestu najznakomitszych Kartagińczyków zamordowali. Los, jakby
umyślnie zestawiając tych zapaśników, jednym i drugim dawał na przemian sposobność prześcigania się w aktach wzajemnej zemsty. Barkas
z powodu odległości obu obozów późno dowiedział się o wypadzie nieprzyjaciół z miasta; ale nawet po otrzymaniu tej wiadomości nie spieszył
się z odsieczą wobec trudności, jakie na drodze napotykał. Wyruszywszy
więc z Tunes i doszedłszy do rzeki Makaras, rozbił obóz przy ujściu rzeki
wzdłuż morza.
87. Lecz Kartagińczycy po tej nieoczekiwanej klęsce znów upadli na
duchu i byli zrozpaczeni; bo gdy właśnie nabrali otuchy, od razu znów
rozwiały się ich nadzieje. Mimo to nie przestawali czynić tego, co zmierzało do ich ratunku. Wybrali więc trzydziestu mężów z Rady i z nimi
wysłali do Barkasa owego Hannona, którego wprzód pozbawiono dowództwa, oraz resztę uzbrojonych obywateli w wieku poborowym, jako że
chcieli przedsięwziąć tę ostatnią próbę. Członkom Rady gorąco polecili,
żeby za każdą cenę położyli koniec poprzednim sporom między wodzami
i zmusili ich do zgody ze względu na obecne położenie państwa. Ci powołali razem obu wodzów i licznymi a różnymi obietnicami wymogli na
Hannonie i Barkasie ustępstwa i uznanie dla swych słów. Odtąd już zgodni
i jednomyślni czynili wszystko po myśli Kartagińczyków, tak że Matos
uwikłany w trudności pomniejszych walk (a wiele mu ich wydali koło
tak zwanej Leptis i kilku innych miast) postanowił wreszcie ogólną bitwą
rozstrzygnąć o losach wojny, do czego też skłonni byli Kartagińczycy. Gdy
więc obie strony powzięły tę decyzję, powołały wszystkich sprzymierzeńców do bitwy i ściągnęły załogi z miast, ponieważ wszystko stawiały na
jedną kartę. A kiedy oba wojska gotowe były do ataku, stanęły w szyku
bojowym i według umowy zaczęły bitwę. Zwycięstwo przypadło w udziale
Kartagińczykom, a Libijczycy przeważnie w samej bitwie znaleźli śmierć;
inni zbiegli do pewnego miasta i rychło się poddali, Matos zaś żywcem
wpadł w ręce wrogów.
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88. Inne więc części Libii zaraz po bitwie okazały uległość wobec Kartagińczyków; tylko miasta Hippakryty i Utyka trwały w uporze nie mając
żadnych widoków na pokój, skoro od początku buntu zabrakło im miejsca
na litość i przebaczenie. Tak to nawet w tego rodzaju przewinieniach
o wiele lepiej jest być umiarkowanym i dobrowolnie nie dopuścić do niczego, co nie da się już naprawić. Kiedy jednak przy jednym mieście stanął obozem Hannon, przy drugim Barkas, szybko zmusili je do przyjęcia
takich warunków pokoju, jakie odpowiadały Kartagińczykom.
Wojna więc libijska, która Kartagińczyków doprowadziła do takiej
ciężkiej sytuacji, skończyła się w ten sposób, że Kartagińczycy nie tylko
znowu zapanowali nad Libią, lecz także należycie ukarali sprawców powstania. W końcu bowiem młoda załoga, odbywszy pochód triumfalny
przez miasto, skatowała Matosa i jego towarzyszy. Przez trzy lata i prawie
cztery miesiące trwała ta wojna żołnierzy zaciężnych z Kartagińczykami,
wojna, która wszystkie inne znane nam z historii znacznie przewyższyła
okrucieństwem i bezprawiem. W tymże czasie Rzymianie zaproszeni przez
owych najemników, którzy zbiegli do nich z Sardynii, zdecydowali się
popłynąć na tę wyspę. A kiedy Kartagińczycy oburzeni tym uważali, że
raczej im należy się panowanie nad Sardynią, i zamierzali ukarać
sprawców oderwania się wyspy, Rzymianie wykorzystując tę sytuację
uchwalili wojnę przeciw Kartagińczykom, twierdzili bowiem, że oni nie
przeciw Sardyńczykom, lecz przeciw nim się zbroją. Kartagińczycy, którzy wbrew oczekiwaniu uwolnili się od poprzedniej wojny, i na razie pod
każdym względem czuli się niezdolni, żeby podjąć znów nieprzyjacielskie
kroki przeciw Rzymianom, ustąpili okolicznościom i nie tylko wyrzekli
się Sardynii, lecz jeszcze dołożyli Rzymianom tysiąc dwieście talentów,
byleby tylko w obecnej chwili nie ściągnąć na siebie wojny 78. Taki był
przebieg owych zdarzeń.
78

Zajęcie Sardynii przypadło na rok 238. Wojna z najemnymi wojskami zaczęła
się zapewne z końcem roku 241.
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KSIĘGA DRUGA
1. W poprzedniej księdze przedstawiliśmy, w jakim czasie Rzymianie,
podbiwszy Italię, zaczęli zajmować się sprawami postronnych państw;
następnie, jak przeprawili się na Sycylię i z jakich przyczyn przedsięwzięli wojnę z Kartagińczykami o wspomnianą wyspę; potem, w jakim
czasie najpierw zaczęli stwarzać potęgę morską i jakie losy przypadały
w tej wojnie obydwu stronom aż do jej końca, kiedy to Kartagińczycy
ustąpili z całej Sycylii, a Rzymianie zagarnęli całą wyspę z wyjątkiem
części podległych Hieronowi. Z kolei przystąpiliśmy do opowiadania, jak
zaciężni żołnierze zbuntowali się przeciw Kartagińczykom i rozniecili tak
zwaną wojnę libijską, do jakiego stopnia bezbożności doszły popełniane
w niej czyny i jaki był przebieg tych niesłychanych faktów aż do końca
wojny i zwycięstwa Kartagińczyków. Teraz spróbujemy opisać, co bezpośrednio potem nastąpiło dotykając, stosownie do pierwotnego założenia,
tylko głównych punktów wszystkich zdarzeń.
Oto Kartagińczycy, skoro tylko przywrócili spokój w Libii, zaraz
wysłali Hamilkara do Hiszpanii na czele zebranych sił. Ten z wojskiem
i z synem swoim Hannibalem, który wtedy liczył dziewięć lat, przeprawił
się przez Słupy Heraklesa1 i na nowo utwierdził panowanie Kartagińczyków w Iberii2. Zabawiwszy w tych okolicach prawie dziewięć lat
i wiele iberyjskich ludów bądź wojną, bądź namową skłoniwszy do uległości względem Kartagińczyków, zakończył żywot w sposób godny dawniejszych swych czynów. Kiedy bowiem przeciw najmężniejszym i najpotężniejszym wrogom stanął do boju i w chwili niebezpieczeństwa zachował się nadzwyczaj odważnie, poległ śmiercią walecznych 3. Naczelne
dowództwo oddali Kartagińczycy Hazdrubalowi, jego zięciowi i naczelnikowi triery.
2. W tymże czasie4 przedsięwzięli Rzymianie pierwszą przeprawę
z wojskiem do Ilirii i tamtych części Europy. Zdarzenie to nie mimocho1

Słupy Heraklesa, dzisiejsza Cieśnina Gibraltarska.
W latach 237—229.
3
W r. 229.
4
W r. 231.
2
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dem, lecz z zastanowieniem muszą rozważyć ci, którzy stosownie do wytkniętego przez nas celu chcą naprawdę zrozumieć wzrost i rozbudowę
panowania Rzymian. Postanowili zaś przeprawić się z następujących przyczyn. Agron, król Iliryjczyków, syn Pleuratesa, posiadał największą potęgę lądową i morską wśród wszystkich królów, jacy przed nim panowali
nad Ilirią. Ten dał się nakłonić pieniędzmi przez Demetriosa, ojca Filipa.
do przyrzeczenia, że udzieli pomocy obleganym przez Etolów Mediończykom. Mianowicie Etolowie, nie mogąc w żaden sposób namówić Mediończyków do uczestniczenia w ich związku, zdecydowali się zdobyć miasto
przemocą. Ruszyli więc w pole z całą swą siłą, otoczyli miasto obozem
i bez przerwy je oblegali stosując wszelki gwałt i podstęp. Kiedy zaś
nadszedł czas wyborów urzędniczych, na których miano wybrać innego
stratega, a oblegani byli już w złym położeniu, tak że każdego dnia oczekiwano ich kapitulacji, zwrócił się dotychczasowy strateg 5 z przemową
do Etolów i oświadczył: skoro on właśnie podjął się trudów i niebezpieczeństw złączonych z obleganiem, to godzi się, żeby także rozdział łupów
po zdobyciu miasta i prawo umieszczenia imienia na broni jemu przyznano. Temu żądaniu sprzeciwili się niektórzy, a zwłaszcza ci, którzy
ubiegali się o godność stratega, i upominali tłum, żeby tej rzeczy nie
przesądzać, tylko zostawić ją nie rozstrzygniętą, aż komuś los zechce
przyznać ten wieniec. Etolowie więc postanowili, że nowoobrany strateg,
jeśli zdobędzie miasto, ma wspólnie z poprzednim rozporządzić łupami
i podzielić zaszczyt umieszczenia napisu imienia na broni.
3. Gdy to uchwalono, miały się odbyć następnego dnia wybory i przejęcie władzy, jak to jest w zwyczaju u Etolów. Tymczasem w nocy nadpłynęło sto łodzi ku terytorium Medionu i najbliższym okolicom miasta;
na nich znajdowało się pięć tysięcy Iliryjczyków. Ci zarzucili kotwicę
i z nastaniem dnia spiesznie i po kryjomu wylądowali, po czym uszykowali się wedle swego zwyczaju i plutonami ruszyli na obóz Etolów.
Etolowie zrozumiawszy, co zaszło, przerazili się wprawdzie niespodziewanym widokiem i śmiałością Iliryjczyków, lecz od długiego czasu wzbici
w dumę i ufni we własne siły zbrojne poniekąd byli dobrej myśli. Otóż
większą część ciężkozbrojnych i jeźdźców ustawili tuż przed obozem na
równinie, a pewną częścią jazdy i lekkozbrojnymi obsadzili zawczasu
miejsca wyżynne i dogodnie położone przed wałem obozowym. Iliryjczycy
zaraz przy pierwszym natarciu rzucili się na lekkozbrojnych i wypchnęli
ich z pozycji dzięki swej liczebności i ciężkości szyku bojowego, a walczących wraz z nimi jeźdźców zmusili, by cofnęli się ku ciężkozbrojnym.
5

On więc musiał opuścić wojsko oblegające Medion, aby kierować wyborami,
które odbywały się w Termon na zgromadzeniu związku. Naczelnymi urzędnikami
u nich są: strateg hipparch i grammateus.
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Następnie z wyżyny wykonali atak na ustawionych na równinie i rychło
zmusili ich do ucieczki, ponieważ równocześnie też Mediończycy z miasta
uderzyli na Etolów. Jakoż wielu z nich zabili, a jeszcze więcej wzięli do
niewoli i dostali w swe ręce broń i cały bagaż. Iliryjczycy więc spełniwszy
rozkaz swego króla i zniósłszy bagaż oraz resztę łupu na łodzie od razu
odbili od lądu i popłynęli do ojczyzny.
4. A Mediończycy, ocaleni wbrew nadziei, odbyli zgromadzenie ludowe
i radzili między innymi sprawami także nad napisem na broni. Postanowili tedy, odpowiednio do uchwały Etolów, razem wymienić w napisie
obecnego stratega Etolów i tych, którzy na następny rok ubiegali się o ten
urząd. Więc los na tym, co owych spotkało, jakby umyślnie także innym
ludziom pokazał swą potęgę. Czego bowiem sami od wrogów lada chwila
spodziewali się doznać, to pozwolił im los w nader krótkim czasie uczynić
z nieprzyjaciółmi. Etolowie zaś nieoczekiwaną klęską, jaką ponieśli, dali
wszystkim naukę, żeby nigdy nie radzić o rzeczach przyszłych jako już
dokonanych i nie robić sobie naprzód nadziei na sprawy, które mogą
jeszcze inaczej wypaść, lecz raczej — będąc ludźmi — wszędzie, a zwłaszcza na wojnie, w rachubę brać niespodziankę.
Gdy król Agron po powrocie łodzi usłyszał od wodzów o przebiegu
bitwy, ogarnęła go nadmierna radość sławy z powodu zwycięstwa nad
Etolami, narodem najbardziej dumnym; oddał się więc pijatykom i innym
podobnym hulankom, aż zapadł na zapalenie płuc i wskutek tej choroby
w kilku dniach zakończył życie. Rządy królewskie przejęła jego małżonka
Teuta, która przy pomocy wiernych przyjaciół załatwiała poszczególne
sprawy państwa. Ta folgując logice kobiecej i mając na oku jedynie dotychczasowy sukces, nie bacząc zaś wcale na dalsze skutki, naprzód pozwoliła tym, którzy na własną rękę puszczali się na morze, grabić napotykanych ludzi, potem zebrała flotę i siłę bojową nie mniejszą od poprzedniej i wysłała ją polecając dowódcom każdy kraj uważać za nieprzyjacielski 6.
5. Wysłani zamierzali pierwszy atak skierować na Eleę i Mesenię.
Te bowiem okolicą Iliryjczycy stale pustoszyli. Mianowicie wskutek wydłużenia wybrzeża i dlatego, że główne miasta leżały tam w środku kraju,
wspomniane okolice otrzymywały odsiecz przeciw lądującym Iliryjczykom tylko z daleka i zbyt powoli; stąd bez obawy były przez nich ciągle
najeżdżane i plądrowane. Wtedy jednak bawiąc koło Phoenice, miasta
w Epirze, zawinęli do portu celem zaopatrzenia się w prowiant. Tu zetknęli się z pewnymi Galami, którzy będąc na żołdzie u Epirotów bawili
w liczbie ośmiuset ludzi w Phoenice i układali się z nimi co do zdrady
miasta. Gdy wspomniani zgodzili się na to, wylądowali i zaraz przy pierw6

Rok 230.
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szym ataku zawładnęli miastem i jego mieszkańcami, ponieważ Galowie,
którzy byli wewnątrz miasta, z nimi współdziałali. Epiroci dowiedziawszy
się o tym zajściu raźnie pospieszyli na pomoc z całą swą siłą bojową.
Skoro przybyli pod Phoenice, stanęli obozem za płynącą mimo miasta
rzeką, aby mieć w niej osłonę, a gwoli bezpieczeństwa zerwali most,
który przez nią prowadził. Na wiadomość, że Skerdilaidas z pięciu tysiącami Iliryjczyków nadciąga lądem przez przesmyki koło Antigonei, wysłali część swego wojska, aby Antigonei pilnować; sami zaś w ogóle postępowań opieszale folgując sobie w używaniu płodów ziemi i zaniedbywali
straży i czatów. Iliryjczycy zauważywszy podział ich wojsk i w ogóle
niefrasobliwość przeciwnika wyruszyli porą nocną i po ułożonych na moście deskach bezpiecznie przebyli rzekę, po czym zajęli silny punkt
i zostali tam przez resztę nocy. Z nadejściem dnia obie strony ustawiły
się przed miastem do bitwy, w której Epiroci ponieśli kieskę; wielu z nich
poległo, jeszcze więcej dostało się do niewoli, a reszta uciekła do kraju
Atintanów.
6. Epiroci dotknięci takim nieszczęściem i straciwszy wszelką ufność
we własne siły posłali do Etolów i ludu Achajów błagalnie prosząc o pomoc. Ci współczując z ich niedolą usłuchali i rychło potem zjawili się
z wojskami posiłkowymi w Helikranon. Iliryjczycy zaś, którzy zajęli
Phoenice, udali się wraz ze Skerdilaidasem na to miejsce i najpierw rozbili
obóz blisko wojsk posiłkowych chcąc wydać im bitwę. Gdy jednak niedogodny teren sprawiał im trudności, a równocześnie nadszedł od Teuty
list, w którym wzywała ich, aby jak najszybciej wracali do domu, bo niektórzy Iliryjczycy przeszli na stronę Dardanów — po splądrowaniu Epiru
zawarli układ o zawieszeniu broni z Epirotami. Na podstawie tego układu
zwracali tymże za okupem wolno urodzonych i miasto, a niewolników
i resztę zdobyczy zabrali na łodzie, po czym jedni odpłynęli, drudzy ze
Skerdilaidasem drogą lądową znów wrócili przez przesmyki koło Antigonei. Niemałego i nie byle jakiego strachu i lęku napędzili oni Grekom
mieszkającym na wybrzeżu morskim. Wszyscy bowiem widząc, jak najwarowniejsze oraz najpotężniejsze miasto Epiru tak niespodzianie popadło
w niewolę, byli zaniepokojeni już nie jak w poprzednich czasach o dochody z kraju, lecz o siebie samych i swe miasta.
Lecz Epiroci ocaleni w cudowny niemal sposób tak mało myśleli o próbie zemsty na swoich krzywdzicielach albo o wdzięczności względem tych,
co im udzielili pomocy, że na odwrót wysłali posłów do Teuty i wspólnie
z Akarnanami zawarli z Iliryjczykami przymierze, na mocy którego w najbliższych czasach wspierali Iliryjczyków, a przeciwdziałali Achajom
i Etolom. Takim postępowaniem dowiedli, że nierozumnie zachowali się
teraz wobec swoich dobroczyńców, a nierozsądnie od samego początku
radzili o własnych sprawach.
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7. Jeżeli bowiem człowiek niespodzianie popadnie w jakie nieszczęście,
winę ponosi nie cierpiący, lecz los i sprawca; atoli lekkomyślnie i z otwartymi oczami rzucać się w najcięższe przygody — jest to niewątpliwie błąd
tego, kto cierpi. Dlatego też tym, którzy z winy losu się potkną, należy
się współczucie obok wyrozumienia i pomoc, a tym, którzy przez własną
cierpią głupotę — wyrzut i nagana ze strony rozumnych. To zatem i teraz
słusznie spotkało Epirotów ze strony Greków. Naprzód bowiem któż nie
miałby w podejrzeniu powszechnej opinii o Galach i nie wystrzegałby
się im poddawać miasta zamożnego, które nastręczało rozlicznych podniet
do popełnienia wiarołomstwa? Po wtóre któż nie miałby się na baczności
przed zamysłami owej właśnie grupy ludzi? Wszak oni pierwotnie zostali
wygnani ze swej ojczyzny przez łączących się przeciw nim współplemienników, ponieważ dopuścili się wiarołomstwa wobec własnych przyjaciół
i krewnych. A kiedy przyjęli ich nagleni wojną Kartagińczycy, naprzód
wskutek jakiegoś sporu, który wyniknął między żołnierzami a wodzami
o żołd, usiłowali splądrować miasto Agrygent, do którego wprowadzono
ich jako załogę w liczbie przekraczającej wówczas trzy tysiące ludzi,
następnie znów wprowadzeni w tymże celu do Eryksu, gdy to miasto
oblegali Rzymianie, próbowali zarówno miasto, jak i współobleganych
zdradzić, a skoro się ten plan nie udał, zbiegli do nieprzyjaciół, u których
obdarzeni zaufaniem ograbili znowu świątynię Afrodyty Erycyńskiej.
Dlatego Rzymianie poznawszy dokładnie ich bezbożność zaraz po ukończeniu wojny z Kartaginą uważali za rzecz najpilniejszą, aby ich rozbroić,
wsadzić na statki i usunąć poza granice całej Italii. Jeżeli Epiroci takich
ludzi uczynili stróżami swej demokracji i praw i oddali im do rąk najzamożniejsze miasto, jakżeż nie miałoby się słusznie myśleć, że sami byli
sprawcami swoich nieszczęść?
Otóż o głupocie Epirotów i o tym, że rozumni ludzie nigdy nie powinni
wprowadzać do miast zbyt silnej załogi, zwłaszcza barbarzyńców, uznałem
za stosowne tyle wspomnieć.
8. Co do Iliryjczyków, to oni już w poprzednich czasach stale wyrządzali krzywdy wypływającym z Italii; a podczas swego pobytu w Phoenice nawet gromadnie oddalali się od floty i wielu italskich kupców bądź
grabili, bądź mordowali, niemało też żywcem uprowadzali do niewoli.
Rzymianie, którzy dotąd tylko mimochodem słuchali żalących się na Iliryjczyków, teraz, gdy oni liczniej zjawili się w senacie, mianowali posłami do Ilirii Gajusza i Lucjusza Korunkaniuszów, którzy mieli wszcząć
dochodzenia we wspomnianej sprawie. Tymczasem Teuta po powrocie
swych łodzi z Epiru zdumiona mnóstwem i pięknością przywiezionej zdobyczy (bo Phoenice wówczas znacznie przewyższała bogactwem resztę
miast Epiru), podwójną uczuła ochotę do wyrządzania krzywd Grekom.
Na razie wprawdzie odroczyła sprawę z powodu wewnętrznych zamie-
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szek; skoro jednak szybko znów ujarzmiła zbuntowanych Iliryjczyków,
obiegła Issę, bo jeszcze tylko ta jedna wyspa odmawiała jej posłuszeństwa.
Właśnie w tym czasie wylądowali posłowie Rzymian, a kiedy otrzymali
posłuchanie, zaczęli wyliczać popełnione względem nich bezprawia. Teuta
w ogóle podczas całej rozprawy dumnie i nader butnie ich wysłuchiwała;
a kiedy przestali mówić, oświadczyła, „że zamierza o to się postarać, aby
ze strony państwa Iliryjczyków żadna krzywda nie działa się Rzymianom;
ale co się tyczy osób prywatnych, to królowie u nich nie mają zwyczaju
przeszkadzać Iliryjczykom w ich zyskach na morzu". Wtedy młodszy
z posłów, oburzony tą mową, użył wobec królowej ostrych słów, co
prawda należnych, ale bynajmniej nie w porę. Tak bowiem rzekł: „Rzymianie, Teuto, mają ten bardzo piękny zwyczaj, że prywatne krzywdy
publicznie karzą i niosą pomoc pokrzywdzonym. Otóż spróbujemy z wolą
bożą w krótkim czasie zmusić ciebie, abyś owe królewskie zwyczaje
w stosunku do Iliryjczyków poprawiła". Ona zaś przyjęła to zuchwałe
odezwanie z kobiecą namiętnością i nierozwagą i popadła na te słowa
w taki gniew, że lekceważąc prawo międzynarodowe nasłała na wracających posłów kilku ludzi, którzy mieli zabić wolnomyślnego mówcę. Gdy
wiadomość o tym nadeszła do Rzymu, rozsierdzeni bezprawiem kobiety
Rzymianie natychmiast zaczęli się zbroić na wojnę, urządzali zaciągi wojskowe i gromadzili flotę.
9. Teuta zaś z nastaniem wiosny 7 przyszykowała jeszcze więcej niż
przedtem łodzi i wysłała je znowu przeciw greckim krainom. Jedne
z nich środkiem morza popłynęły ku Kerkyrze, a jakaś część wylądowała
w porcie Epidamnos, pozornie w celu zaopatrzenia się w wodę i prowiant,
istotnie zaś, aby podstępem i zdradą zająć miasto. Oto gdy Epidamnijczycy
przyjęli ich bez podejrzeń i lekkomyślnie, weszli tam w samych fartuchach
niby dla nabrania wody, niosąc jednak miecze w dzbanach. Tak wymordowawszy strażników bramy, prędko ją opanowali. A skoro według umowy
szybko nadeszły posiłki ze statków, wspólnie z nimi łatwo zajęli większą
część murów. Lecz mieszkańcy, choć byli nie przygotowani na tę niespodziankę, przecież mężnie się bronili i walczyli o lepsze, tak że Iliryjczycy po długotrwałym oporze wreszcie zostali wypędzeni z miasta. Epidamnijczycy więc przy tym zamachu wskutek niedbalstwa omal że nie
utracili miasta ojczystego, ale dzięki swej dzielności otrzymali tylko na
przyszłość nieszkodliwą nauczkę. Dowódcy Iliryjczyków spiesznie odbili
na morze i połączywszy się z tymi, którzy żeglowali na przedzie, zawinęli
do Kerkyry, gdzie w zdumiewający sposób wylądowali i wzięli się do
oblegania miasta. Kerkyrejczycy skłopotani tymi wypadkami i zupełnie
zrozpaczeni posłali do Achajów i Etolów prosząc, aby spiesznie przybyli
7
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im na pomoc i nie dopuścili, by Iliryjczycy wygnali ich z ojczyzny, równocześnie z nimi zrobili to mieszkańcy Apollonii i Epidamnu. Ci po wysłuchaniu posłów i przyjęciu ich próśb wspólnie opatrzyli w załogę dziesięć
krytych okrętów achajskich, uzbroili je w krótkim czasie i popłynęli ku
Kerkyrze w nadziei, że położą koniec oblężeniu.
10. Iliryjczycy dobrawszy sobie zgodnie z warunkami przymierza
siedem krytych okrętów Akarnanów wypłynęli również na morze i spotkali się z okrętami Achajów przy wyspach, które nazywają się Paksoi.
Otóż Akarmanowie i stojące naprzeciw nich okręty Achajów walczyły
z równym szczęściem i trwały w potyczce nienaruszone, nie licząc ran, jakie
odnieśli sami wojownicy. Iliryjczycy zaś sprzęgli swe łodzie po cztery razem i tak zwarli się z nieprzyjaciółmi. I nie troszcząc się o własne statki
ustawiali je na poprzek, przez co ułatwiali przeciwnikom zahaczanie. Skoro
jednak nieprzyjacielskie okręty wbiły się w nie i związane przez zahaczenie straciły swobodę ruchów, bo sprzężone razem łodzie wisiały im
na dziobach — wówczas Iliryjczycy wskakiwali na pokłady achajskich
okrętów i dzięki przewadze liczebnej brali górę nad ich załogą okrętową.
W ten sposób dostali w swą moc cztery czterorzędowce, a jeden pięciorzędowiec razem z załogą zatopili; płynął na nim Margos z Karynei, mąż,
który społeczeństwu achajskiemu aż do swej śmierci jak najwierniej
służył. Gdy ci, którzy walczyli z Akarnanami, ujrzeli zwycięstwo Iliryjczyków, ufając szybkości jazdy wrócili z pomyślnym wiatrem bezpiecznie
do swej ojczyzny. A wojsko Iliryjczyków dumne z powodu uzyskanego
zwycięstwa prowadziło już nadal oblężenie bez trudu i z całą ufnością.
Kerkyrejczycy po tych wypadkach stracili wszelką nadzieję ratunku
i jeszcze przez krótki czas wytrzymywali oblężenie, po czym ułożyli się
z Iliryjczykami i przyjęli do miasta załogę, a wraz z nią Demetriosa
z Faros. Gdy to doszło do skutku, zaraz wodzowie Iliryjczyków podnieśli
kotwicę, zawinęli do Epidamnu i znowu zaczęli to miasto oblegać.
11. W tym samym czasie konsul Gneusz Fulwiusz wypłynął z Rzymu
z dwustu okrętami, a drugi konsul, Aulus Postumiusz, wyruszył z wojskiem lądowym. Pierwszym zamiarem Gneusza było podążyć do Kerkyry,
bo przypuszczał, że zastanie jeszcze oblężenie nie rozstrzygnięte. Jakkolwiek spóźnił się, przecież dopłynął do wyspy, gdyż częścią chciał się
dokładnie dowiedzieć o zaszłych w mieście wypadkach, częścią wystawić
na próbę doniesienia Demetriosa. Mianowicie oczerniany Demetrios, lękając
się Teuty, wyprawił posłów do Rzymian z obietnicą, że wyda im miasto
i wszystko inne, co było w jego mocy. Kerkyrejczycy uradowani zjawieniem się Rzymian w porozumieniu z Demetriosem wydali załogę Iliryjczyków i sami na wezwanie jednomyślnie oddali się pod opiekę Rzymian
widząc w tym dla siebie jedyne bezpieczeństwo na przyszłość wobec
bezprawia Iliryjczyków. Rzymianie zaś przyjąwszy Kerkyrejczyków do
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swej przyjaźni popłynęli do Apollonii mając w Demetriosie przewodnika
do reszty przedsięwzięć. W tym samym czasie także Postumiusz przeprawił z Brundisium wojska lądowe, składające się z około dwudziestu
tysięcy pieszych i prawie z dwóch tysięcy jeźdźców. Skoro oba wojska
równocześnie przybiły do Apollonii, mieszkańcy tego miasta przyjęli je
również z radością i oddali się pod opiekę Rzymu, po czym konsulowie
natychmiast znowu puścili się na morze słysząc o oblężeniu Epidamnu.
Na wiadomość o zbliżaniu się Rzymian zaniechali Iliryjczycy oblężenia
i uciekli w zupełnym nieładzie. Rzymianie wzięli także Epidamniów
w swą opiekę i posuwali się w głębiej leżące okolice Ilirii podbijając
równocześnie Ardiajów. Tymczasem zjawiło się u nich jeszcze więcej posłów, wśród tych i od Partynów, którzy również oddawali się w opiekę.
Przyjęli więc ich do swej przyjaźni, podobnie też przybyłych od Atintanów, a potem dalej pociągnęli ku Issie, bo i to miasto oblegali Iliryjczycy.
Przez swe przybycie uwolnili je od oblężenia i także Issajczyków przyjęli
w swą opiekę. Zdobyli nadto szturmem w przejeździe kilka miast iliryjskich, wśród których pod Nutrią stracili nie tylko wielu żołnierzy, lecz
także kilku trybunów i kwestora. Zagarnęli również dwadzieścia łodzi,
które wywoziły z kraju 8 zdobycz. Z tych, którzy oblegali Issę, Faryjczycy
ze względu na Demetriosa nie ponieśli kary, a wszyscy inni w rozsypce
zbiegli do Arbo. Teuta z bardzo nielicznym orszakiem schroniła się do
Rizon, dobrze obwarowanego miasteczka, które leży w niejakim oddaleniu od morza tuż przy rzece Rizon. Skoro tego dokonali i poddali Demetriosowi większość Iliryjczyków oraz zapewnili mu szerokie panowanie,
wrócili do Epidamnu wraz z flotą i wojskiem lądowym.
12. Gneusz Fulwiusz odpłynął więc do Rzymu 9 z większą częścią sił
morskich i lądowych. Postumiusz zaś pozostał z czterdziestu okrętami,
a skoro zebrał wojsko z okolicznych miast, przezimował w kraju czuwając
nad ludem Ardiajów i nad innymi ludami, które zdały się na opiekę Rzymian. Wczesną wiosną Teuta wysłała posłów do Rzymian i zawarła układy
pokojowe, w których zgadzała się płacić nałożony jej haracz, ustąpić
z całej Ilirii, z wyjątkiem niewielu miejsc, i — główna rzecz odnosząca się
specjalnie do Greków — nie płynąć z więcej niż dwiema łodziami, i to
nieuzbrojonymi, poza Lissos. Gdy zawarto ten układ, wysłał Postumiusz
posłów do Etolów i do ludu Achajów; ci po przybyciu najpierw wyłuszczyli przyczyny tej wojny i przeprawy Rzymian, a z kolei przedstawili
dokonane przez nich czyny i odczytali tekst układu, jaki zawarli z Iliryjczykami. Ze strony obu ludów spotkali się z uprzejmym przyjęciem, po
czym wrócili do Kerkyry uwolniwszy Greków wspomnianym układem
8
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od niemałej obawy; bo nie tylko dla niektórych, lecz dla wszystkich byli
wtedy Iliryjczycy wspólnymi nieprzyjaciółmi.
W ten sposób i z takich przyczyn nastąpiła pierwsza przeprawa Rzymian z wojskiem do Ilirii i do tych części Europy, jako też pierwsze zetknięcie się ich poselstwa z ludami Grecji. Później Rzymianie wysłali
innych posłów do Koryntian i Ateńczyków i wtedy to także Koryntianie
po raz pierwszy zgodzili się na udział Rzymian w igrzyskach istmijskich.
13. W tych samych czasach Hazdrubal — na tym bowiem miejscu
przerwaliśmy opis zdarzeń iberyjskich — zarządzał swoją prowincją
rozważnie i sprężyście i we wszystkim robił znaczne postępy, a specjalnie
przez założenie miasta zwanego przez jednych Kartaginą, przez drugich
Nowym Miastem, wybitnie przyczynił się do wzrostu potęgi Kartagińczyków, i to głównie z powodu dogodnego położenia tego miejsca zarówno
ze względu na sprawy iberyjskie, jak i libijskie; położenie jego i korzyści,
jakie może przynieść obu wymienionym krajom, wyjaśnimy przy odpowiedniejszej sposobności.
Gdy Rzymianie widzieli, że Hazdrubal zbyt wielkie i groźne już
utrwala panowanie, zamierzyli wmieszać się w stosunki iberyjskie. Przekonawszy się zaś, że sami dotąd pogrążeni byli we śnie i spokojnie pozwolili Kartagińczykom stworzyć sobie wielką potęgę, próbowali wedle
sił błąd ten naprawić. Nie śmieli jednak wystąpić wprost z żądaniem
wobec Kartagińczyków albo wszcząć z nimi wojnę, dlatego że nad własnymi ich głowami zawisła groza ze strony Galów, których napadu niemal każdego dnia oczekiwali. Postanowili więc naprzód ugłaskać i ułagodzić Hazdrubala, a następnie zabrać się do Galów i z nimi rozprawić
się w walce; mniemali bowiem, że nigdy nie będą mogli zapanować nad
Italią, a nawet bezpiecznie mieszkać w swej ojczyźnie, póki tych ludzi
będą mieli na karku. Skoro zatem przez posłów zawarli z Hazdrubalem
układ, w którym o reszcie Iberii nic nie mówili, a tylko zastrzegli, że
Kartagińczykom nie wolno w celach wojny przekraczać rzeki zwanej iber,
od razu wydali wojnę mieszkającym w Italii Galom.
14. Wydaje mi się pożyteczne ogólnie o nich opowiedzieć, abyśmy
według pierwotnego planu zachowali właściwą Wstępowi zasadę, i cofnąć
się chronologicznie aż do początku, do czasów, kiedy wspomniane ludy
kraj ten wzięły w posiadanie. Sądzę bowiem, że dzieje ich nie tylko godne
są poznania i wzmianki, lecz także konieczne do uświadomienia sobie,
jakim później ludziom i okolicom zaufał Hannibal, kiedy postanowił
obalić panowanie Rzymian. Najprzód zaś należy powiedzieć o kraju, jaki
on jest i jakie ma położenie w stosunku do reszty Italii; w ten bowiem
sposób będzie można także zdarzenia, o które chodzi, lepiej zrozumieć,
skoro opisze się właściwości miejsc i kraju.
Kształt całej Italii jest trójkątny. Jeden jej bok, zwrócony na wschód,
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ogranicza Morze Jońskie i bezpośrednio po nim następująca Zatoka Adriatycka, drugi, skierowany na południe i zachód — Morze Sycylijskie i Tyrreńskie. Tam, gdzie te boki z sobą się stykają, tworzą one szczyt trójkąta
w wybiegającym ku południowi przylądku Italii, który nazywa się Kokyntos i oddziela Jońskie Morze od Sycylijskiego. Pozostały bok ciągnący
się od północy wzdłuż kraju ogranicza w całej jego długości pasmo górskie
Alp, które zaczyna się od Marsylii i okolic Morza Sardyńskiego i ciągnie
się nieprzerwanie do najgłębszego kąta Adriatyku, tylko że nieco przedtem kończy się i nie dosięga już morza. Wzdłuż wspomnianego pasma gór,
które należy uważać jakby za podstawę trójkąta, leżą u południowego
jego stoku ostatnie na północ całej Italii równiny, o których teraz jest
mowa; urodzajnością i wielkością przewyższają one wszystkie europejskie, o jakich doszła do nas wiadomość. Ogólny kształt zarysu także tych
równin jest trójkątny; szczyt tej figury tworzy zetknięcie się tak zwanych
gór Apeninów i Alp niedaleko od Morza Sardyńskiego powyżej Marsylii.
Co się tyczy boków, to wzdłuż północnego, jak wyżej powiedziałem, ciągną
się same Alpy na przestrzeni dwóch tysięcy dwustu stadiów, wzdłuż południowego Apeniny na przestrzeni trzech tysięcy sześciuset. Miejsce
podstawy całej figury zajmuje wybrzeże Zatoki Adriatyckiej. Długość tej
linii podstawowej wynosi od miasta Sena aż do najgłębszego kąta ponad
dwa tysiące pięćset stadiów, tak że cały obwód omawianych równin niewiele jest mniejszy od dziesięciu tysięcy stadiów.
15. Ich żyzność nie łatwo nawet jest opisać. Taki bowiem nadmiar
zboża znajduje się w tych okolicach, że w naszych czasach nieraz sycylijski korzec pszenicy kosztuje cztery obole10, korzec jęczmienia dwa,
a metretes 11 wina tyleż co jęczmień. Prosa i jagieł całkiem wyjątkowa
jest u nich obfitość. A mnóstwo żołędzi, których dostarczają rosnące
w odstępach na równinach dąbrowy, najlepiej można z tego wymiarkować:
jeżeli najwięcej świń zarzyna się w Italii, częścią dla własnego utrzymania, częścią dla zaopatrzenia wojsk, to najważniejsze ich dostawy pochodzą
z tych właśnie równin. Co zaś w szczegółach dotyczy taniości i obfitości
środków żywnościowych, to można ją najdokładniej stąd poznać: gdy podróżujący po kraju zajadą do gospody, nie umawiają się co, do poszczególnych potrzeb, tylko pytają, za jaką cenę gospodarz przyjmuje w gościnę jedną osobę. Z reguły bowiem podejmują gospodarze swych gości
tak, że ci mają pod dostatkiem wszystkiego, czego im potrzeba, za połowę
asa (jest to czwarta część obola), a tylko rzadko przekraczają tę cenę.
Wreszcie ogromną ilość mieszkańców, wielkość i piękno ich ciał, jako też
odwagę na wojnie będzie można z samych czynów wyraźnie poznać.
10
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Po obu bokach Alp, zarówno po tym, który ku rzece Rodanowi, jak
i po tym, który zwraca się ku wspomnianym równinom, zamieszkują
pagórkowate i ziemiste okolice zwrócone ku Rodanowi i północy tak zwani
Galo wie transalpejscy, a ku równinom — Tauryskowie, Agonowie i więcej
jeszcze innych barbarzyńskich ludów. Transalpejskimi zaś nazywają się
nie z powodu odmienności pochodzenia, lecz miejsca; bo trans znaczy
w przekładzie „poza", i dlatego mieszkających poza Alpami nazywają
Transalpejczykami. A szczyty Alp z powodu skalistości i mnóstwa stale
leżącego tam śniegu zupełnie są nie zamieszkane.
16. Apeniny, od ich początku powyżej Marsylii i punktu zetknięcia
się z Alpami, zamieszkują Ligurowie, zarówno po stronie zwróconej ku
Tyrreńskiemu Morzu, jak i po tej, która skłania się ku równinom, i to
wzdłuż morza aż do Pizy, pierwszego etruskiego miasta na zachodzie,
wewnątrz kraju zaś aż do kraju Arretynów; następnie idą Etruskowie.
Z nimi sąsiadują Umbrowie, którzy zajmują oba zbocza wspomnianych
gór. Zresztą Apeniny w odległości mniej więcej pięciuset stadiów od Morza
Adriatyckiego usuwają się z równiny, zbaczają na prawo i biegnąc środkiem przez resztę Italii ciągną się aż do Morza Sycylijskiego. Wytworzona
zaś z tego boku równina sięga do morza i do miasta Sena. Rzeka Pad
opiewana przez poetów jako Eridanos ma swe źródła w Alpach, prawie
u szczytu wyżej opisanej figury, i spada na równiny biegnąc ku południowi. Skoro dostanie się na równinne miejsca, zbacza na wschód, płynie
przez nie w tym kierunku i aż dwoma ujściami wlewa się do Zatoki
Adriatyckiej. A większa część równiny, którą przecina, ciągnie się w kierunku Alp i najgłębszego kąta Adriatyku. Pad niesie nie mniejszą ilość
wody niż jakakolwiek italska rzeka, ponieważ wszystkie wody spływające na równiny z Alp i z Apeninów zewsząd do niego wpadają. Największym i najpiękniejszym nurtem toczy się około wzejścia Kanikuły 12,
kiedy wzbierze od mnóstwa śniegów topniejących na wspomnianych górach. Spławny jest dla okrętów od morza przez ujście, zwane Olana, prawie na przestrzeni dwóch tysięcy stadiów. Z początku płynie ze źródeł
w jednym łożysku, potem dzieli się ,na dwa ramiona koło miejscowości
zwanej Trigaboli; jedno z tych ramion nosi nazwę Padwa, drugie Olana.
Nad tym ostatnim leży port, który nie ustępuje żadnemu adriatyckiemu
co do bezpieczeństwa, jakiego użycza zarzucającym tam kotwicę. U krajowców rzeka ta nazywa się Bodenkos. Wszystko inne, co o niej opowiadają Grecy, np. podanie o Faetoncie i jego upadku, dalej o łzach topól
i czarno odzianych mieszkańcach nad tą rzeką, którzy teraz jeszcze mają
nosić takie szaty z powodu żalu za Faetontem, słowem cały tragiczny
i temu podobny materiał na razie odłożymy na bok, gdyż dokładne roz12
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prawienie o takich rzeczach niezbyt odpowiadałoby charakterowi Wstępu.
Skoro jednak gdzie indziej stosowną znajdziemy sposobność, uczynimy
o tym należną wzmiankę, a to głównie z powodu nieznajomości wyżej
opisanych okolic, jaką wykazuje Timajos.
17. Te więc równiny zamieszkiwali ongi Etruskowie, w czasach, kiedy
posiadali także tak zwane Flegrejskie Pola dokoła Kapui i Noli, które
jako dla wielu dostępne i znane nabrały wielkiego rozgłosu dzięki swej
urodzajności. Kto zatem stara się poznać władanie Etrusków, ten powinien mieć na oku nie dziś zajmowane przez nich terytorium, lecz powyższe równiny i czerpane z tych okolic zasoby. Z nimi wskutek sąsiedztwa nawiązywali stosunki Galowie, a ponieważ zazdrośnie spoglądali
na piękność kraju, przeto pod błahym pozorem wtargnęli nagle z wielkim wojskiem na ziemie Etrusków, wypędzili ich z kraju nad Padem
i sami posiedli te równiny. Mianowicie pierwsze, położone dokoła źródeł
Padu, zamieszkali Laowie i Lebekiowie, następne Insubrowie, największy z ludów galickich; z kolei za tymi, wzdłuż rzeki, osiedli Cenomanowie.
A sięgające już do Adriatyku okolice zatrzymał inny bardzo dawny lud,
zwany Wenetami. W obyczajach i stroju mało różni się on od Galów,
innym jednak posługuje się językiem. Tragediopisarze często o nich wspominali, opowiadając wiele dziwnych rzeczy. W okolicach za Padem, dokoła
Apeninów, pierwsi osiedlili się Anarowie, po nich Bojowie; dalej za tymi
w kierunku Adriatyku Lingonowie, wreszcie nad morzem Senonowie.
Te były najwybitniejsze ludy, które zajęły wspomniane okolice. Mieszkały one po wsiach bez murów i nie posiadały zresztą urządzenia
domu. Śpiąc bowiem na słomie i jedząc głównie mięso, a nie mając innego
zajęcia prócz wojen i uprawy roli, wiodły prosty tryb życia i zupełnie
nie znały żadnej innej umiejętności lub sztuki. Mienie poszczególnych
stanowiło bydło i złoto, bo jedynie to można w razie przygód łatwo wszędzie z sobą uprowadzić i przenosić według własnego upodobania. O drużyny jak najbardziej zabiegały, bo najgroźniejszym i najpotężniejszym
był u nich ten, który wydawał się posiadać najliczniej usługujących mu
i towarzyszących ludzi.
18. Otóż z początku Galowie nie tylko ten kraj dzierżyli, lecz także
wiele sąsiednich ludów przerażonych ich odwagą zmusili do posłuszeństwa. A po jakimś czasie zwyciężyli w bitwie Rzymian oraz tych, którzy
po społu z nimi stanęli do boju, ścigali uciekających, i w trzy dni po bitwie
zdobyli sam Rzym z wyjątkiem Kapitolu 13. Przynagleni jednak napadem
Wenetów na ich własny kraj, zawarli pokój z Rzymianami, oddali im
miasto i wrócili do ojczyzny. W następnych okresach byli zajęci wojnami
domowymi; a także niektórzy z mieszkańców Alp urządzali na nich na13
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pady i często przeciw nim sią łączyli obserwując z sąsiedztwa panujący
u nich dobrobyt. Tymczasem Rzymianie odzyskali z powrotem swą potęgę
i znowu uporządkowali sprawy latyńskie. Kiedy Galowie powtórnie zjawili się pod Albą z wielkim wojskiem 14, w trzydzieści lat po zajęciu
miasta, wówczas nie śmieli Rzymianie wyprowadzić przeciw nim legionów, gdyż zaskoczeni nagłym najazdem nie mogli dość szybko ściągnąć
wojsk sprzymierzonych. Lecz w dwanaście lat później, gdy Galowie przedsięwzięli nowy napad i nadciągnęli z wielką potęgą wojenną, Rzymianie,
wprzód o tym uwiadomieni, zebrali sprzymierzeńców i wyszli pełni otuchy
przeciw nieprzyjaciołom pragnąc spotkać się z nimi w rozstrzygającej
bitwie 15. Galowie przerażeni ich pochodem i między sobą niezgodni zawrócili jakby w ucieczce do swej ojczyzny. Wskutek tej obawy przez
trzynaście lat zachowywali się spokojnie, a później widząc wzrost potęgi
Rzymian zawarli16 z nimi układ pokojowy.
19. Przy nim trwali niewzruszenie przez trzydzieści lat, aż znowu wśród
Galów zaalpejskich wybuchły rozruchy 17. Obawiając się, że zostaną uwikłani w ciężką wojnę, odwrócili od siebie atak nacierających ludów darami i powołaniem się na wspólność plemienną, a rozjątrzyli je przeciw
Rzymianom i wzięli udział w ich wyprawie. Podczas niej przeszli przez
kraj Etrusków, którzy razem z nimi ruszyli w pole, obłowili się obfitą
zdobyczą i nie zaczepieni wrócili z rzymskiego terytorium. Lecz przybywszy do ojczyzny popadli wskutek zachłanności w spór o pobrane łupy
i stracili przy tym przeważną część tychże oraz własnej siły bojowej.
Tak zazwyczaj dzieje się u Galów, skoro przywłaszczą sobie cudze mienie,
a to głównie z powodu bezmyślnego opilstwa i obżarstwa. Po czterech
znowu latach 18 porozumieli się Samnici z Galami i na obszarze Kamerinum wspólnie wydali Rzymianom bitwę, w której wielką ich liczbę
wytłukli. Wtedy Rzymianie mocno podrażnieni zadaną im klęską po kilku dniach wyruszyli z obozu z wszystkimi legionami na terytorium Sentinatów, zwarli się z nieprzyjaciółmi, których większość poległa, reszta
zaś musiała w popłochu uciekać, każdy lud do swego kraju. Po upływie
dalszych dziesięciu lat zjawili się Galowie z wielkim wojskiem, aby oblegać miasto Arretium; Rzymianie przybyli z odsieczą, lecz w starciu przed
miastem zostali pokonani. Ponieważ w tej bitwie zginął pretor Lucjusz 19,
mianowano na jego miejsce Maniusza Kuriusza. Ten w sprawie wykupu
jeńców wysłał do Galii posłów, których Galowie wiarołomnie zamordo14
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wałi. Oburzeni tym czynem Rzymianie natychmiast ruszyli w pole,
a kiedy zaszli im drogę tak zwani senońscy Galowie i wszczęli bój, Rzymianie pokonali ich, większość wycięli w pień, a resztę wypędzili, po
czym zawładnęli całym krajem. Tam też założyli pierwszą w Galii kolonię,
w mieście Sena, które miało taką samą nazwę, jak zamieszkujący je przedtem Galowie20; o nim dopiero co mówiliśmy zaznaczając, że leży nad
Adriatykiem i na krańcu równin nadpadańskich.
20. Bojowie widząc, że Senonów wygnano z ojczyzny, obawiali się
podobnego losu dla siebie i swego kraju; wyruszyli więc z całą siłą bojową, wezwawszy także Etrusków. Zgromadzeni razem nad tak zwanym
Jeziorem Wadymońskim, wydali Rzymianom bitwę21. W tej przeważną
część Etrusków wyrżnięto, a z Bojów bardzo niewielu uciekło. Mimo to
w następnym roku 22 zjednoczyły się znowu wspomniane ludy, uzbroiły
ledwie dorosłą swą młódź i ruszyły przeciw Rzymianom do boju. Skoro
jednak doznały zupełnej klęski, chcąc nie chcąc przemogły się, wysłały
posłów, aby ułożyć się o pokój, i zawarły z Rzymianami układ. Działo się
to na trzy lata przedtem, zanim Pyrrus przeprawił się do Italii23, a na
pięć lat przed zagładą Galów pod Delfami. W tych bowiem czasach los
wywołał u wszystkich Galów jakby zaraźliwy szał wojny. Rzymianie zaś
z opisanych walk odnieśli dwie znaczne korzyści. Przyzwyczajeni bowiem
do ciężkich klęsk ze strony Galów, nie mogli nic straszniejszego widzieć
ani oczekiwać ponad to, co ich już spotkało; dlatego przeciw Pyrrusowi
stanęli jako wydoskonaleni w sprawach wojennych zapaśnicy. A kiedy
w porę ukrócili zuchwalstwo Galów, mogli odtąd bez przeszkody najpierw
z Pyrrusem wojować o Italię, a potem z Kartagińczykami zmierzyć się
w walce o panowanie nad Sycylią.
21. Galowie wskutek opowiedzianych klęsk zachowywali się spokojnie
przez czterdzieści pięć lat i utrzymywali pokój z Rzymianami. Skoro
jednak z biegiem czasu naoczni świadkowie nieszczęść zeszli ze świata
i nastało pełne nierozważnej buty młodsze pokolenie, które nie zaznało
i nie widziało jeszcze żadnego zła i żadnej niedoli, zaczęli na nowo, jak
to się zwykle dzieje, mącić istniejący stan rzeczy i z błahych przyczyn
rozjuszać się przeciw Rzymianom oraz przyciągać do siebie Galów z Alp 24.
Otóż z początku jedynie przywódcy bez wiedzy ludu knowali potajemnie
tego rodzaju plany. Dlatego też, gdy zaalpejscy Galowie z wojskiem przybyli aż do Ariminum, plemiona Bojów nie ufając im zbuntowały się zarówno przeciw swoim naczelnikom jak i przybyszom, zabiły własnych
20
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królów, Atisa i Galatosa, i wzajemnie wyrżnęły się w formalnej bitwie.
Wtedy także Rzymianie w obawie przed inwazją wyszli w pole z wojskiem; dowiedziawszy się jednak o wzajemnej zagładzie Galów wrócili
do domu. W pięć lat po tej grozie, za konsulatu Marka Lepidusa 25, wydzielili Rzymianie w Galii tak zwany Picentyński Obszar, z którego po
osiągniętym zwycięstwie wypędzili byli Galów senońskich. Gajusz Flaminiusz postawił ten obliczony na demagogię i politykę wniosek, który też
istotnie u Rzymian, żeby tak rzec, stał się źródłem korupcji ludu, a zarazem przyczyną wszczętej następnie wojny z wymienionymi ludami. Wielu
bowiem Galów podjęło się akcji, a zwłaszcza Bojowie, którzy graniczyli
z terytorium rzymskim, sądząc, że Rzymianie już nie o przewodnictwo
i panowanie wiodą z nimi wojnę, lecz o to, aby ich z siedzib zupełnie wygnać i wytępić.
22. Jakoż natychmiast zjednoczyły się największe z ludów galickich,
Insubrowie i Bojowie, i posłały do mieszkających w Alpach i nad rzeką
Rodanem Galów, których nazywa się Gesatami dlatego, że służą wojskowo
za żołd: bo to właściwie ów wyraz oznacza. Ich królom, Konkolitanowi
i Aneroestowi, na razie ofiarowali wielką sumę złota, a na przyszłość poczynili nadzieje na wielkie bogactwo Rzymian i mnóstwo dóbr, które im
jako zwycięzcom przypadną w udziale, i zachęcali ich podżegając do wyprawy przeciw Rzymianom. Łatwo też ich namówili, bo do wspomnianych
obietnic dodali jeszcze rękojmię swego przymierza i przypomnieli im
czyny własnych ich przodków, którzy w podobnej wyprawie nie tylko
zwyciężyli Rzymian, lecz nawet po bitwie wzięli szturmem sam Rzym,
a skoro owładnęli wszystkimi istniejącymi tam dobrami i samo miasto
dzierżyli w swej mocy przez siedem miesięcy, w końcu dobrowolnie i z łaski je oddali, po czym cało i bez szkody z łupem wrócili do domu. Te mowy
obudziły w wodzach Gesatów taki zapał do wyprawy wojennej, że nigdy
dotąd liczniejsze, znakomitsze i bitniejsze wojsko nie wyruszyło z tych
okolic Galii.
Rzymianie zaś w tych czasach wobec tego, co słyszeli i co przewidywali na przyszłość, popadli w nieustanny lęk i niepokój do tego stopnia,
że już to zaciągali wojska i robili zapasy zboża oraz innych potrzebnych
rzeczy, już to wojsko wyprowadzali aż do granic, jak gdyby nieprzyjaciele zjawili się już w kraju, chociaż Galowie nie ruszali się jeszcze ze
swej ojczyzny. Ten też niepokój niemało dopomógł Kartagińczykom, aby
bez przeszkody ułożyć swe sprawy w Iberii. Rzymianie bowiem, jak wyżej już zaznaczyłem, uważając za groźniejsze to niebezpieczeństwo, które
zagrażało im pod bokiem, nie mogli zajmować się zdarzeniami w Iberii
i starali się najpierw dojść do ładu z Galami. Przeto zabezpieczywszy się
25
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przed Kartagińczykami przez zawarty z Hazdrubalem układ, o którym
dopiero co mówiliśmy, zabrali się teraz jednomyślnie do wojen z Galami,
uważając za rzecz korzystną ostatecznie z nimi się rozprawić.
23. Skoro galiccy Gesatowie zebrali z wielkim nakładem liczne wojsko, przekroczywszy Alpy przybyli nad rzekę Pad w ósmym roku po
podziale kraju 26. Otóż lud Insubrów i Bojów niezłomnie trwał w raz powziętych zamiarach; lecz Wenetowie i Cenomanowie, gdy Rzymianie
wysłali do nich poselstwo, woleli stanąć po ich stronie. Dlatego też królowie Galów lękając się ich byli zmuszeni zostawić część swej siły bojowej
dla ochrony kraju. Sami wyruszyli z całą resztą wojska, które składało
się z około pięćdziesięciu tysięcy pieszych i dwudziestu tysięcy jeźdźców
oraz wozów, i szli pełni otuchy naprzód dążąc do Etrurii. Ledwo Rzymianie usłyszeli o przejściu Galów przez Alpy, zaraz wysłali konsula Lucjusza Emiliusza na czele wojska do Ariminum, aby tu oczekiwał natarcia
nieprzyjaciół, a jednego z pretorów do Etrurii; bo drugi konsul, Gajusz
Atyliusz już przedtem odpłynął był ze swymi legionami na Sardynię.
W Rzymie zaś wszyscy byli pełni trwogi przypuszczając, że zbliża się
ku nim wielkie i straszne niebezpieczeństwo. A uczucie to było naturalne,
bo dawna groza przed Galami zawsze jeszcze tkwiła w ich duszy. Zaprzątnięci więc tą jedną myślą, częścią skupiali wojska, częścią je zaciągali,
a sprzymierzeńcom kazali być w pogotowiu. W ogóle zaś podwładnym
ludom polecili nadsyłać listy mężczyzn w wieku poborowym chcąc poznać
cały zasięg stojących im do dyspozycji sił. Zboża, broni i innych potrzeb
wojennych zgromadzili tak wielki zapas, jakiego dotąd nikt nie pamiętał.
A wspomagało ich wszystko i ze wszystkich stron z całą gotowością. Albowiem mieszkańcy Italii przerażeni najściem Galów nie myśleli już, że
służą Rzymianom jako sprzymierzeńcy, albo że o tychże przewodnictwo
prowadzi się wojnę, lecz każdy sądził, że niebezpieczeństwo zagraża
jemu samemu, własnemu jego miastu i krajowi, przeto chętnie słuchali
rozkazów Rzymian.
24. Aby jednak z samych faktów jasno wynikało, co za potęgę Hannibal
odważył się później zaczepić, przeciw jakiemu panowaniu śmiało wzniósł
oczy i że zamiar swój osiągnął, bo naraził Rzymian na największe klęski —
należy wspomnieć o ich przygotowaniu i zasobie sił wojennych, jakie wtedy
posiadali. Z konsulami więc ruszyły w pole cztery rzymskie legiony,
z których każdy liczył pięć tysięcy dwustu pieszych i trzystu jeźdźców.
Sprzymierzeńców przy obu wojskach konsularnych było razem trzydzieści tysięcy pieszych i dwa tysiące jeźdźców. Liczba Sabinów i Etrusków,
którzy w potrzebie przybyli z odsieczą do Rzymu, wynosiła cztery tysiące
jeźdźców i więcej niż pięćdziesiąt tysięcy pieszych: tych skupili razem
26
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i umieścili dla ochrony kraju w Etrurii stawiając na ich czele pretora.
Także Umbrowie i Sarsynaci, którzy zamieszkują Apeniny, zeszli się
w liczbie około dwudziestu tysięcy, a z nimi dwadzieścia tysięcy Wenetów
i Cenomanów: tych ustawiono na granicach Galii, aby napadem na kraj
Bojów zmusili do odwrotu tych, co już wyruszyli. To więc były wojska,
które dla ochrony kraju stały w polu. W Rzymie zaś przebywało w pogotowiu, służąc jako rezerwa w razie niepewnych wypadków na wojnie,
dwadzieścia tysięcy pieszych z samych Rzymian, a obok nich tysiąc pięćset jeźdźców, ze sprzymierzeńców trzydzieści tysięcy pieszych i dwa tysiące jeźdźców. Dostarczone listy opiewały na osiemdziesiąt tysięcy pieszych i pięć tysięcy jeźdźców spośród Latynów; spośród Samnitów na
siedemdziesiąt tysięcy pieszych, a obok nich siedem tysięcy jeźdźców;
spośród Japygów i Messapiów razem na pięćdziesiąt tysięcy pieszych
i szesnaście tysięcy jeźdźców; spośród Lukanów na trzydzieści tysięcy
pieszych i trzy tysiące jeźdźców; spośród Marsów, Marrucynów, Frentanów i Westynów na dwadzieścia tysięcy pieszych i cztery tysiące jeźdźców. Prócz tego leżały na czatach w Sycylii i w Tarencie dwa legiony,
z których każdy liczył cztery tysiące dwustu pieszych i dwustu jeźdźców.
Rzymian zaś i Kampańczyków zapisano na listach około dwustu pięćdziesięciu tysięcy pieszych i dwadzieścia trzy tysiące jeźdźców. Tak więc
[suma wojsk, które dla ochrony Rzymu stały w polu, wynosiła ponad sto
pięćdziesiąt tysięcy pieszych i około sześciu tysięcy jeźdźców, a] cała
masa zdolnej do noszenia broni załogi, samych Rzymian i sprzymierzeńców, wynosiła ponad siedemset tysięcy pieszych, a około siedemdziesięciu
tysięcy jeźdźców. Przeciw nim wpadł Hannibal do Italii z wojskiem liczącym mniej niż dwadzieścia tysięcy ludzi. Ale o tym w dalszym ciągu
opowiadania będzie można dokładniej się dowiedzieć.
25. Galowie wkroczywszy do Etrurii maszerowali przez kraj bezkarnie go plądrując; a gdy nikt nie stanął im w drodze, w końcu ruszyli na
sam Rzym. Byli już koło miasta Kluzjum, które oddalone jest o trzy dni
drogi od Rzymu, gdy otrzymali wiadomość, że wojska stojące w Etrurii
dla ochrony Rzymian idą z tyłu za nimi i są już w pobliżu. Słysząc to
zawrócili i poszli naprzeciw nieprzyjaciół, aby zetrzeć się z nimi w walce.
Skoro spotkali się już o zachodzie słońca, obie strony rozbiły obóz w odpowiedniej odległości i nocowały pod gołym niebem. Lecz z nastaniem
nocy zapalili Galowie ognie i zostawili swych jeźdźców z poleceniem, aby
o świcie, skoro dostrzegą ich nieprzyjaciele, wycofali się przed nimi tą
samą drogą, sami zaś po kryjomu odeszli do miasta Faesulae27 i tam
rozłożyli się obozem mając zamiar przygarnąć swoich jeźdźców i jedno27
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cześnie niespodzianie utrudnić atak nieprzyjaciół. Gdy dzień nadszedł,
ujrzeli Rzymianie samych jeźdźców; sądząc, że Galowie uciekli, spiesznie
puścili się w trop za jazdą, która zaczęła ustępować. Gdy zbliżyli się do
nieprzyjaciół, podnieśli się z zasadzki Galowie, uderzyli na nich i z początku po obu stronach zaciekle walczono. W końcu jednak, ponieważ Galowie górowali odwaga i liczbą, znalazło śmierć nie mniej niż sześć tysięcy
Rzymian, a reszta rzuciła się do ucieczki. Ci wymknęli się na jakieś
obronne miejsce i tu się zatrzymali. Galowie z początku usiłowali ich
oblegać; lecz czując się źle po odbytym poprzednio marszu nocnym, po
przygodach i mozołach, zostawili przy wzgórzu straż z własnych jeźdźców, a sami udali się na spoczynek i pielęgnowali ciała zamierzając w następnym dniu oblec zbiegów, jeżeli nie poddadzą się dobrowolnie.
26. Tymczasem Lucjusz Emiliusz, który bronił okolic nad Adriatykiem dowiedziawszy się, że Galowie wpadli przez Etrurię i zbliżają się
do Rzymu, przybył spiesznie na pomoc i zjawił się szczęśliwie w samą
porę. Skoro on rozbił obóz w pobliżu nieprzyjaciół, ujrzeli ognie ci, którzy
zbiegli na wzgórze i zrozumieli, co się stało; przeto zaraz nabrali otuchy
i wysłali spośród siebie kilku ludzi nocą, bez broni, przez las, aby konsulowi donieść o całym zajściu. Na tę wiadomość Emiliusz widząc, że nie
pozostaje mu nawet czas do namysłu nad obecnym stanem rzeczy, polecił
trybunom o świcie wyprowadzić piechotę; sam zaś wziął jeźdźców i na
ich czele podążył ku wymienionemu miejscu. Wodzowie Galów, widząc
z dala ognie w nocy i wnioskując z tego o przybyciu nieprzyjaciół, zeszli
się na naradę. Tu król Aneroest wystąpił z takim wnioskiem: skoro uzyskali taką zdobycz (widocznie mnóstwo ludzi i bydła, nadto innego sprzętu
było niezmierne), nie powinni już wdawać się w walkę i wszystkiego ryzykować, lecz spokojnie wrócić do ojczyzny, tu pozbyć się zdobyczy i mając wolne ręce wznowić z całą siłą bój przeciw Rzymianom, jeśli taka
ich wola. Postanowiono wedle zdania Aneroesta wykorzystać sytuację
i jeszcze tej samej nocy, w której odbyła się narada, wyruszyli przed świtem i posuwali się wzdłuż morza przez kraj Etrusków. A Lucjusz zabrał
ze wzgórza ocaloną część wojska i połączył ją z własnymi siłami; nie
uważając jednak wcale za korzystne rozprawiać się w otwartym boju
postanowił raczej iść w ślad za nieprzyjaciółmi i upatrywać odpowiedniej
pory i miejsca, gdzieby mógł im wyrządzić szkodę albo urwać coś ze
zdobyczy.
27. W tym właśnie czasie konsul Gajusz Atyliusz, jadąc z Sardynii ze
swymi legionami, wylądował w Pizie i ciągnął z wojskiem do Rzymu
odbywając marsz w przeciwnym kierunku niż nieprzyjaciele. Już byli
Galowie koło Telamonu w Etrurii, gdy ich picownicy natknęli się na
przednią straż Gajusza i zostali przez nią ujęci. Badani opowiedzieli wodzowi o tym, co wprzód się stało, oznajmili też o nadciąganiu obu wojsk
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zaznaczając, że Galowie są całkiem blisko, a Lucjusz z wojskiem idzie za
nimi. Konsul, częścią zaskoczony tymi wiadomościami, częścią pełen nadziei, ponieważ sądził, że Galów dostał w środek podczas ich marszu, rozkazał trybunom ustawić legiony w szyku bojowym i posuwać się wolnym
krokiem naprzód, o ,ile rodzaj terenu pozwoli na pochód o długim froncie.
Sam upatrzył sobie dogodne, powyżej drogi położone wzgórze, u którego
stóp Galowie mieli przemaszerować, i ruszył tam z jeźdźcami chcąc wprzód
zająć szczyt wzgórza i jako pierwszy zacząć walkę; był bowiem przekonany, że w ten sposób zaszczyt sukcesu głównie jemu przypadnie
w udziale. Galowie z początku nic nie wiedzieli o przybyciu Atyliusza,
a na podstawie tego, co się działo, przypuszczali, że Emiliusz obszedł ich
w nocy ze swymi jeźdźcami, aby miejsce wprzód obsadzić; dlatego też
zaraz wysłali własnych jeźdźców i nieco lekkozbrojnych, aby wespół
z nieprzyjaciółmi ubiegali się o pozycję na wzgórzu. Wkrótce jednak
od jednego z dostawionych jeńców dowiedzieli się o przybyciu Gajusza
i z pośpiechem teraz ustawiali swą piechotę każąc jej równocześnie na
obie strony, z tyłu i z przodu, stanąć frontem; bo że jedno wojsko idzie
za nimi, o tym wiedzieli, a spotkania się z drugim od przodu oczekiwali
wnioskując tak bądź z doniesień, bądź z tego, co właśnie w tej chwili
się działo.
28. Emiliusz słyszał wprawdzie o wylądowaniu legionów w Pizie, lecz
nie spodziewał się jeszcze, że są w pobliżu, aż teraz z walki dokoła wzgórza jasno zrozumiał, że wojska jego kolegi znajdują się całkiem blisko.
Zaraz więc wysłał swych jeźdźców na pomoc tym, którzy walczyli na
wzgórzu; sam zwyczajnym trybem ustawił piechotę w szyku bojowym
i powiódł ją przeciw nieprzyjaciołom. Galowie uszykowali tak zwanych
Gesatów z Alp na tylnym froncie, gdzie oczekiwali ataku Emiliusza, za
nimi Insubrów; na przednim zaś froncie umieścili Taurysków i z tej strony
Padu mieszkających Bojów, tak że ci mieli przeciwległą do wprzód wymienionych pozycję, a byli zwróceni ku wojsku Gajusza, aby jego napad
przyjąć. Wozy czterokołowe i bojowe ustawili na zewnątrz, po bokach
obu skrzydeł, a zdobycz zwieźli na jedną z sąsiednich gór i otoczyli strażą.
Dwufrontowe więc uszykowanie wojska Galów nie tylko przedstawiało
groźny widok, lecz było także skuteczne w boju. Insubrowie i Bojowie
w spodniach i lekkich płaszczach szykowali się do walki; Gesatowie
z próżności i pewności siebie odrzucili ten strój i nago z samą bronią
stanęli w pierwszym szeregu wojska sądząc, że tak będzie im najwygodniej, ponieważ niektóre miejsca pełne były ciernia, który przyczepiał
się do płaszczy i przeszkadzał użyciu broni. Z początku więc tylko na
wzgórzu powstała walka, która widoczna była dla wszystkich, jako że
naraz tak wielkie mnóstwo jeźdźców ze wszystkich poszczególnych wojsk
zmieszane zwarło się nawzajem. W tym momencie zdarzyło się, że konsul
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Gajusz, odważnie walcząc, w boju stracił życie i jego głowę zaniesiono
królom Galów, natomiast jeźdźcy rzymscy po zaciętej walce wreszcie
zawładnęli tym miejscem i odnieśli zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi. Potem, gdy już piesze wojska zbliżyły się do siebie, nastąpiło osobliwe widowisko, dziwne nie tylko dla biorących wtedy udział w samej walce,
lecz także dla tych, którzy później kiedyś z opisu będą mogli sobie rzecz
uprzytomnić.
29. Najprzód bowiem, skoro bitwa toczyła się między trzema wojskami, jasne jest, że zarówno widok, jak i zastosowanie szyku bojowego
musiały się wydawać całkiem nowe i niezwykłe. Po wtóre, jakże nie
miałby ktoś wątpliwości bądź teraz, bądź ongi będąc w samej bitwie, czy
stanowisko Galów było najniebezpieczniejsze, gdy nieprzyjaciele z obu
stron na raz przeciw nim nadciągali, czy na odwrót najkorzystniejsze,
ponieważ walcząc przeciw obu wrogom — równocześnie przeciw obu
kryli sobie tyły, głównie jednak, ponieważ wszelki odwrót w tył i możliwość ocalenia w razie porażki były im odcięte? Bo osobliwość szyku
z dwoma frontami taką przynosi korzyść. A Rzymianom z jednej strony
dodawała odwagi ta okoliczność, że zamkniętych zewsząd nieprzyjaciół
ujęli w środku, a z drugiej znowu strony przerażał ich okazały wygląd
i wrzawa galickiego wojska. Bo niezliczona była tam ilość grających na
rogu i trębaczy; gdy zaś równocześnie całe wojsko zanuciło pieśń wojenną, powstał tak wielki i tego rodzaju hałas, że nie tylko trąby i żołnierze, lecz także rozbrzmiewające echem przyległe miejsca zdawały się
same podnosić głos. Straszny był także widok i ruch nagich, stojących na
przedzie mężów, którzy wyróżniali się młodzieńczą siłą i kształtem ciał.
A wszyscy znajdujący się w pierwszych szeregach byli ozdobieni złotymi
naszyjnikami i naramiennikami. Widokiem ich Rzymianie częściowo byli
zdumieni, częściowo wiedzeni nadzieją zysku, tym bardziej zagrzewali się
do walki.
30. Skoro więc kopijnicy z linii bojowej Rzymian, jak zwykle, wysunęli się naprzód i zaczęli rzucać silne a liczne pociski, w tyle stojącym
Galom oddawały dużą usługę płaszcze wojenne i spodnie, gdy przeciwnie
tym, którzy nago stali w pierwszym szeregu, nieoczekiwany ten atak
przysparzał wiele kłopotu i trudności. Albowiem tarcza galicka nie może
osłonić całego człowieka; przeto im większe były nagie ciała, tym bardziej
wrażały się w nie pociski. W końcu nie mogąc obronić się przed kopijnikami z powodu odległości i mnóstwa padających pocisków, zrozpaczeni
i przygnębieni trudnością położenia — albo w bezrozumnym gniewie na
oślep rzucali się ku nieprzyjaciołom i dobrowolnie oddawali się na łup
śmierci, albo powoli cofali się ku swoim i jawnie tchórząc mieszali stojące w tyle szyki. Buta więc Gesatów w ten sposób została złamana przez
kopijników. Insubrowie zaś, Bojowie i Tauryskowie, skoro Rzymianie
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przygarnąwszy swych kopijników uderzyli na nich rotami, zwarli się
wręcz z nieprzyjaciółmi i zacięcie walczyli: choć ich bowiem wycinano,
przecież w równej trwali odwadze, pod jednym tylko względem i wszyscy,
i poszczególni ustępując, tj. jakością broni. Mianowicie tarcze Rzymian
dla osłony ciała i ich miecze dla walki mają znaczną wyższość (ponieważ
tarcza rzymska osłania całe ciało, podczas gdy galicka jest krótsza, i ponieważ rzymski miecz zarówno do pchnięcia się nadaje jak i do ciosu
z obu stron)28, natomiast galicki zdatny jest tylko do ciosu.
Gdy jednak rzymscy jeźdźcy ze wzgórza, i to od boku, na nich wpadli
i z tego wyższego miejsca przypuścili silny atak, wówczas piechota Galów na samym posterunku została wyrżnięta, a jazda rzuciła się do
ucieczki.
31. Zginęło więc Galów około czterdziestu tysięcy, a pojmano nie mniej
niż dziesięć tysięcy, wśród których znajdował się także jeden z królów,
Konkolitanos. Drugi, Aneroest, schroniwszy się z kilku towarzyszami na
pewne miejsce, zadał śmierć sobie i swym najbliższym. Konsul rzymski
kazał zbroje ściągnięte z nieprzyjaciół zebrać i odesłał je do Rzymu,
a zdobycz zwrócił dawnym właścicielom. Sam z legionami przeciągał
wzdłuż wybrzeża Ligurii i wpadł do kraju Bojów. Zaspokoiwszy tu żądze
zdobyczy u żołnierzy, przybył w kilku dniach z wojskiem do Rzymu,
gdzie ozdobił Kapitol zdobytymi sztandarami i „maniakami": jest to
złota klamra, którą Galowie noszą dokoła szyi. Resztę złupionej zbroi
jako też jeńców użył przy swoim wjeździe i dla uświetnienia triumfu 29.
W ten więc sposób najcięższy najazd Galów, który wszystkim mieszkańcom Italii, a głównie Rzymianom, zagroził wielkim i strasznym niebezpieczeństwem, zgubnie się dla nich samych zakończył. Z tego zwycięstwa
powzięli Rzymianie nadzieję, że zdołają zupełnie wyrzucić Galów z okolic
nadpadańskich. Obu więc konsulów mianowanych w następnym roku 30,
Kwintusa Fulwiusza i Tytusa Manliusza, na czele wojsk z potężnym sprzętem bojowym wysłali w pole przeciw Galom. Ci zaraz w pierwszym napadzie wystraszyli Bojów i zmusili do zdania się na rzymską opiekę. Lecz
resztę czasu wyprawy, ponieważ nastały niezwykłe deszcze, a nadto
wybuchła u nich zaraza, spędzili całkiem bezczynnie.
32. Mianowani po nich konsulami Publiusz Furiusz i Gajusz Flaminiusz 31 znowu wpadli do kraju Galów przez terytorium Anarów, którzy
mają siedziby niedaleko od Marsylii. Gdy tych skłonili do zawarcia przyjaźni, przeszli do kraju Insubrów w miejscu, gdzie Adua wpływa do Padu.
Poniósłszy straty w chwili przejścia i rozbijania obozu, na razie wpraw28
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dzie tam pozostali, lecz potem zawarli przymierze i wedle umowy opuścili tę okolicę. Po wielodniowym krążeniu i przejściu przez rzekę Kluzjos
przybyli do kraju Cenomanów, zabrali ich jako swoich sprzymierzeńców
i znowu z okolic alpejskich wtargnęli na równiny Insubrów, spustoszyli
kraj i zburzyli ich osiedla. Naczelnicy Insubrów widząc, że niezmienny
jest plan Rzymian, postanowili spróbować szczęścia i zmierzyć się z nimi
w decydującej bitwie. Zgromadzili więc wszystkie swoje siły na jednym
miejscu, zabrali nawet złote sztandary zwane nieruchomymi z świątyni
Minerwy 32, i wszystko zresztą należycie przygotowali, po czym pełni buty
i pogróżek rozbili obóz w obliczu nieprzyjaciół, licząc około pięćdziesięciu
tysięcy ludzi. Rzymianie widząc, że są znacznie słabsi od nieprzyjaciół,
zamierzali posłużyć się wojskami sprzymierzonych z nimi Galów; lecz
biorąc pod uwagę galicką niestałość w przymierzach i to, że mają walczyć
przeciw pobratymcom tych swoich sprzymierzeńców, starali się takich
ludzi nie dopuszczać do współudziału w tak rozstrzygającym boju.
W końcu więc sami zostali z tej strony rzeki33 i kazali znajdującym się
przy nich Galom przejść na drugi brzeg, po czym zerwali mosty, które
prowadziły przez rzekę. W ten sposób ubezpieczyli się przeciw Galom
i równocześnie sobie samym zostawili jedyną nadzieję ocalenia w zwycięstwie, ponieważ z tyłu za nimi leżała wspomniana rzeka, której nie mogli
przekroczyć. To uczyniwszy, szykowali się do stanowczej bitwy.
33. W tej walce, zdaje się, rozważnie zachowali się Rzymianie pouczeni
przez trybunów, jak wszyscy razem i każdy z osobna mają się bić. Ci
bowiem zauważyli w poprzednich bitwach, że cały lud Galów przy pierwszym ataku, póki ich siły są świeże, najstraszniejszy jest w swojej porywczości i że ich miecze, jak wyżej wspomniano34, stosownie do swej jakości mają tylko pierwszy cios niebezpieczny, po nim zaś od razu tępieją
i gną się wzdłuż i wszerz do tego stopnia, że jeżeli posługujący się nimi
żołnierz nie ma czasu oprzeć klingi o ziemię i wyprostować jej nogą, to
drugi cios zupełnie jest bezskuteczny. Dlatego trybunowie rozdzielili
lance stojących w tyle triariów miedzy pierwsze roty rozkazując użyć
mieczy dopiero później i krocząc w linii bojowej uderzyć z frontu na
Galów. Skoro więc miecze Galów po pierwszych ciosach wymierzonych
przeciw lancom stały się nieużyteczne, Rzymianie rzucili się do walki
wręcz i tak uczynili Galów niezdolnymi do dalszego boju. Odebrali im
bowiem możność zadawania ciosów, co jest właściwym sposobem walki
u Galów, gdyż ich miecz zgoła nie posiada ostrza; tymczasem Rzymianie
używali swych mieczy nie do ciosu z góry, lecz do pchnięcia wprost, do
32
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czego ich ostrze dobrze się nadaje; uderzali nieprzyjaciół w pierś i w twarz,
zadawali im jedną ranę po drugiej i zgładzili większość przeciwników —
dzięki przezorności trybunów. Bo konsul Flaminiusz, jak się zdaje, nie postąpił sobie dobrze w opisanej walce. Skoro bowiem zajął pozycję tuż
przy brzegu rzeki, to zaprzepaścił osobliwość rzymskiego sposobu walki
nie zostawiając rotom miejsca, by mogły krok za krokiem się cofać.
Wszak gdyby żołnierze w walce choć trochę zostali wyparci ze swego
stanowiska, to musieliby rzucić się do rzeki — wskutek nierozwagi wodza.
Mimo to wojska dzięki własnej zasłudze, jak powiedziałem, odniosły
świetne zwycięstwo i wróciły do Rzymu z obfitą zdobyczą i niemała
ilością zdartych zbroi.
34. Gdy w następnym roku 35 Galowie wysłali posłów z prośbą o pokój i przyrzekli spełnić wszelkie warunki, nowoobrani konsulowie, Marek
Klaudiusz i Gneusz Korneliusz, gorliwie zabiegali o to, żeby nie zgodzono
się na pokój. Galowie odprawieni z niczym postanowili spróbować ostatniej nadziei i spośród mieszkających dokoła Rodanu galickich Gesatów
wziąć znowu na żołd około trzydzieści tysięcy ludzi; te rezerwy trzymali
w pogotowiu oczekując najazdu nieprzyjaciół. Konsulowie rzymscy z nastaniem wiosny powiedli swe wojska do kraju Insubrów. Przybywszy tam
rozbili obóz wokół miasta Acerrae, które leży między Padem a Alpami,
i oblegali je. Insubrowie nie mogli przybyć z odsieczą, bo dogodne punkty
zostały wprzód obsadzone; starali się jednak Acerrae w ten sposób uwolnić od oblężenia, że część swego wojska przeprawili przez Pad do kraju
Anarów i zaczęli oblegać miasto zwane Klastidium. Gdy o tym dowiedzieli się konsulowie, wziął Marek Klaudiusz jazdę i część piechoty i pospieszył na pomoc oblężonym. Galowie na wiadomość o przybyciu nieprzyjaciół odstąpili od oblężenia, wyszli na ich spotkanie i stanęli w szyku
bojowym. Otóż kiedy Rzymianie z samymi jeźdźcami zaraz z marszu
śmiało na nich uderzyli, z początku stawiali opór, później jednak, otoczeni
od tyłu i z boku, znaleźli się wśród walki w trudnej sytuacji i w końcu
zostali przez samych jeźdźców zmuszeni do ucieczki. Wielu takich, którzy
rzucili się do rzeki, znalazło śmierć w nurtach, większość wysiekli nieprzyjaciele. Rzymianie zdobyli także Acerrae, pełne zapasów żywności,
z którego Galowie wycofali się do Mediolanu: jest to najważniejsza miejscowość w kraju Insubrów. Gneusz szedł w ślad za nimi i nagle dotarł do
Mediolanu. Galowie z początku siedzieli cicho; lecz kiedy on znowu udawał się do Acerrae, uczynili wypad i odważnie zaczepiwszy tylną straż
wielu położyli trupem, a część nawet zmusili do ucieczki, aż Gneusz po odwołaniu przedniej straży wezwał swoich do zatrzymania się i podjęcia
walki z nieprzyjaciółmi. Rzymianie usłuchali konsula i dzielnie bili się
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z napierającymi, Galowie zaś, którzy wskutek chwilowego sukcesu przez
jakiś czas odważnie stawiali opór, wkrótce potem odwrócili się i uciekli
w okolice podgórskie. Gneusz ścigał ich, pustoszył kraj i wziął Mediolan
szturmem.
35. Po tej klęsce naczelnicy Insubrów stracili nadzieję ratunku i zdali
się ze wszystkim na łaskę i niełaskę Rzymian.
Taki był wynik wojny przeciw Galom, która co do rozpaczliwej odwagi walczących, jako też co do walk i co do liczby poległych w niej
i broniących się, nie ustępuje żadnej znanej nam z dziejów; lecz co do
planów i braku rozwagi w poszczególnych przedsięwzięciach była ona
całkiem nieznaczna, ponieważ Galowie nie tylko w tej wojnie, lecz w ogóle
w całym swoim działaniu rządzą się bardziej namiętnością niż rozumem.
Ja biorąc pod uwagę, że wkrótce potem wypchnięto ich z całej równiny
nad Padem, z wyjątkiem niewielu okolic leżących tuż u stóp Alp, sądziłem, że nie powinienem zbywać milczeniem ani ich pierwszego napadu,
ani późniejszych czynów, ani ostatniego powstania, bo uważam za obowiązek historyka takie epizody losu przypominać i przekazywać potomnym, aby nasi następcy całkiem nie obeznani z tymi faktami nie lękali
się nagłych i nieoczekiwanych najazdów barbarzyńców, lecz zastanawiając
się choć trochę, w jak krótkim czasie i jak nader łatwo można wytępić (...)
ich plemię — wytrwali i zbadali przedtem wszelkie swe możliwości, zanim
ustąpią im coś istotnego. Tak ci, którzy pochód Persów na Grecję i Galów
na Delfy przekazali naszej pamięci, nie mało, jak sądzę, lecz w wysokim
stopniu zasłużyli się około tych wojen, które prowadzono w obronie
wspólnej wolności Hellenów. Wszak ani środków pieniężnych36, ani
broni, ani mężów mnogością nie dałby się nikt odstraszyć i nie wyrzekłby
się ostatniej nadziei, żeby walczyć za swój kraj i za ojczyznę, jeśli ma
przed oczyma nie oczekiwany przebieg ówczesnych zdarzeń i pamięta,
ile tysięcy ludzi i jak śmiałe a wielkie przygotowania wojenne zniweczyła
decyzja i siła tych, co walczyli z rozumem i z rozwagą. A groza przed
Galami nie tylko ongi, lecz i za naszych czasów nieraz już Greków niepokoiła. To tym więcej zachęciło mnie, żeby ich dzieje wprawdzie ogólnie,
ale od samego początku opowiedzieć.
36. Hazdrubal zaś, wódz Kartagińczyków — bo od tych spraw odbiegliśmy w naszym opowiadaniu — po ośmioletnim zarządzaniu Iberią
zginął37 podstępnie zamordowany w swoim mieszkaniu nocą przez jakiegoś Gala, który mścił na nim osobiste krzywdy. Mąż ten znacznie przyczynił się do wzrostu potęgi Kartagińczyków, nie tyle czynami wojennymi, ile przyjaznym obcowaniem z książętami kraju. Następnie Kar36
37
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tagińczycy powierzyli naczelne dowództwo w Iberii młodemu jeszcze
Hannibalowi, bo w jego czynach przejawiała się bystrość i odwaga. Ledwie Hannibal przejął władzę, zaraz było widoczne z jego zamysłów, że
wyda Rzymianom wojnę. Otóż między Kartagińczykami i Rzymianami
zaczęły już odtąd nastawać wzajemne podejrzenia i tarcia. Mianowicie
jedni knuli plany pragnąc zemścić się z powodu doznanych na Sycylii
klęsk, a Rzymianie byli nieufni, bo znali ich zamiary. Było zatem jawne
dla każdego bystrego obserwatora, że w niedługim czasie wybuchnie
między nimi wojna.
37. W tym samym czasie Achajowie i król Filip wraz z innymi sprzymierzeńcami podjęli przeciw Etolom wojnę, którą nazwano wojną sprzymierzeńczą. Skoro więc po opowiedzeniu zdarzeń na Sycylii i w Libii
oraz innych łączących się z nimi doszliśmy w dalszym ciągu naszego
Wstępu do początku wojny sprzymierzeńczej i drugiej wojny prowadzonej przez Rzymian i Kartagińczyków, którą przeważnie nazywa się hannibalską, a według pierwotnego założenia przyrzekliśmy od tych czasów
rozpocząć nasze dzieło — to wypada dotychczasowy przedmiot odłożyć na
bok i przejść do zdarzeń w Grecji, aby wszechstronnie a równomiernie
przygotować i doprowadzić rzecz do jednego i tego samego czasokresu,
a potem dopiero rozpocząć opartą na obszernych wywodach historię. Zamierzyliśmy bowiem nie, jak nasi poprzednicy, opisać dzieje jakiegoś narodu, np. Greków lub Persów, lecz równocześnie wszystkich w znanych
częściach świata, jako że nasze czasy specjalnie przyczyniają się do takiego ujęcia tematu 38, o czym na innym miejscu jaśniej się wypowiem;
przeto wypada już przed rozpoczęciem dzieła pokrótce opisać najznaczniejsze i ogólnie znane ludy i kraje zamieszkałej ziemi. Otóż co się tyczy
Azji i Egiptu, to wystarczy wzmiankę o nich zacząć od określonego właśnie czasu, ponieważ dawniejsza historia tych krajów przez wielu już została przedstawiona i wszystkim jest znana, i ponieważ w naszych czasach ze strony losu nie spotkało ich nic niezwykłego i niespodzianego,
tak żeby i dawniejsze dzieje wymagały przypomnienia. Natomiast przy
opisie ludu Achajów i macedońskiego domu królewskiego będzie stosowną
rzeczą cofnąć się nieco w czasie, gdyż dom ten w naszej epoce uległ zupełnej zagładzie, a u Achajów, jak wyżej powiedziałem, zaszedł nieoczekiwany wzrost i zjednoczenie. Bo podczas gdy w minionych czasach wielu
usiłowało połączyć Peloponezyjczyków w imię wspólnej korzyści, a żaden
nie mógł osiągnąć celu, gdyż nie dla obrony wspólnej wolności, lecz dla
ustalenia własnej hegemonii poszczególni o to zabiegali, to w naszych
czasach nastąpił taki i tak wielki pod tym względem postęp i urzeczywistnienie celu, że nie tylko związali się wspólnotą interesów, jak sprzy38
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mierzeńcy i przyjaciele, lecz nawet zaczęli posługiwać się tymi samymi
prawami, tą samą wagą, miarą i monetą, a prócz tego mają tych samych
urzędników, senatorów i sędziów; i w ogóle cały prawie Peloponez tylko
tym różni się od charakteru jednego miasta, że nie ten sam obwód murów zamyka jego mieszkańców, natomiast wszystko inne w poszczególnych miastach jest u nich identyczne i podobne.
38. Przede wszystkim warto dowiedzieć się, jak i w jaki sposób imię
Achajów na całym Peloponezie doszło do takiego znaczenia. Ani bowiem
rozległością kraju i mnóstwem miast nie wyróżniają się ci, którzy pierwotnie od przodków otrzymali tę nazwę, ani też bogactwem czy dzielnością mieszkańców. Wszak lud Arkadów, a tak samo Lakończyków,
znacznie nawet przewyższa ich liczbą mężów i wielkością kraju; a także
pierwszeństwa w dzielności nigdy nie mogliby wyżej wspomniani ustąpić
jakiemuś innemu ludowi greckiemu. Jakże więc i dlaczego dziś zadowoleni są zarówno ci, jak i reszta Peloponezyjczyków, że mają udział
w ustroju i w nazwie Achajów? Oczywiście zgoła nie przystałoby mówić
tu o przypadku (bo to byłoby niedorzeczne); raczej należy szukać przyczyny, bez której nic nie może się spełnić, ani to, co zwyczajne, ani to,
co niezwyczajne się wydaje. A jest ona, jak sądzę, następująca. Równouprawnienia obywateli, swobody słowa i w ogóle prawdziwej demokracji co do systemu i zasad w czystszej formie nie znajdzie nikt od tej,
jaka istniała u Achajów. Ona znalazła w niektórych Peloponezyjczykach
dobrowolnych czcicieli, wielu pozyskała sobie namową i racją, pewnych
zmusiła przy nastręczającej się sposobności, lecz sprawiła, że zmuszeni
zaraz znowu nią się zadowolili. Nikomu bowiem z pierwotnych uczestników nie przyznając żadnego przywileju, a przystępujących za każdym
razem traktując w zupełnie równy z tamtymi sposób doszła rychło do
wytkniętego celu, bo opierała się na dwóch najsilniejszych współczynnikach: równości i życzliwości. Ten więc ustrój musi się uważać za główna
przyczynę, że zjednoczeni duchowo Peloponezyjczycy ugruntowali istniejący u nich obecnie dobrobyt. Otóż ów sposób myślenia i wymieniona
właśnie osobliwość ustroju państwowego już dawniej istniały u Achajów.
Dowodu na to dostarcza jeszcze wiele innych faktów, ale na razie dość
przytoczyć jeden albo drugi, aby uzasadnić nasze twierdzenie.
39. W owym czasie, kiedy to w części Italii zwanej wtedy Wielką
Grecją spalono miejsca zebrań pitagorejczyków, i następnie powstało
ogólne poruszenie w państwach, co jest zrozumiałe, gdyż pierwsi mężowie z każdego miasta tak okropnie stracili życie — zdarzyło się, że
w greckich miastach w owych okolicach na porządku dziennym były
mordy, bunty i wszelakie zamieszki. W takich okolicznościach z bardzo
wielu stron Grecji zjawili się posłowie, aby zaprowadzić pokój; lecz
miasta dla usunięcia obecnych nieszczęść posłużyły się Achajami z po-
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wodu zaufania, jakie oni budzili. I nie tylko w tym czasie dowiodły
swego uznania dla zasad Achajów, lecz nawet nieco później zdecydowały
się w zupełności naśladować ich ustrój. Zachęciwszy się bowiem wzajemnie i zjednoczywszy Krotończycy, Sybaryci i Kaulończycy wznieśli
naprzód wspólną świątynię Zeusa Homariosa39 i wyznaczyli miejsce,
gdzie odbywali swe zebrania i narady; następnie przejęli zwyczaje
i prawa Achajów, którymi postanowili posługiwać się i według nich
rządzić państwem. Tylko w rządach Dionysiosa z Syrakuz, jako też
w przemocy sąsiednich barbarzyńców znaleźli przeszkodę, tak że nie dobrowolnie, lecz z konieczności odstąpili od tych praw. Później, gdy Lacedemończycy niespodzianie ponieśli klęskę w bitwie pod Leuktrami,
a Tebanie wbrew oczekiwaniu uzyskali przodownictwo w Grecji, nastąpił u wszystkich Greków stan niepewności, a zwłaszcza u wymienionych,
bo jedni nie przyznawali się do klęski, drudzy nie byli pewni swego zwycięstwa. Mimo to powierzyli Tebanie i Lacedemończycy jedynym z Greków — Achajom rozstrzygnięcie spornych punktów, przy czym nie ich
potęgę mieli na względzie (bo ta niemal najmniejsza była wówczas wśród
Greków), lecz raczej ich sumienność i w ogóle uczciwość; tę bowiem
zgodną o nich opinię wtedy mieli wszyscy.
Wówczas tkwiły w nich tylko wielkie możliwości, nie przyszło jednak
do ich realizacji albo do godnego wzmianki czynu, który by się przyczynił do wzrostu ich potęgi, bo żaden godny przedstawiciel tych wartości nie mógł się pojawić, i każdego, kto by im wskazał drogę, usuwało
w cień i stawało mu na przeszkodzie bądź panowanie Lacedemończyków,
bądź więcej jeszcze — Macedończyków.
40. Kiedy jednak te cechy narodowe z biegiem czasu znalazły godnych przedstawicieli, szybko objawiły one swą siłę dokonawszy najpiękniejszego dzieła: zgody Peloponezyjczyków. Za jej twórcę i przewodnika
w całym przedsięwzięciu należy uważać Arata z Sikyonu, za bojownika
i uskuteczniającego to dzieło — Filopoimena z Megalopolis, a za gwaranta jego dłuższej trwałości Lykortasa oraz tych mężów, którzy wraz
z nim do tego samego zmierzali celu. Czego każdy z nich dokonał, jak
i w jakich czasach, spróbujemy wyjaśnić, zatrzymując się za każdym
razem, gdzie nasze Dzieje dają po temu odpowiednią sposobność. Jednakże o politycznych czynach Arata i teraz, i znowu później tylko sumarycznie wspomnimy dlatego, że on o własnych czynach ułożył nader
prawdomówne i jasne Pamiętniki; za to czyny innych przedstawimy dokładniej i obszerniej. Sądzę zaś, że opowiadanie będzie dla mnie najłatwiejsze, a dla czytelników najbardziej zrozumiałe, jeżeli zaczniemy od
tych czasów, w których po rozbiciu ludu Achajów na poszczególne miasta,
39
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dokonanym przez królów macedońskich, nastał znowu pęd i wzajemna
skłonność miast do łączenia się ze sobą. Wskutek niej lud wzrastał bez
przerwy, aż wzniósł się do tej wyżyny, na jakiej stanął w naszych czasach, a o której szczegółowo dopiero co mówiłem.
41. Była to sto dwudziesta czwarta olimpiada40, kiedy mieszkańcy
Patrai i Dyme zaczęli się jednoczyć, czas, w którym Ptolemajos, syn Lagosa, i Lizymach, a nadto Seleukos i Ptolemajos Keraunos zakończyli
żywot. Wszyscy ci bowiem zmarli około wspomnianej olimpiady. Otóż
za dawniejszych czasów stan ludu Achajów był następujący. Począwszy
od Tisamenesa, który był synem Orestesa, a po powrocie Heraklidów
wypędzony ze Sparty zajął okolice Achai — zostawali Achajowie bez
przerwy aż do Ogygesa pod rządami królów, jego potomków; następnie
niezadowoleni z synów Ogygesa, ponieważ ci nie rządzili nimi prawnie,
lecz despotycznie, zmienili ustrój państwa w demokrację. Odtąd już
w późniejszych czasach aż do panowania Aleksandra i Filipa rozmaicie
przedstawiały się ich sprawy, stosownie do okoliczności; jednakże wspólny
związek państwowy, jak powiedziałem, starali się utrzymać w demokracji. Tworzyło go dwanaście miast, które jeszcze teraz istnieją, z wyjątkiem Olenos i Helike, którą pochłonęło morze przed bitwą pod Leuktrami.
A są to: Patrai, Dyme. Farai, Tritaja, Leontion, Aigion, Aigeira, Pellene,
Bura i Karyneja. W czasach po Aleksandrze, a przed wymienioną dopiero
co olimpiadą, popadli oni, głównie z winy królów macedońskich 41, w taką
niezgodę i w tak zły stan, że wszystkie miasta oddzieliły się od siebie
i zaczęły prowadzić sprzeczne interesy. Wskutek tego jedne z nich musiały przyjąć załogi od Demetriosa i Kassandra, później od Antigonosa
Gonatasa, a inne nawet dostały się w moc tyranów, bo najwięcej jedynowładców ten ostatni, zdaje się, osadził u Hellenów. Ale około sto dwudziestej czwartej olimpiady, jak wyżej powiedziałem, zaczęły one,
wiedzione skruchą, znowu się jednoczyć. Stało się to w czasie przeprawy
Pyrrusa do Italii. Jakoż naprzód pogodzili się 42 Dymajowie, Patrajowie,
Tritajowie i Farajowie; dlatego nie ma nawet kolumny pamiątkowej
o przystąpieniu tych miast do wspólnej formy rządu. Później zaś, mniej
więcej w pięć lat, wypędzili Aigiowie swą załogę i wzięli udział w Związku, a zaraz po nich Buriowie, zamordowawszy tyrana. Równocześnie
z nimi Karynejczycy wrócili do dawnego stanu. Gdy bowiem ówczesny
tyran Karynei, Iseas, widział, że z Aigion wyrzucono załogę, a jedynowładca w Bura został stracony przez Margosa i Achajów, on zaś zewsząd
bezpośrednio zagrożony jest wojną — złożył panowanie, wziął porękę bezpieczeństwa od Achajów i włączył miasto do Związku Achajskiego.
40
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42. W jakim więc celu cofnąłem się do tych czasów? Naprzód, aby
stało się jawne, jak, w jakim czasie i jacy pierwsi z dawnych Achajów
na nowo dali impuls do obecnego zjednoczenia; po wtóre, aby także zasady narodu nie tylko przez nasze zapewnienie, lecz i przez same fakty
znalazły wiarę, że mianowicie Achajów zawsze jedna tylko ożywiała dążność, dzięki której szerzyli panującą u nich równość i wolność, a bez
przerwy ścigali wojną i zwalczali tych, co własną siłą albo przez królów
ujarzmiali swe miasta ojczyste, i w ten sposób oraz według tego planu
dokonali tego dzieła, częścią sami przez się, częścią przy pomocy sprzymierzeńców. Bo i to, co przy tychże współdziałaniu osiągnięto w tym kierunku w późniejszych czasach, należy odnieść do charakteru Achajów.
A chociaż z wielu ludami łączyły ich wspólne przedsięwzięcia, najliczniejsze zaś i najpiękniejsze z Rzymianami, nigdy w ogóle nie pragnęli
z okazji sukcesów jakiejś osobistej korzyści, lecz w zamian za całą swą
gorliwość, jaką okazywali sprzymierzeńcom, żądali w nagrodę — wolności poszczególnych miast i ogólnej zgody Peloponezyjczyków. Ale
jaśniej będzie to można poznać z samych faktów w ich działalności.
43. W pierwszych więc dwudziestu pięciu latach wymienione miasta
tworzyły razem jedno państwo, wybierając na pewien okres czasu wspólnego sekretarza i dwóch strategów. Później znowu postanowiły mianować
jednego stratega i temu powierzać ogólne kierownictwo. Pierwszy otrzymał tę godność Margos z Karynei43. W czwartym roku po jego strategii
Aratos z Sikyonu, licząc lat dwadzieścia, uwolnił od tyranii swe miasto
ojczyste dzięki osobistej dzielności i odwadze i dołączył44 je do państwa
Achajów, których zasady zaraz od początku gorąco umiłował. W osiem
lat potem, obrany po raz drugi strategiem, napadł podstępnie na Akrokorynt, którym władał Antigonos, i zajął go; przez to uwolnił od wielkiej
obawy mieszkańców Peloponezu, oswobodził Koryntian i spowodował ich
przystąpienie do związku Achajów. Za tej samej strategii pozyskał sobie
także drogą układów miasto Megarejczyków i przyłączył45 je do Achajów.
Działo się to na rok przed klęską Kartagińczyków, wskutek której ustąpili
z całej Sycylii i po raz pierwszy wtedy musieli zapłacić haracz Rzymianom. Poczyniwszy zaś w krótkim czasie wielkie postępy na zamierzonej
drodze, pozostał już odtąd nadal na czele plemienia Achajów i skierowywał
wszystkie swoje plany i czynności ku jednemu celowi. Tym było wyrzucenie Macedończyków z Peloponezu, obalenie rządów tyrańskich i zapewnienie każdemu miastu wspólnej i odziedziczonej po ojcach wolności. Póki
wiec żył46 Antigonos Gonatas, Aratos stale występował przeciw jego
43
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wtrącaniu się w cudze sprawy jako też przeciw zachłanności Etolów
i umiał wszystkim zręcznie kierować, choć obie strony doszły do tego
stopnia niegodziwości i zuchwalstwa, że zawarły wzajemny układ w sprawie rozbioru plemienia Achajów.
44. Kiedy Antigonos umarł, a Achajowie nawet sprzymierzyli się
z Etolami i dzielnie pomagali im w wojnie przeciw Demetriosowi, usunięto na razie zniechęcenie oraz wrogość i zwolna powstawał między nimi
życzliwy i przyjacielski stosunek. Demetrios panował tylko przez dziesięć lat i zakończył żywot w okresie pierwszej przeprawy Rzymian do
Ilirii47. Wtedy nastały dogodne okoliczności dla wykonania pierwotnego
planu Achajów. Albowiem jedynowładcy na Peloponezie stracili wszelką
nadzieję po śmierci Demetriosa, który utrzymywał ich niejako własnym
kosztem i na swym żołdzie; z drugiej strony naciskał na nich Aratos
oświadczając, że muszą złożyć rządy tyrańskie, i obiecywał posłusznym
wielkie dary i zaszczyty, a wzbraniającym się groził jeszcze bardziej wrogimi wystąpieniami Achajów niosącymi strach i niebezpieczeństwa. Dlatego zdecydowali się dobrowolnie złożyć tyranie, oswobodzić swe miasta
ojczyste i przystąpić do Związku Achajskiego. Lydiadas więc z Megalopolis
jeszcze za życia Demetriosa dobrowolnie wyrzekł się tyranii i przystąpił
do Związku Ludowego, gdyż bardzo sprytnie i rozumnie przewidywał
przyszłość. Aristodemos zaś, tyran Argiwów, i Ksenon, tyran Hermioneów,
i Kleonymos, tyran Fliazjów, teraz złożyli jedynowładztwo i włączyli się
do demokracji Achajów.
45. Gdy przez to Związek osiągnął poważniejszy rozrost i rozwój, Etolowie, przy wrodzonej swej nieprawości i zachłanności, uczuli zazdrość;
co więcej, robiąc sobie nadzieję na podział miast, jak już przedtem miastami akarnańskimi podzielili się z Aleksandrem, a co do achajskich
uknuli takiż plan z Antigonosem Gonatasem, tak więc i teraz podsycani
podobną nadzieją ośmielili połączyć się z Antigonosem, który w owych
czasach jako opiekun nieletniego Filipa rządził Macedonią, i z Kleomenesem, królem Lacedemończyków, i równocześnie z obu zawrzeć przyjaźń.
Widząc bowiem, że Antigonos pewnie włada nad Macedonią i jest zdecydowanym i otwartym wrogiem Achajów z powodu ich zamachu na Akrokorynt, sądzili, że jeżeli nadto Lacedemończyków wciągną do wspólnego
planu i przedtem wsączą w nich nienawiść do Związku, to łatwo będą
mogli Achajów zwalczyć wspólnie ich zaczepiając w odpowiedniej chwili
i ze wszystkich stron zagrażając wojną. I to byliby prawdopodobnie wnet
wykonali, gdyby nie przeoczyli najważniejszego punktu w swym zamyśle:
nie wzięli bowiem pod uwagę, że w tych zamiarach będą mieli przeciwnika w Aracie, mężu, który w każdym położeniu umiał trafić w sedno
47
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sprawy. Gdy więc zabrali się do mącenia porządku i zaczęli niesprawiedliwy bój, nie tylko nie dokonali żadnego ze swoich zamierzeń, lecz na
odwrót wzmocnili potęgę Arata, który wtedy stał na czele, oraz Związku,
bo Aratos zręcznie zakusy ich pokrzyżował i udaremnił. Jak to wszystko
zostało urządzone, wyjaśni następne opowiadanie.
46. Wspomniany bowiem mąż uważając, że Etolowie wstydzą się
wprawdzie podjęcia otwartej wojny przeciw Achajom, ponieważ zbyt
świeże były przysługi, jakie ci oddali im w wojnie z Demetriosem,
ale jednak naradzają się z Lacedemończykami i tak wielką pałają zawiścią
ku Achajom, że kiedy Kleomenes podstępnym napadem wydarł im Tegeę,
Mantyneę i Orchomenos, miasta nie tylko sprzymierzone z Etolami, lecz
wtedy nawet należące do ich państwa, nie tylko na to nie oburzyli się,
lecz jeszcze zapewnili mu ten nabytek — i widząc, jak owi, co przedtem
z powodu swej zachłanności wszelki pretekst uważali za wystarczający
do wojny przeciw nie krzywdzącym ich w niczym ludziom, teraz dobrowolnie godzą się na gwałcenie wobec nich przymierza i największe miasto ochotnie tracą, byleby tylko ujrzeć w Kleomenesie przeciwnika godnego Achajów — z uwagi na to wszystko postanowił on sam jako też
wszyscy ci, którzy stali na czele państwa achajskiego, żeby wprawdzie
przeciw nikomu wojny nie zaczynać, jednakże wystąpić przeciw planom
Lacedemończyków. Jakoż z początku trwali w tym postanowieniu; później jednak widząc, że Kleomenes śmiało buduje tak zwane Atenajon na
obszarze Megalopolitan i okazuje się otwartym i zaciętym ich wrogiem,
zgromadzili Achajów i powzięli wraz z Radą Związkową uchwałę, żeby
Lacedemończyków jawnie traktować jako nieprzyjaciół.
Tak więc w ten sposób i w tych czasach rozpoczęła się 48 tak zwana
wojna kleomenejska.
47. Z początku odważyli się Achajowie własnymi siłami stawić czoło
Lacedemończykom, bo z jednej strony uważali za rzecz najchlubniejszą
nie u innych zapewnić sobie ratunek, lecz własnymi siłami ochronić miasta i kraj, z drugiej zaś chcieli także zachować przyjaźń z Ptolemajosem
ze względu na dawniejsze jego przysługi i nie uchodzić za takich, którzy
ku innym wyciągają dłonie. Kiedy już wojna trwała przez jakiś czas,,
a Kleomenes zniósł ojczysty ustrój i prawne królestwo zmienił na tyranię,
nadto prowadził wojnę dzielnie i śmiało — Aratos, który przewidywał
przyszłość i obawiał się szaleństwa i zuchwalstwa Etolów, znacznie wcześniej postanowił udaremnić ich zamysły. Skoro więc poznał, że Antigonos
ma doświadczenie i rozum i stara się zasłużyć na zaufanie, a dobrze wiedział, że królowie nikogo nie uważają za naturalnego wroga albo sprzymierzeńca, lecz nieprzyjaźń i przyjaźń zawsze odmierzają miarką korzy48
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ści, zdecydował się rozmówić z tym królem i nawiązać z nim przyjaźń
wskazując mu na skutki tego, co się działo. Z wielu przyczyn nie uważał
za wskazane uczynić tego jawnie; bo z jednej strony byłby Kleomenesa
i Etolów spowodował do przeciwdziałania swemu zamiarowi, a z drugiej
odstręczyłby ogół Achajów, gdyby uciekł się do wrogów i widocznie całkiem wyrzekł się pokładanej w ziomkach nadziei, której to opinii w swym
działaniu bynajmniej sobie nie życzył. Dlatego zamyślał tajemnie przeprowadzić swój zamiar i musiał tym samym wobec niewtajemniczonych,
wbrew swemu przekonaniu, niejedno mówić i czynić, co miało stwarzać
wręcz przeciwny pozór i ten plan osłonić. Z tegoż powodu niektórych
szczegółów nawet w Pamiętnikach nie zamieścił.
48. Wiedząc, że Megalopolitanie cierpią wskutek wojny, ponieważ jako
sąsiedzi Lacedemonu muszą za innych spełniać rolę szermierzy, i nie
otrzymują należnej pomocy ze strony Achajów, bo i owi nękani okolicznościami byli w trudnym położeniu, a jasno zdając sobie sprawę, że są oni
przyjaźnie usposobieni dla domu macedońskiego wskutek dobrodziejstw,
jakich doznali od Filipa, syna Amyntasa, rozumował, że gnębieni przez
Kleomenesa rychło uciekliby się do Antigonosa, aby nadzieje swe oprzeć
na Macedończykach. Umówił się więc potajemnie co do całego planu z Megalopolitanami, Nikofanesem i Kerkidasem, którzy byli jego przyjaciółmi
po ojcu i nadawali się do jego planu; dzięki nim łatwo skłonił Megalopolitan do powzięcia decyzji, żeby posłać do Achajów i wezwać ich, by przez
poselstwo prosili Antigonosa o pomoc. Megalopolitanie więc mianowali
właśnie Nikofanesa i Kerkidasa posłami do Achajów, a od tych prosto
do Antigonosa, jeżeli Związek na to się zgodzi. Achajowie zaś pozwolili
Megalopolitanom wysłać to poselstwo. Nikofanes i jego towarzysz spiesznie udali się do króla. Z nim omówili sprawę swego ojczystego miasta,
o ile to było konieczne, krótko i sumarycznie, natomiast obszernie ogólną
sytuację — stosownie do zleceń i wskazówek Arata.
49. Tych celem było wskazać na wspólne zabiegi Etolów i Kleomenesa, co one znaczą i dokąd zmierzają, i przedstawić, że w pierwszym
rzędzie sami Achajowie muszą się mieć na baczności, a potem, i to w jeszcze wyższym stopniu, Antigonos. Że bowiem Achajowie wydanej przez
obu wojny nie wytrzymają, to każdy łatwo zrozumie; że jednak Etolowie
i Kleomenes pokonawszy Achajów nie zadowolą się i nie poprzestaną na
tych osiągnięciach, to dla rozumnego człowieka, jeszcze łatwiej jest przewidzieć niż poprzednie. Wszak zachłanności Etolów nie tylko granice
Peloponezu, lecz nawet całej Hellady nie wystarczą i nie nasycą. A Kleomenesa ambicja i wszystkie zamysły na razie wprawdzie skierowane są
tylko ku panowaniu nad Peloponezyjczykami, lecz skoro je osiągnie, zaraz
będzie dążył do hegemonii nad Grekami, do której nie może dojść, jeżeli
wprzód nie obali panowania Macedończyków. Prosili więc króla, żeby
w przewidywaniu przyszłości rozważył, czy korzystniej jest dla jego spraw
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wspólnie z Achajami i Beotami na Peloponezie prowadzić wojnę przeciw
Kleomenesowi o hegemonię w Grecji, czy też zostawiając największy lud
swemu losowi walczyć w Tesalii przeciw Etolom i Beotom, do tego jeszcze
przeciw Achajom i Lacedemończykom, o swoje panowanie nad Macedonią.
Jeżeli więc Etolowie ze względu na przysługi, jakie oddali im Achajowie
w czasach Demetriosa, pozornie zachowają spokój, jak teraz, to Achajowie — oświadczyli — sami będą wojować z Kleomenesem; i jeżeli los
będzie im sprzyjał, nie będą potrzebowali obcej pomocy. Jeżeli zaś los
ich zawiedzie i Etolowie również na nich się rzucą, prosili, by miał na
oku bieg wypadków, żeby nie porzucał stosownej chwili, lecz użyczył
wsparcia Peloponezyjczykom, póki można ich jeszcze ocalić. Co do swej
wierności i wdzięczności kazali mu być spokojnym; bo jeżeli rzecz dojdzie
do skutku, to, jak zapewniali, sam Aratos znajdzie takie rękojmie wierności, że zadowolą one obie strony. Zarazem, powiedzieli, wskaże on także
chwilę udzielenia pomocy.
50. Gdy Antigonos to usłyszał i uznał, jak prawdziwe i rozumne są
wskazówki Arata, zwracał odtąd pilnie uwagę na to, co się dzieje. Napisał
także do Megalopolitan i przyrzekł im pomoc, jeżeli i Achajowie na to
się zgodzą. Gdy Nikofanes i Kerkidas wróciwszy do domu oddali listy od
króla i poza tym przedstawili jego życzliwość i gotowość, podniesieni na
duchu Megalopolitanie nabrali ochoty do pójścia na zebranie Achajów
i wezwania ich, żeby przyciągnięto do siebie Antigonosa i co rychlej
powierzono mu kierownictwo spraw. Aratos zaś, skoro prywatnie dowiedział się od Nikofanesa i jego kolegi o usposobieniu króla względem Achajów i niego samego, bardzo ucieszył się, że jego plan nie został na próżno
osnuty i że Antigonos nie okazał się całkiem dlań nieprzychylny, jak spodziewali się Etolowie. Zgoła też pożądane wydało mu się staranie Megalopolitan, żeby kierunek spraw za pośrednictwem Achajów złożyć w ręce
Antigonosa. Bo przede wszystkim, jak wyżej powiedziałem, życzył on
sobie, żeby obyć się bez obcej pomocy; gdyby jednak z konieczności musiał się do tego uciec, pragnął, żeby wezwanie króla wyszło nie od niego
samego, lecz raczej od wszystkich Achajów. Wszak niepokoił się, żeby,
jeżeli król zjawi się i pokona w wojnie Kleomenesa i Lacedemończyków,
a potem inaczej coś postanowi o związku państw — głos ogółu jemu samemu nie przypisał winy całego nieszczęścia; bo sądzono by, że Antigonos słusznie tak postępuje, ponieważ Aratos przez zajęcie Akrokoryntu
wyrządził przedtem krzywdę macedońskiemu domowi królewskiemu.
Kiedy więc Megalopolitanie przybyli na wspólne miejsce obrad, pokazali
Achajom pismo od króla i przedstawili całą jego życzliwość, a nadto zażądali jak najszybszego wezwania Antigonosa, przy czym i zgromadzenie
objawiło tę samą wolę — wystąpił Aratos, z uznaniem wyraził się o przychylności króla, pochwalił także opinię ogółu, a potem wezwał go w dłuższej mowie, żeby przede wszystkim spróbował sam przez się ocalić miasta
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i kraj; nic bowiem ponad to nie jest chlubniejsze ani korzystniejsze.
Jeżeli jednak los oprze się im w tych usiłowaniach, wówczas dopiero —
jak powiedział — po uprzednim zbadaniu wszelkich pokładanych w sobie
nadziei powinni uciec się do pomocy przyjaciół.
51. Tłum wyraził mu swe uznanie; uchwalono więc pozostać na dawnym stanowisku i własnymi siłami prowadzić obecną wojnę. Kiedy jednak
Ptolemajos odwrócił się od Związku i zaczął wspierać Kleomenesa, którego chciał podburzyć przeciw Antigonosowi, ponieważ spodziewał się
raczej przy pomocy Lacedemończyków niż Achajów przeszkodzić planom
królów macedońskich, i kiedy Achajowie naprzód zostali pobici koło Lykajon, gdzie w marszu spotkali się z Kleomenesem, a po raz drugi ponieśli
klęskę w formalnej bitwie koło tak zwanej Ladokei na obszarze Megalopolis, gdzie padł także Lydiadas, wreszcie po raz trzeci zupełnie zostali
rozgromieni na terytorium Dyme koło tak zwanego Hekatombajon, gdzie
wszystkie ich wojska brały udział w walce, wtedy już sytuacja nie pozwalała na dalszą zwłokę i grożące niebezpieczeństwo zmusiło Achajów,
żeby jednomyślnie szukali ratunku u Antigonosa. Teraz wysłał Aratos
swego syna w poselstwie do Antigonosa i upewnił się co do posiłków.
Największy kłopot i trudność sprawiało im to, że ani król, jak wydawałosię, nie udzieli pomocy, jeżeli nie otrzyma z powrotem Akrokoryntu i nie
uzyska w Koryncie oparcia w obecnej wojnie, ani Achajowie nie śmieli
Koryntu wbrew woli mieszkańców wydawać Macedończykom. Dlatego
też z początku zwlekano z zawarciem układów, aby gwarancje wierności
bliżej zbadać.
52. A Kleomenes wznieciwszy popłoch wyżej wspomnianymi zwycięstwami, odtąd już bezkarnie przeciągał przez miasta i jedne pozyskiwał
namową, drugie postrachem i groźbami. W ten sposób zdobył Kafyai, Pellene, Feneos, Argos, Flius, Kleonai, Epidauros, Hermion, Trojzenę, a wreszcie Korynt, po czym sam stanął obozem przed Sikyonem, Achajów zaś
uwolnił przez to od największej trudności. Gdy bowiem Koryntyjczycy
wezwali ówczesnego stratega Arata i Achajów do opuszczenia miasta
i równocześnie posłali do Kleomenesa, aby go przywołać, nastręczyła się
Achajom sposobność i odpowiedni pretekst, którego zaraz uchwycił się
Aratos: ofiarował Antigonosowi Akrokorynt, którą to miejscowość zajmowali wtedy Achajowie, i w ten sposób zmazał dawniejszą swą winę wobec
domu macedońskiego, a nadto udzielił wystarczającej rękojmi dla przyszłego sojuszu, co zaś najważniejsze, stworzył Antigonosowi bazę wypadową przeciw Lacedemończykom.
Skoro Kleomenes dowiedział się o zawarciu układu między Achajami
i Antigonosem, wyruszył z Sikyonu, rozbił obóz przy Istmie i przestrzeń
między Akrokoryntem a tak zwanymi Górami Onejskimi otoczył wałem
i rowem upewniwszy się już w nadziei panowania nad całym Pelopone-
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żem. Antigonos zaś dawno już był w pogotowiu oczekując przyszłych
wypadków, stosownie do rad Arata. Teraz więc wnioskując z nadchodzących wiadomości, że Kleomenes lada chwila zjawi się z wojskiem w Tesalii, posłał gońca do Arata i do Achajów z przypomnieniem zawartej
umowy i powiódł wojsko przez Eubeę do Istmu. Etolowie bowiem, po
wielu innych próbach, aby przeszkodzić Antigonosowi w niesieniu pomocy, i teraz także zabronili mu pochodu z wojskiem przez Termopile;
w przeciwnym razie — zapowiedzieli — przeszkodzą mu w przemarszu
z bronią w ręku 49.
Antigonos więc i Kleomenes stanęli naprzeciw siebie obozem, pierwszy usiłując wtargnąć do Peloponezu, drugi zamknąć mu dostęp.
53. Achajowie zaś, choć sytuacja ich była mocno zachwiana, przecież
nie zaniechali swego planu i nie tracili nadziei we własne siły, lecz, skoro
Argiwczyk Arystoteles powstał przeciw stronnikom Kleomenesa, przybyli
z pomocą, wpadli skrycie ze swym strategiem Timoksenosem do miasta
Argiwów i zajęli je. I w tym właśnie należy szukać najważniejszej przyczyny poprawy ich położenia na lepsze. Jak bowiem sam przebieg zdarzeń wykazał, było to właśnie to, co powstrzymało zapęd Kleomenesa
i przedtem jeszcze osłabiło odwagę jego wojsk. Jakkolwiek bowiem naprzód zajął on dogodniejsze punkty, pobierał obfitsze dostawy niż Antigonos i powodował się większą śmiałością i ambicją, to przecież, skoro
otrzymał wiadomość o zajęciu miasta przez Achajów, zaraz dobrowolnie
odchodząc i porzucając wyżej wspomniane korzyści rozpoczął podobny
do ucieczki odwrót, gdyż obawiał się, żeby go zewsząd nie opasali nieprzyjaciele. Napadłszy na Argos, próbował przez jakiś czas przywłaszczyć
sobie miasto. Lecz następnie, gdy Achajowie dzielnie, a Argiwowie po
zmianie przekonań ambitnie go odpierali, zawiedziony także w tym zamyśle, przemaszerował przez Mantyneę i tak wrócił do Sparty.
54. Antigonos więc bezpiecznie wkroczył do Peloponezu i przejął
Akrokorynt. Lecz wcale nie zatrzymując się tu, szedł dalej do celu i zjawił się w Argos. Tu wyraził uznanie Argiwom, uporządkował następnie
stosunki w mieście i zaraz znowu wyruszył kierując swój marsz do Arkadii. Wyrzuciwszy załogi z warownych miejsc, jakie Kleomenes pobudował
na terytorium Aigys i Belminy, oddał te strażnice Megalopolitanom
i przybył potem na zebranie Achajów do Aigion. Tu zdał sprawę z osobistych zamiarów, traktował z nimi co do dalszej wojny i został mianowany wodzem wszystkich sprzymierzeńców. Potem zimując spędził jakiś
czas w okolicy Sikyonu i Koryntu, a z nastaniem wiosny wyprowadził
swe wojska w pole. Dotarłszy w trzecim dniu do miasta Tegeatów, gdzie
także Achajowie z nim się spotkali, rozbił obóz wkoło miasta i zaczął
48
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je oblegać. Ponieważ Macedończycy energicznie prowadzili całe oblężenie
i robili podkopy, rychło Tegeaci stracili nadzieję ratunku i poddali się.
Antigonos ubezpieczywszy się w posiadaniu miasta bez ustanku szedł
ku nowym przedsięwzięciom i posuwał się spiesznie do Lakonii. Gdy
zbliżył się do Kleomenesa, który stał na straży własnego kraju, brał go
na próbę i urządzał jakieś harce. Tymczasem dowiedział się od wywiadowców, że załoga z Orchomenos przybyła Kleomenesowi z odsieczą;
natychmiast więc zwinął obóz i tam podążył. Jakoż zaraz w pierwszym
ataku wziął szturmem Orchomenos; następnie stanął obozem wkoło Mantynei i oblegał to miasto. Macedończycy wzniecając strach rychło dostali
je w swe ręce, po czym Antigonos pociągnął dalej na Heraję i Telfuzę.
Także i te miasta wziął w posiadanie, bo ich mieszkańcy dobrowolnie doń
się przyłączyli; i tak, ponieważ już zbliżała się zima, udał się na zgromadzenie Achajów do Aigion. Wszystkich Macedończyków odprowadził
do domu na przezimowanie, a sam rozprawiał z Achajami i naradzał się
z nimi nad obecnym położeniem.
55. Tymczasem Kleomenes zauważywszy, że wojska odprawiono,
a Antigonos tylko z zaciężnymi żołnierzami bawi w Aigion i oddalony
jest o trzy dni marszu od Megalopolis, nadto wiedząc, że to miasto trudne
jest do strzeżenia wskutek swej wielkości i małej ilości mieszkańców,
teraz zaś nawet niedbale jest pilnowane, ponieważ Antigonos znajduje
się blisko, a co najważniejsze, że zdolni do noszenia broni mężczyźni przeważnie wyginęli w bitwie pod Lykajon, później w bitwie pod Ladokeją —
wziął sobie do pomocy jakichś wygnańców meseńskich, którzy właśnie
przebywali w Megalopolis, i dzięki ich pomocy dostał się po kryjomu
w nocy do miasta. Ale z nastaniem dnia nie tylko omal że nie został wyrzucony, lecz nawet ryzykował swe życie, ponieważ Megalopolitanie byli
bardzo dzielni. To samo zdarzyło mu się już na trzy miesiące przedtem,
kiedy to z tej okolicy miasta, która nazywa się Kolajon, potajemnie doń
wtargnął. Teraz jednak dzięki mnogości wojska i uprzedniemu zajęciu
dogodnych punktów osiągnął swój cel i w końcu po wyrzuceniu Megalopolitan posiadł miasto. Dostawszy je w swą moc tak okrutnie i po nieprzyjacielsku je zburzył, że nikt nawet nie spodziewał się, by mogło być
kiedy odbudowane. Uczynił to, jak mi się zdaje, dlatego, że w chwilach
niedoli jedynie u Megalopolitan i Stymfalijczyków nigdy nie mógł pozyskać sobie ani zwolennika, ani wspólnika własnych nadziei, ani też zdrajcy.
Albowiem, umiłowanie wolności i szlachetność Kleitoriów zhańbił osobistą nikczemnością jedyny człowiek, Tearkes, o którym jednak Kleitoriowie słusznie mówią, że nie urodził się u nich, lecz był podrzuconym
dzieckiem jakiegoś obcego żołnierza z Orchomenos.
56. Ponieważ zaś wśród dziejopisarzy, którzy równocześnie z Aratem
pisali, u kilku wielkim cieszy się poważaniem Fylarch, on. co nieraz
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z owym pozostaje w sprzeczności i pisze coś wręcz przeciwnego — byłoby
pożyteczne, a raczej konieczne dla nas, którzy postanowiliśmy pójść za
Aratem w przedstawieniu czynów Kleomenesa, tego punktu nie zostawiać nie zbadanym, ażeby kłamstwo w pismach historycznych przez nasze
niedbalstwo nie stało się równoznaczne z prawdą. Otóż w ogóle ten historyk w całym swoim dziele wiele napisał lekkomyślnie i nierozważnie.
Lecz co do reszty może na razie nie potrzeba zbijać go i dokładniej rzeczy
badać; to natomiast, co odnosi się do opisywanych przez nas czasów
(a jest to historia wojny kleomenejskiej), musimy starannie ocenić. A wystarczy to w zupełności, aby całą jego tendencję i wartość dzieła poznać.
Chcąc tedy przedstawić okrucieństwo Antigonosa i Macedończyków,
a równocześnie Arata i Achajów, mówi, że Mantynejczycy, dostawszy się
w moc nieprzyjaciół popadli w wielkie nieszczęście, a najstarsze i największe z miast w Arkadii musiało walczyć z tak ciężką niedolą, ze
wszystkich Hellenów przywiodło do łez i zastanowienia się. Starając się
zaś czytelników pobudzić do litości i wzruszyć opowiadaniem, nadmienia,
jak kobiety rzucały się w objęcia mężów, rozpuszczały na wiatr włosy,
odsłaniały piersi; prócz tego prawi o łzach i biadaniu mężów i kobiet
wraz z dziećmi i starymi rodzicami uprowadzanych do niewoli. A czyni
to w całym swym dziele usiłując w szczegółach zawsze stawić przed oczy
okropne sceny. Pomińmy już płaskość i zniewieściałość tych jego zabiegów,
a weźmy pod rozwagę tylko właściwość, a zarazem pożytek historii. Nie
powinien zatem dziejopis opowiadaniem nadzwyczajnych rzeczy wstrząsać swych czytelników, ani wymyślać przypuszczalnych mów i wyliczać
wszystkich ubocznych okoliczności przy danych faktach, jak to czynią
tragediopisarze, lecz całkowicie o tym tylko wspominać, co zgodnie
z prawdą zostało dokonane i powiedziane, choćby to było coś zgoła zwyczajnego. Albowiem cel historii nie jest ten sam, co cel tragedii, lecz wręcz
odmienny. Tu musi się najprawdopodobniejszymi mowami wstrząsnąć
i przywabić na chwilę słuchaczy, tam zaś przez rzeczywiste czyny i słowa
na wsze czasy pouczyć i przekonać chciwych wiedzy, bo u tragików zajmuje pierwsze miejsce prawdopodobieństwo (choćby było zmyślone) dla
złudzenia widzów, u dziejopisarzy natomiast prawda dla korzyści, jaką
chciwi wiedzy odnoszą. Prócz tego przeważnie opowiada nam Fylarch
o wypadkach nie podając ich przyczyny i charakteru, bez których przy
żadnym zdarzeniu nie można odczuwać ani słusznego współczucia, ani
uzasadnionej niechęci. Bo któż nie uważa za rzecz okropną, żeby bito
wolnourodzonych ludzi? A przecież, jeżeli spotka to sprawcę niesprawiedliwych czynów, sądzi się, że słuszną znalazł karę. I jeżeli to samo dzieje
się celem poprawy i dania nauczki, to jeszcze ci, co biją wolnourodzonych, uchodzą za godnych czci i wdzięczności. Tak samo mordowanie obywateli uważa się za największą zbrodnię, zasługującą na najsroższe kary.
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A jednak, jak widzimy, bezkarny bywa zabójca złodzieja albo cudzołożnika, a mściciel zdrajcy albo tyrana zyskuje nawet zaszczytne miejsce
u wszystkich. Tak we wszystkim ostateczny co do tych rzeczy sąd opiera
się nie na faktach, lecz na przyczynach i zamiarach osób działających oraz
na różnicach, jakie pod tym względem zachodzą.
57. Otóż Mantynejczycy najprzód dobrowolnie porzucili Związek
Achajski i poddali siebie i swą ojczyznę Etolom, a potem Kleomenesowi.
Obrawszy więc taką politykę i wszedłszy w skład państwa Lacedemończyków, w czwartym roku przed przybyciem Antigonosa50 ulegli przemocy Achajów, przy czym Aratos podstępnie zdobył ich miasto. I teraz
oni tak byli dalecy od poniesienia jakiejś kary za wspomniane przestępstwo, że nawet głośne stało się samo to zajście z powodu nagłej odmiany,
jaka nastąpiła w usposobieniu obu stron. Bo kiedy tylko Aratos zajął
miasto, natychmiast wydał rozkaz swoim podwładnym, żeby nikt nie
dotykał cudzej własności, a z kolei zwołał Mantynejczyków i polecił im
być dobrej myśli i spokojnie pozostać w swych domach; będą przecież
całkiem bezpieczni, jeżeli przystąpią do Związku Achajskiego. Gdy więc
Mantynejczykom niespodzianie i nagle zaświtała nadzieja, zaraz wszyscy
zmienili sposób myślenia. I tych samych, przeciw którym krótko przedtem walczyli i widzieli, jak liczni ich krewni giną, a niemało z nich odnosi ciężkie rany — teraz wprowadzali do własnych domów, pozwolili im
dzielić ognisko z sobą i z innymi członkami rodziny, i nie zaniechali żadnych objawów wzajemnej uprzejmości. I słusznie tak postępowali. Bo nie
wiem, czy jacyś śmiertelnicy napotkali kiedy wyrozumialszych nieprzyjaciół i czy jacyś z mniejszą szkodą wydobyli się z tak wielkich nieszczęść,
jak Mantynejczycy dzięki okazanej im przez Arata i Achajów łagodności.
58. Następnie przewidując wewnętrzne rozruchy jako też wrogie zamiary Etolów i Lacedemończyków wysłali posłów do Achajów i prosili ich
o danie im załogi. Achajowie spełnili to życzenie i spośród siebie wybrali
losem trzystu mężów; wylosowani wyruszyli rzucając własną ojczyznę
i mienie i przebywali w Mantynei, aby strzec ich wolności i całości. Z tymi
wysłali także dwustu żołnierzy zaciężnych, którzy wspólnie z Achajami
mieli pilnować istniejącego porządku. Ale niedługo potem wybuchł wśród
Mantynejczyków bunt; przywoławszy Lacedemończyków, wydali im miasto i wymordowali tych ludzi, którzy przysłani przez Achajów bawili
u nich; większe i straszniejsze nad to wiarołomstwo niełatwo da się
przytoczyć. Skoro bowiem w ogóle postanowili wyrzec się wdzięczności
dla Związku i przyjaźni, to przecież było ich obowiązkiem przynajmniej
wspomnianych mężów oszczędzić i stosownie do umowy wszystkim pozwolić odejść; wszak to wedle ogólnego prawa narodów zwykło się nawet
50

Ten zjawił się w r. 224; więc pierwsze zajęcie Mantynei nastąpiło w r. 227.
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nieprzyjaciołom przyznawać. Oni natomiast, chcąc Kleomenesowi i Lacedemończykom użyczyć wystarczającej rękojmi co do obecnych swych
zamiarów, naruszyli ogólnoludzkie prawa i popełnili z nie przymuszonej
woli największą zbrodnię. Bo że stali się mordercami i katami tych, którzy
przedtem, po wzięciu ich miasta szturmem, zapewnili im bezkarność,
a teraz strzegli ich wolności i całości — na jakiż to zasługuje gniew? Jakaż kara wydałaby się odpowiednią dla takich ludzi? Może ktoś powie, ze
pokonanych w wojnie należało sprzedać wraz z dziećmi i żonami. Ale
taki los według praw wojennych czeka także tych, którzy nie dopuścili
się żadnej zbrodni. Dlatego zasłużyli oni na jakąś cięższą i większą karę,
tak że gdyby istotnie wycierpieli to, o czym mówi Fylarch, nie należała
się im litość ze strony Greków, lecz pochwała i uznanie raczej tym, co
wykonali egzekucję i ukarali ich bezbożność. Ależ Mantynejczyków po
ich upadku nie spotkało nic więcej prócz tego, że ich mienie rozgrabiono
i wolnourodzonych sprzedano; mimo to historyk dla samej przesady podał
nie tylko czyste kłamstwo, lecz nadto kłamstwo nieprawdopodobne. I przy
wyjątkowej swej ignorancji nawet tego, co najbliższe, nie potrafił zauważyć: jak ci sami Achajowie w tym samym czasie opanowawszy przemocą
Tegeę nic podobnego nie uczynili. A przecież, gdyby okrucieństwo mszczących się było przyczyną owego faktu, to i ci musieliby doznać tego samego losu co Mantynejczycy, którzy poddali się około tego samego czasu.
Jeżeli więc przeciw samym Mantynejczykom zastosowano odmienne
środki, to widocznie także przyczyna gniewu musiała być w ich wypadku
wyjątkowa.
59. Dalej mówi on, że Argiwczyk Aristomachos, który pochodził z najdostojniejszego domu i był tyranem Argiwów oraz potomkiem tyranów,
dostawszy się w moc Antigonosa i Achajów uprowadzony został do Kenchreai i wśród mąk zginął, a żaden człowiek nie cierpiał tak niesprawiedliwie i tak strasznie. I także przy tym zdarzeniu historyk zachowując
właściwy sobie charakter zmyśla jakieś głosy, które nocą, gdy torturowano Aristomacha, dochodziły do uszu mieszkających w pobliżu; z tych
jedni, jak mówi, zdumieni tym bezbożnym czynem, drudzy nie dając mu
wiary, inni wreszcie oburzeni zajściem biegli do owego domu. Lecz takie
okłamywanie usuńmy na bok; już bowiem dostatecznie zostało wyjaśnione. Ja zaś sądzę, że Aristomachos, choćby nawet niczym innym wobec Achajów nie zawinił, już ze względu na swój charakter i bezprawie
wobec ojczyzny zasłużył na najcięższą karę. Co prawda historyk chcąc
jego sławę powiększyć i skłonić czytelników, aby tym bardziej podzielali
z nim oburzenie na to, co wycierpiał Aristomachos, twierdzi, że nie tylko
był tyranem, lecz nadto potomkiem tyranów. Ależ większego i przykrzejszego zarzutu, niż ten, nie można by sobie łatwo wyobrazić; sama
bowiem nazwa mieści w sobie określenie najwyższej bezbożności i obej-
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unikać. Jak zatem Kleomenes zajął miasto, jak zachował je nienaruszone
i zaraz wysłał gońców z pismem do Megalopolitan w Messenie prosząc
ich, żeby otrzymawszy z powrotem nie zniszczone miasto ojczyste stali
się jego sprzymierzeńcami — to nam opowiedział chcąc wykazać, jak
wielkodusznym i umiarkowanym był Kleomenes względem swoich nieprzyjaciół. I dalej jeszcze, jak Megalopolitanie nie pozwolili odczytać listu
do końca i omal że nie ukamienowali oddawców pisma — aż dotąd dokładnie opisał. Co zaś z kolei następowało i co istotnie należało do historii, to opuścił, tj. pochwałę i zaszczytną wzmiankę o znamienitych
zasadach. A przecież to się samo nasuwało. Jeżeli bowiem tych, którzy
tylko słowem i uchwałą podejmą się wojny w obronie przyjaciół i sprzymierzeńców, uważamy za dzielnych mężów, a tym, co zgodzą się także
na spustoszenie swego kraju i na oblężenie, odpłacamy nie tylko pochwalą, lecz jeszcze najwyższą wdzięcznością i największymi darami —
to jakież mniemanie należy mieć o Megalopolitanach? Czyż nie najbardziej wzniosłe i najlepsze? Bo najprzód kraj swój wydali na łup Kleomenesowi; następnie znowu utracili całkowicie miasto ojczyste z powodu
skłaniania się ku Achajom; a w końcu, kiedy wbrew nadziei i oczekiwaniu
dano im możność odzyskania go w stanie nie uszkodzonym, woleli raczej
stracić kraj, groby, świątynie, miasto ojczyste, mienie, słowem, wszystko,
co dla ludzi jest najdroższe, byleby dochować wierności sprzymierzeńcom.
Jakiż piękniejszy od tego czyn został kiedy dokonany albo mógłby być
dokonany? Przy jakim powinien by historyk bardziej zatrzymać czytelników? Przez jaki wreszcie mógłby bardziej zachęcić ich do zachowania
wierności i do zawierania przymierza z rzetelnymi i stałymi państwami?
Ale o tym Fylarch nie uczynił żadnej wzmianki, bo ślepy był, jak mi się
zdaje, na najpiękniejsze i najbardziej godne dziejopisa czyny.
62. Ale zaraz potem twierdzi, że z łupów megalopolitańskich przypadło Lacedemończykom sześć tysięcy talentów, z czego dwa tysiące dano
wedle zwyczaju Kleomenesowi. Tu któż by się najprzód nie dziwił niedoświadczeniu i nieznajomości tego, co każdemu jest wiadome, w sprawie
zasobów i majątku greckich państw? O tym przede wszystkim historyk
powinien być poinformowany. Ja mianowicie utrzymuję, że nie w owych
czasach, w których przez królów macedońskich, a jeszcze więcej przez
ustawiczne wojny wewnętrzne Peloponezyjczycy doszczętnie byli zrujnowani, lecz za naszych czasów, kiedy to wszyscy jedno i to samo mówiąc
sądzą, że korzystają z największego dobrobytu, mimo to z całego Peloponezu, z samego tylko ruchomego mienia, z wykluczeniem osób, nie można
by było zebrać tak wielkiej sumy pieniędzy. A że to obecnie nie na chybił
trafił, lecz raczej z uzasadnieniem twierdzimy, jasno wynika z tego, co
następuje. Któż bowiem nie słyszał o Ateńczykach, że w owym czasie, gdy
wspólnie z Tebanami przedsiębrali wojnę przeciw Lacedemończykom
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i wysyłali w pole dziesięć tysięcy żołnierzy i sto trójrzędowców zaopatrywali w załogę, że wtedy, postanowiwszy stosownie do wielkości majątku
ściągać podatki wojenne, oszacowali całą ziemię attycką i domy jako też
resztę mienia i że mimo to całe oszacowanie majątkowe wykazało brak
dwustu pięćdziesięciu talentów do sześciu tysięcy! Według tego nie wyda
się nieprawdopodobne, co właśnie powiedziałem o Peloponezyjczykach.
Że w tych czasach z samego Megalopolis więcej niż trzysta talentów
wpłynęło, tego nie ośmieliłby się utrzymywać nawet ktoś, co lubi przesadzać; wszak pewną jest rzeczą, że zarówno wolni jak i niewolnicy przeważnie schronili się do Messeny. A najważniejszy dowód na moje powyższe twierdzenie jest ten, że chociaż Mantynejczycy, jak mówi sam Fylarch,
nie ustępowali żadnemu ludowi w Arkadii ani co do sił, ani co do majątku
i wskutek oblężenia, po kapitulacji, dostali się w moc nieprzyjaciół, tak
że nikt nie mógł uciec i niełatwo dało się coś ukradkiem na bok usunąć,
to przecież cała zdobycz wojenna, jaką z wliczeniem osób w tych właśnie
czasach przysporzyli wrogowi, wynosiła tylko trzysta talentów.
63. A któż by jeszcze bardziej nie dziwił się temu, co bezpośrednio
potem dodaje? Bo mimo tego twierdzenia opowiada, że mniej więcej na
dziesięć dni przed bitwą przybył od Ptolemajosa poseł, aby oznajmić Kleomenesowi, że Ptolemajos odmawia mu dalszego wsparcia pieniężnego
i radzi, żeby zawarł układ z Antigonosem. Na tę wiadomość miał się Kleomenes zdecydować jak najszybciej wydać rozstrzygającą bitwę, zanim
o tym dowiedzą się wojska, ponieważ własne środki nie rokowały mu
żadnej nadziei, by mógł wypłacić żołd. Ależ jeżeli właśnie w tym czasie
był w posiadaniu sześciu tysięcy talentów, to mógł samego Ptolemajosa
w wydatkach przewyższyć. A przeciw Antigonosowi, gdy tylko posiadał
trzysta, i tak był w stanie utrzymać się bez żadnego niebezpieczeństwa
i przewlekać wojnę. Twierdzić zaś, że całą nadzieję pokładał Kleomenes
w Ptolemajosie i jego wsparciu pieniężnym, a równocześnie zapewniać,
że w tym samym czasie dysponował tak wielką sumą pieniędzy, czyż nie
dowodzi to największego nierozumu i nierozwagi?
Wiele jeszcze innych podobnych twierdzeń zamieścił ten historyk zarówno w odniesieniu do ówczesnych czasów jak i w całym dziele; sądzę
jednak, że stosownie do pierwotnego naszego planu wystarczy o nich
już to, co teraz powiedziałem.
64. Po zdobyciu Megalopolis, gdy Antigonos zimował jeszcze w mieście Argos, ściągnął Kleomenes swe wojska zaraz z początkiem wiosny
i przemówiwszy do nich stosownie do okoliczności wyruszył i wpadł do
kraju Argiwów. Uczynił to, jak ogólnie mniemano, hazardownie i zuchwale, ponieważ miejsca u wejścia do kraju były obronne, natomiast
zdaniem rozumnych — bez niebezpieczeństwa i rozważnie. Widząc bowiem, że Antigonos odprawił swe wojsko, wiedział na pewno, że przede
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wszystkim uskuteczni napad bez ryzyka, a po wtóre, że jeżeli kraj będzie
pustoszony aż do murów miasta, to Argiwowie na widok tego, co się
dzieje, muszą się zmartwić i przypisać winę Antigonosowi. Jeżeli więc
ten nie mogąc znieść zarzutów tłumu wyruszy z siłami, jakie miał pod
ręką, i odważy się na bitwę, to było dlań jasne wedle obliczeń, że łatwo
go zwycięży. Jeżeli zaś Antigonos wytrwa w swoim postanowieniu i zachowa się spokojnie, to spodziewał się przeciwnikom napędzić takiego
strachu, a własnym wojskom dodać takiej odwagi, że bezpiecznie będzie
mógł wykonać odwrót do swojej ojczyzny. Tak się też stało. Gdy bowiem
kraj pustoszono, gromadził się lud i złorzeczył Antigonosowi; a on, zupełnie jak na wodza i króla przystało, nic nie uważał za ważniejsze od
zamierzonego działania, i zachował spokój. Tak Kleomenes zgodnie z pierwotnym planem spustoszył kraj i wprawił nieprzyjaciół w popłoch a własnym wojskom dodał ducha w obliczu grożącego niebezpieczeństwa, po
czym spokojnie wrócił do domu.
65. Gdy z nastaniem lata zeszli się Macedończycy i Achajowie z leż
zimowych, zabrał Antigonos wojsko i ruszył naprzód wraz ze sprzymierzeńcami ku Lakonii. Miał przy sobie Macedończyków, którzy tworzyli
falangę dziesięć tysięcy, peltastów trzy tysiące, jeźdźców trzystu, a prócz
tych tysiąc Agrianów i tyluż Galów; żołnierzy zaciężnych ogółem trzy
tysiące pieszych i trzystu jeźdźców; z Achajów w doborowych żołnierzach
trzy tysiące pieszych i trzystu jeźdźców oraz tysiąc Megalopolitan, którzy
byli uzbrojeni na sposób macedoński i mieli wodza Kerkidasa z Megalopolis; ze sprzymierzeńców dwa tysiące Beotów pieszych i dwustu konnych, Epirotów pieszych tysiąc i jeźdźców pięćdziesięciu, Akarnanów w tej
samej liczbie, wreszcie Iliryjczyków tysiąc sześciuset, którym przewodził
Demetrios z Faros — tak że cała siła zbrojna wynosiła około dwudziestu
ośmiu tysięcy pieszych i tysiąca dwustu jeźdźców. Kleomenes zaś, który
oczekiwał napadu, zabezpieczył resztę przejść do kraju załogami, rowami
i zasiekami, a sam koło Sellazji rozbił obóz z wojskiem, które w całości
liczyło około dwadzieścia tysięcy ludzi, wnioskując z prawdopodobnych
danych, że nieprzyjaciele tędy wpadną. I tak się stało. Leżą przy samym
wejściu dwa wzgórza, z których jedno nazywa się Euas, drugie Olympos;
między nimi wiedzie droga do Sparty wzdłuż rzeki Oinus. Otóż Kleomenes przed obu wymienionymi wzgórzami poprowadził rów i wał i ustawił
na Euas periojków i sprzymierzeńców pod dowództwem swego brata
Eukleidasa; sam zaś wraz z Lacedemończykami i żołnierzami zaciężnymi
obsadził Olympos. Na równinie wzdłuż rzeki po obu stronach drogi umieścił jeźdźców z częścią najemnych żołnierzy. Gdy Antigonos przybył,
zauważył obronność okolicy i to, że Kleomenes wszędzie właściwymi oddziałami tak trafnie zawczasu obsadził dogodnie położone punkty, że
ustawienie wojska całym swym kształtem przypomina pozycję biegłych
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szermierzy; bo nie pominięto niczego, co należy do ataku i do obrony, lecz
jednocześnie był to silny szyk bojowy i niedostępny obóz. Dlatego też
zrezygnował z myśli, żeby zaraz w pierwszym ataku zaczepić nieprzyjaciela i lekkomyślnie wdawać się z nim w walkę.
66. Rozbiwszy obóz w nieznacznym oddaleniu i mając za osłonę rzekę
zwaną Gorgylos czekał kilka dni i badał właściwość okolicy jako też
rodzaj różnych części wojsk nieprzyjacielskich. Równocześnie organizując
jakieś pozorne zaczepki starał się wyłudzić od przeciwników ich zamysły
na przyszłość. Nie mogąc jednak znaleźć żadnego punktu zaniedbanego
i bez obrony, gdyż Kleomenes wszystkim jego ruchom gotów był zapobiec,
odstąpił od takiego planu. W końcu zgodnie obaj postanowili walką rozstrzygnąć sprawę; bo też bardzo zdolnych i równorzędnych wodzów w tych
mężach los zestawił do boju. Otóż naprzeciw wojsk na Euas ustawił król
Macedończyków ze spiżowymi tarczami i Ilirów, uporządkowawszy ich
plutonami na przemian. Na wodzów tych wojsk wyznaczył Aleksandra,
syna Akmetosa, i Demetriosa z Faros. Za nimi umieścił Akarnanów i Kreteńczyków. W tyle za tymi stały dwa tysiące Achajów, którzy tworzyli
rezerwę. Jeźdźcom wskazał miejsce dokoła rzeki Oinus naprzeciw jazdy
nieprzyjacielskiej dając im za wodza Aleksandra i stawiając obok nich
tysiąc pieszych Achajów i równą liczbę Megalopolitan. Sam, wiodąc żołnierzy zaciężnych i Macedończyków, postanowił na Olympos podjąć walkę
z wojskami Kleomenesa. Ustawił więc na przedzie żołnierzy zaciężnych,
a za nimi podwójną falangę Macedończyków, jedną za drugą; uczynił to
z powodu ciasnoty miejsc. Iliryjczycy mieli hasło, żeby wtedy zacząć atak
na wzgórze, kiedy ujrzą od strony Olympos wywieszoną białą chorągiew
(oni bowiem nocą przyczepili się do samych stóp wzgórza blisko rzeki
Gorgylos), a podobnie Megalopolitanie i jeźdźcy — skoro król wywiesi
purpurową flagę.
67. Skoro nadeszła pora walki i dano Iliryjczykom sygnał, a ci, do
których to należało, polecili im spełnić swój obowiązek, zaraz wszyscy
ukazali się i rozpoczęli atak na wzgórze. Ale lekkozbrojni, którzy pierwotnie dodani byli do jazdy Kleomenesa, widząc roty Achajów odsłonięte
od tyłu, wpadli im na plecy i tak przyprawili o poważne niebezpieczeństwo
tych, co forsowali wzgórze, bo podczas gdy Eukleidas ze swoimi ludźmi
z góry i od frontu im zagrażał, to żołnierze zaciężni napierając z tyłu
mocno przykładali do nich swe ręce. W owej chwili Megalopolita Filopoimen zauważył, co się dzieje, i równocześnie przewidział wynik. Najprzód
próbował wodzom przedstawić, co nastąpi; gdy jednak nikt na niego nie
zwracał uwagi, ponieważ nigdy dotąd nie piastował stanowiska wodza
i był jeszcze zupełnie młody, więc zachęcił własnych ziomków i śmiało
uderzył na nieprzyjaciół. Kiedy to się stało, żołnierze najemni, którzy
napierali na tyły wstępujących na wzgórze, usłyszawszy krzyk i ujrzawszy
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Każdy poszczególny mąż i każdy oddział wojska współzawodniczył nawzajem w próbach męstwa. Gdy jednak Kleomenes widział, że jego brat
uciekł, a jeźdźcy na równinie prawie już są zachwiani, bojąc się, że nieprzyjaciele zewsząd rzucą się na niego, czuł się zmuszony rozerwać wał
obozowy i wszystkie wojska z jednej strony obozu wywieść frontem ku
nieprzyjacielowi. Następnie po obu stronach trąby odwołały lekkozbrojnych żołnierzy z przestrzeni między szykami bojowymi, a falangi, wzniósłszy okrzyk, z wyciągniętymi dzidami uderzyły na siebie. Wywiązała się
zacięta walka: raz Macedończycy krok za krokiem cofali się odpierani
w dal dzielnością Lakończyków, raz znowu Lacedemończyków odpychał
ciężar macedońskiego szyku bojowego. W końcu, gdy ludzie Antigonosa
utworzyli gęsty mur z dzid i przypuścili atak z siłą właściwą podwójnej
falandze, wypchnęli Lacedemończyków z ich warownych miejsc. Reszta
więc tłumu uciekła w dzikim popłochu, mordowana w pościgu, a Kleomenes w otoczeniu kilku jeźdźców dostał się cało do Sparty. Lecz z nastaniem nocy zeszedł do portu Gytion, gdzie już od dłuższego czasu na
wszelki wypadek przygotowano dlań to, co było potrzebne do żeglugi,
i odpłynął z przyjaciółmi do Aleksandrii.
70. Antigonos zawładnąwszy Spartą w pierwszym natarciu obszedł
się z Lacedemończykami wielkodusznie i po ludzku, a nadto przywrócił
im odziedziczony po przodkach ustrój państwa. Po kilku dniach wyruszył
z wojskami z miasta, gdyż oznajmiono mu, że Iliryjczycy wpadli do Macedonii i pustoszą kraj. Tak to zawsze los najważniejsze sprawy wbrew
planom zwykł rozstrzygać. Bo gdyby wtedy Kleomenes odłożył był ostatecznie walkę na kilka dni albo wróciwszy po walce do miasta tylko na
krótki czas opanował sytuację, byłby utrzymał się przy rządach. Antigonos tymczasem zjawił się w Tegei, przywrócił także temu miastu dawny
ustrój, a stąd na drugi dzień przybył do Argos właśnie na uroczystość
narodową igrzysk nemejskich. Gdy na niej zarówno od całego Związku
Achajskiego jak i od każdego poszczególnego miasta otrzymał wszystko
to, co służyło do uwiecznienia jego sławy i czci, wyruszył spiesznie do
Macedonii. Zastał jeszcze Iliryjczyków w kraju i wydał im regularną
bitwę, w której odniósł zwycięstwo; ale wskutek gwałtownego nawoływania i krzyku podczas samej walki popadł w taki stan, że zaczął rzygać
krwią, i rychło potem uległ tej chorobie: mąż, który obudził co do siebie
piękne nadzieje u wszystkich Hellenów, nie tylko z powodu swej umiejętności prowadzenia otwartego boju, lecz jeszcze bardziej z powodu całego
swego charakteru i zacności. Panowanie nad Macedończykami zostawił
Filipowi, synowi Demetriosa 51.

51

W r. 221.
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71. W jakim celu obszerniej przedstawiliśmy powyższą wojnę z Kleomenesem? Ponieważ te czasy bliskie są tym, które mamy opisywać, więc
według pierwotnego planu wydawało się nam pożyteczną, a raczej konieczną rzeczą, żeby ówczesne położenie państwa Macedończyków i Hellenów wszystkim wyjaśnić i uczynić zrozumiałym. Około tego samego czasu
umarł także Ptolemajos wskutek choroby, a rządy po nim przejął Ptolemajos z przydomkiem Filopator. Zeszedł też ze świata Seleukos, syn owego
Seleukosa, który nosił przydomek Kallinikos i Pogoń, po czym jego brat
Antiochos odziedziczył królestwo Syrii. Mianowicie z tymi władcami zaszedł podobny wypadek jak z owymi, którzy pierwsi po zgonie Aleksandra
zajęli te państwa: na myśli mam Seleukosa, Ptolemajosa, Lizy macha; bo
oni zmarli wszyscy około sto dwudziestej czwartej olimpiady 52, jak wyżej
wspomniałem, a ci około sto trzydziestej dziewiątej53.
Skoro zatem ukończyliśmy Wstęp i Przygotowanie do całych naszych
Dziejów, w którym wykazano, kiedy, jak i z jakich przyczyn Rzymianie
zawładnąwszy Italią po raz pierwszy zaczęli mieszać się do stosunków
zewnętrznych i po raz pierwszy ośmielili się zaprzeczyć Kartagińczykom
prawa panowania nad morzem, a zarazem wyjaśniliśmy ówczesny Stan
państwa Hellenów i Macedończyków jako też Kartagińczyków — wypada
nam teraz, gdy zgodnie z pierwotnym planem doszliśmy do tych czasów,
w których Grecy zamierzali rozpocząć wojnę sprzymierzeńczą, Rzymianie hannibalską, a królowie w Azji wojnę o Celesyrię, także tę księgę
zamknąć równocześnie z kresem poprzednich zdarzeń i z śmiercią tych
władców, którzy dotychczas rządzili.
52
53

Tj. około 284 r. przed n. e.
Tj. około 224 r. przed n. e.
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KSIĘGA TRZECIA
1. Że jako początek naszych Dziejów przyjmujemy wojnę sprzymierzeńczą i hannibalską, a do tego wojnę o Celesyrię, oświadczyliśmy to
w pierwszej księdze całego naszego dzieła, czyli w trzeciej przed obecną;
zarazem też w niej właśnie wyłuszczyliśmy przyczyny, dla których wyprzedzając chronologicznie te zdarzenia ułożyliśmy przed obecną dwie
księgi. Teraz spróbujemy obszernie przedstawić wspomniane wojny oraz
przyczyny, z których one wynikły i przez które tak bardzo się wzmogły —
wypowiedziawszy się wprzód w kilku słowach o naszych Dziejach.
Ponieważ całość, o której postanowiliśmy pisać, mianowicie: jak, kiedy
i dlaczego wszystkie znane części ziemi dostały się pod panowanie Rzymu,
jest faktem jednoznacznym i przedmiotem jednolitego rozważania, a całość
ta ma znany początek, określone trwanie i niewątpliwe zakończenie —
więc uważamy za rzecz pożyteczną sumarycznie wspomnieć i wprzód
pokrótce objaśnić także najważniejsze w niej części, ile ich jest między
początkiem a końcem. Sądzimy bowiem, że w ten sposób żądnemu wiedzy
czytelnikowi najłatwiej damy należyty pogląd na całe nasze przedsięwzięcie. Skoro bowiem umysł wiele antycypuje z całości dla poznania
poszczególnych zdarzeń, wiele też z poszczególnych zdarzeń dla zrozumienia całości, przeto mniemając, że ten podwójny sposób rozważania
i rozpatrywania jest najlepszy, ułożymy zgodny z tym, co powiedziałem,
tymczasowy plan naszych Dziejów. Otóż ogólny obraz i zakres naszego
tematu już podaliśmy; poszczególne zaś zawarte w nim zdarzenia mają
początek we wspomnianych powyżej wojnach, a punkt zwrotny i zakończenie w upadku królestwa macedońskiego. Okres między początkiem
a końcem wynosi pięćdziesiąt trzy lata, a obejmuje on takie i tak wielkie
zdarzenia, jakich nie objął żaden dawniejszy w równym przeciągu czasu.
Przy ich przedstawieniu, zaczynając od sto czterdziestej olimpiady, zachowamy taki porządek.
2. Po wykazaniu przyczyn wybuchu powyżej wspomnianej wojny
między Kartagińczykami a Rzymianami, zwanej hannibalską, opowiemy,
jak Kartagińczycy wpadłszy do Italii i obaliwszy potęgę Rzymian napędzili im wielkiego strachu o siebie samych i o ziemię ojczystą, a sami
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powzięli wielką i nieprawdopodobną nadzieję, że nawet Rzymem w pierwszym natarciu zawładną. Z kolei spróbujemy wyjaśnić, jak w tych samych
czasach Macedończyk Filip ukończywszy wojnę z Etolami, a następnie
uporządkowawszy sprawy greckie zdecydował się zawrzeć związek z Kartagińczykami w imię wspólnych nadziei; jak dalej Antioch i Ptolemajos
Filopator wszczęli między sobą spór, a w końcu wojnę o Celesyrię; jak
wreszcie Rodyjczycy i Pruzjasz wszczęli wojnę przeciw Byzantyjczykom
i zmusili ich do zrzeczenia się cła pobieranego od płynących do Pontu 1.
Tu zatrzymamy się w opowiadaniu i zdamy sprawę z ustroju Rzymian,
a w związku z tym wykażemy, że właściwość ich formy rządu najwięcej
przyczyniła się do tego, że nie tylko odzyskali z powrotem panowanie nad
Italią i Sycylią, a nadto rozszerzyli je na Iberów i Galów, lecz w końcu
także, po pokonaniu w wojnie Kartagińczyków, powzięli myśl o przewadze nad całym światem2. Równocześnie w dygresji przedstawimy, jak
nastąpił upadek panowania Syrakuzańczyka Hierona. Do tego dołączymy
zamieszki w Egipcie i opowiemy, w jaki sposób po śmierci3 króla Ptolemajosa Antioch i Filip porozumiawszy się co do podziału państwa, które
Ptolemajos zostawił nieletniemu synowi, zaczęli chytrze działać i wyciągać ręce: Filip po egejskie posiadłości, Karię i Samos, a Antioch po
Celesyrię i Fenicję.
3. Skoro następnie damy krótki przegląd walk Rzymian z Kartagińczykami w Iberii, Libii i na Sycylii, przeniesiemy, równocześnie ze zwrotem zdarzeń, całe nasze opowiadanie na teren Grecji. Przedstawimy walki
morskie Attalosa i Rodyjczyków przeciw Filipowi, dalej wojnę Rzymian
z Filipem, jak była prowadzona, przez jakich wodzów, i jaki miała koniec, a nawiązując bezpośrednio do tego, wspomnimy o rozgoryczeniu
Etolów, wskutek którego przywołali Antiocha i skierowali wojnę toczącą
się w Azji przeciw Achajom i Rzymianom. Po zdaniu sprawy z przyczyn
tej wojny i z przeprawy Antiocha do Europy opowiemy najprzód, w jaki
sposób wypędzono go z Grecji, po wtóre, jak pokonany musiał ustąpić
z całej Azji z tej strony Tauru, a po trzecie, jak Rzymianie poskromiwszy
butę Galatów zdobyli bezsporne panowanie nad Azją i uwolnili mieszkańców krain z tej strony Tauru od grozy i od krzywd wyrządzanych przez
barbarzyńskich Galatów. Potem postawimy przed oczyma czytelników
nieszczęścia Etolów i Kefallenów i dorzucimy opis wojen Eumenesa z Pruzjaszem i z Galatami oraz tę wojnę, którą wspólnie z Ariaratesem prowadził przeciw Farnakesowi. Z kolei wspomnimy o zgodzie i urządzeniu się
Peloponezyjczyków, a nadto o wzroście państwa Rodyjczyków. Następnie
1

Powyższy materiał historyczny wypełnia III, IV i V księgę.
To stanowiło główną treść VI księgi.
3
W r. 204.
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streścimy cale nasze opowiadanie wraz z faktami, przedstawiwszy na
ostatnim miejscu wyprawę Antiocha z przydomkiem Epifanes do Egiptu,
wojnę z Perseuszem i upadek królestwa macedońskiego. Stąd zarazem
będzie można poznać, jak w poszczególnych wypadkach Rzymianie postępowali, żeby cały świat uczynić sobie podwładnym.
4. Otóż gdyby na podstawie samych tylko sukcesów albo też niepowodzeń można było wytworzyć sobie należyty sąd o mężach i o państwach
zasługujących na naganę albo na odwrót na pochwałę, to musielibyśmy
na tym skończyć i stosownie do pierwotnego planu zamknąć zarazem
nasze opowiadanie i dzieło na ostatnio wymienionych zdarzeniach. Albowiem okres pięćdziesięciu trzech lat na nich upłynął, a wzrost i postęp
rzymskiej potęgi doszedł wtedy do szczytu. Prócz tego wszystkim wydawało się rzeczą niewątpliwą i podyktowaną przez konieczność, że odtąd
należy Rzymian słuchać i stosować się do ich rozkazów. Jednakowoż sądy
oparte jedynie na wyniku walk nie są miarodajne ani w odniesieniu do
zwycięzców, ani do pokonanych, ponieważ wielu już ludziom pozornie
największe sukcesy, jeżeli ich należycie nie wyzyskali, przyniosły największe nieszczęście, podczas gdy niejednym najgroźniejsze zmiany losu,
jeżeli je dzielnie wytrzymali, nieraz obróciły się na korzyść. Dlatego
musimy do wymienionych poprzednio zdarzeń dodać jeszcze sposób postępowania zwycięzców, jaki on był później i jak oni sprawowali panowanie nad światem, tudzież uczucia i sądy reszty ludów o panujących —
jak były wielkie i jakie; prócz tego należy wyjaśnić, jakie usiłowania
i skłonności w poszczególnych państwach przeważały i nabrały mocy
w życiu prywatnych osób i w społeczności państwowej. Bo oczywiście
z tego wypływa wyraźnie wskazanie dla obecnie żyjących, czy maja unikać suwerenności Rzymian, czy jej pożądać, a dla potomnych, czy mają
sądzić, że ich panowanie było godne pochwały i podziwu, czy też nagany.
Pożytek bowiem płynący z naszych Dziejów teraz i na przyszłość będzie
się głównie na tym punkcie zasadzał. Wszak nie to powinni uznać za
ostateczny cel działalności zarówno władcy jak i ci, którzy z tego zdają
sprawę, żeby odnieść zwycięstwo i wszystkich uczynić poddanymi. Przecie
nikt rozumny nie wojuje z sąsiadami po to tylko, aby przeciwników zwalczyć, ani nie wypływa na morze, aby się tylko przez nie przeprawić, ani
też nawet umiejętności i sztuk nie wyucza się dla samej wiedzy; lecz
wszyscy czynią wszystko albo dla przyjemności, albo dla sławy, albo pożytku, jakie towarzyszą czynom. Dlatego i to nasze dzieło dopiero przez
to osiągnie swój cel, że pozna się stan poszczególnych państw, jaki nastał
po zwalczeniu całego świata i jego poddaniu się władzy Rzymian — aż
do później na nowo powstałych zamieszek i ruchów. Żeby o tych ruchach
napisać zaczynając jakby inne dzieło, zdecydowałem się z powodu wielkości dokonanych w owym czasie czynów i niezwykłości wypadków, głów-
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nie jednak dlatego, że przeważnie byłem nie tylko naocznym ich świadkiem, lecz przy jednych współdziałałem, innymi nawet kierowałem.
5. Do wspomnianych powyżej ruchów należą te: że Rzymianie wydali
wojnę Celtyberom i Wakceom, a Kartagińczycy Masynissie, królowi Libijczyków; że w Azji Attalos i Pruzjasz wzajemnie się zwalczali; że tamże
król Kappadoków Ariarates, wypędzony ze swego państwa przez Orofernesa przy pomocy króla Demetriosa, z powrotem odzyskał dzięki Attalosowi ojcowskie panowanie i że Demetrios, syn Seleukosa, utrzymawszy
się przez dwanaście lat na syryjskim tronie utracił równocześnie i życie,
i państwo, gdy przeciw niemu sprzysięgła się reszta królów. Dalej Rzymianie odprawili do ojczyzny owych Greków, którzy byli obwinieni od
czasu wojny z Perseuszem, oczyściwszy ich od skierowanego ku nim podejrzenia. Ciż sami niedługo potem zaczepili Kartagińczyków, najprzód
w zamiarze przesiedlenia ich, później znowu, aby ich doszczętnie zniszczyć — z przyczyn, o których w dalszym ciągu dzieła opowiemy. Równocześnie z tym, ponieważ Macedończycy zerwali więzy przyjaźni z Rzymianami, a Lacedemończycy odpadli od politycznego związku z Achajami,
cała Hellada doznała wspólnego nieszczęścia, którego początek zarazem
był jej końcem.
Takie wiec jest nasze zadanie; ale potrzeba także szczęścia, ażeby nam
życia starczyło, by zamiar doprowadzić do końca. Co prawda jestem przekonany, że gdyby nawet spotkało mnie coś, co się zdarza ludziom, temat
ten nie zostanie nie opracowany z powodu braku odpowiednich mężów;
bo jeszcze wielu innych zobowiąże się i będzie usiłowało doprowadzić
go do końca. Teraz skoro najznaczniejsze zdarzenia krótko przebiegliśmy
chcąc ogólnie i w szczegółach dać czytelnikom pojecie o całym naszym
dziele, pora jest, abyśmy pamiętając o naszym zamiarze wrócili do początku samego tematu.
6. Niektórzy z tych, co spisali dzieje Hannibala, chcąc nam wyjaśnić
przyczyny, z jakich wyniknęła powyżej wspomniana wojna między Rzymianami a Kartagińczykami, podają jako pierwszą oblężenie Saguntu
przez Kartagińczyków, jako drugą zaś to, że przekroczyli oni wbrew
układom rzekę zwaną u krajowców Iber. Ja natomiast uważałbym to za
początki wojny, lecz za przyczyny żadną miarą nie mogę ich uznać. Do
tego wiele brakuje; chyba że ktoś będzie uważał także przejście Aleksandra do Azji za przyczynę wojny z Persami, a wpłynięcie Antiocha do Demetrias za przyczynę wojny z Rzymianami, z czego przecie ani jedno, ani
drugie nie jest prawdziwe lub prawdopodobne. Bo któż mógłby dopatrzeć
się przyczyn w tych zdarzeniach, przed którymi wiele Aleksander, niemało też Filip jeszcze za życia zdziałał i przygotował dla wojny przeciw
Persom, podobnie jak uczynili to znów Etolowie przed zjawieniem się
Antiocha dla wojny z Rzymianami? Ależ tak mówią ludzie, którzy nigdy
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nie rozważali, jaka zachodzi różnica i jak wielka jest przepaść między
początkiem a przyczyną i pozorem, i że dwie ostatnie rzeczy we wszystkim są pierwsze, natomiast początek zajmuje ostatnie miejsce wśród wymienionych. Ja zaś początki każdego przedsięwzięcia widzę w pierwszych krokach i w pierwszym wykonywaniu tego, co już rozstrzygnięto,
przyczyny zaś w tym, co wyprzedza rozstrzygnięcia i plany, a rozumiem
przez to myśli, rozważania, odpowiednie obliczenia i to, przez co dochodzimy do decyzji i zamiaru. Następujące wywody wyjaśnią to, co tu
powiedziałem. Jakie naprawdę były przyczyny i z czego wynikła wojna
przeciw Persom, to nawet laik łatwo pojmie. Pierwszą więc był powrót
Hellenów pod wodzą Ksenofonta z górnych satrapii, podczas którego
ciągnęli przez całą wrogą im Azję, a nikt z barbarzyńców nie ośmielił się
stawić im czoła. Drugą było przejście lacedemońskiego króla Agezylaosa
do Azji, przy czym nie natrafił on na żaden poważny opór, który by pokrzyżował jego zamiary; lecz tymczasem wskutek zamieszek w Grecji musiał, nic nie wskórawszy, wrócić. Stąd poznał i wymiarkował Filip
tchórzostwo i niedbalstwo Persów; mając zaś przed oczyma swoją i Macedończyków sprawność w rzemiośle wojennym, a do tego wielkość i piękność przyszłych zysków z wojny, skoro tylko zjednał sobie całkowitą
życzliwość ze strony Greków, natychmiast pod pozorem, że chce pomścić
krzywdy wyrządzone Grekom przez Persów, powziął szybko zamiar wojny
i przygotował wszystko do tego celu. Dlatego dwa najprzód wymienione
fakty trzeba uznać za przyczyny wojny przeciw Persom, następny za
pozór, a przejście Aleksandra do Azji za początek.
7. Za przyczynę zaś wojny między Antiochem a Rzymianami widocznie trzeba uważać gniew Etolów. Ci bowiem sądząc, że Rzymianie przy
końcu wojny przeciw Filipowi wielekroć traktowali ich z lekceważeniem,
nie tylko, jak wyżej powiedziałem, przywołali Antiocha, lecz nawet zdecydowali się wszystko możliwe uczynić i ścierpieć — z powodu gniewu
trwającego od owych czasów. Za pozór zaś należy uważać oswobodzenie
Hellenów, które Etolowie, obchodząc z Antiochem miasta, bezpodstawnie i kłamliwie głosili; a za początek wojny wylądowanie Antiocha
w Demetrias.
Ja zaś na ten temat obszernie wypowiedziałem się nie po to, aby ganić
historyków, lecz aby pouczyć żądnych wiedzy czytelników. Bo cóż pomoże chorym lekarz, który nie zna przyczyn stanów ciała? I na cóż przyda
się polityk, który nie potrafi osądzić, jak, dlaczego i skąd każde poszczególne zdarzenie zostało spowodowane? Wszak ani pierwszy, jak należy
przypuszczać, nigdy należycie nie zabierze się do leczenia ciała, ani też
polityk nie będzie mógł w jakimkolwiek wypadku działać w sposób właściwy bez zrozumienia powyższych rzeczy. Z tego powodu nie należy
niczego tak dokładnie obserwować i badać, jak przyczyny każdego zda-
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rżenia, gdyż z nieznacznych spraw nieraz rodzą się największe, a we
wszystkim najłatwiej jest zapobiec pierwszym zamysłom i postanowieniom.
8. Rzymski historyk Fabiusz opowiada, że obok krzywdy wyrządzonej
Saguntynom także zachłanność i żądza panowania Hazdrubala były przyczyną wojny hannibalskiej: „On bowiem zdobywszy wielką potęgę
w Iberii przybył następnie do Libii i zamierzał tu obalić prawny ustrój
oraz przekształcić w monarchię państwo Kartagińczyków; lecz pierwsi
mężowie w państwie, przewidując jego zamysły, porozumieli się i zajęli
wobec niego wrogie stanowisko. Hazdrubal domyślając się tego ustąpił
z Libii i odtąd już własnowolnie zarządzał Iberią bez oglądania się na
senat Kartagińczyków. Hannibal zaś, który od wczesnej młodości był
uczestnikiem i zwolennikiem jego usiłowań, a teraz następcą w zarządzaniu Iberią, obrał w swej działalności tę samą drogę, co Hazdrubal. Dlatego też teraz wydał Rzymianom tę wojnę według własnego uznania —
wbrew woli Kartagińczyków; bo żaden z poważanych mężów w Kartaginie nie pochwalał tego, co Hannibal uczynił przeciw miastu Saguntynów".
Po tych wywodach dodaje, że po zdobyciu wspomnianego miasta zjawili
się posłowie rzymscy z żądaniem, „aby Kartagińczycy albo wydali im
Hannibala, albo gotowali się do wojny". Gdyby więc ktoś zapytał historyka: jakąż lepszą sposobność mieliby Kartagińczycy, albo co słuszniejszego czy korzystniejszego mogliby uczynić, skoro od początku nie podobały im się, jak tenże mówi, postępki Hannibala, niż folgując teraz
wezwaniu Rzymian wydać sprawcę krzywd, słusznie sprzątnąć za pomocą
innych wspólnego wroga miasta i zapewnić krajowi bezpieczeństwo przez
odparcie grożącej wojny mszcząc się jedynie uchwałą? Cóż by mógł na to
odpowiedzieć? Oczywiście nic! Bo Kartagińczycy tak byli dalecy, żeby
coś z powyższego uczynić, iż przez siedemnaście lat bez przerwy wojując
po myśli Hannibala — nie pierwej zaniechali wojny, aż wyczerpawszy
wszelkie możliwości znaleźli się wreszcie w niebezpieczeństwie, które zagrażało ojczyźnie i jej mieszkańcom.
9. Dlaczego jednak wspomniałem o Fabiuszu i o tym, co on napisał?
Nie żebym dla prawdopodobieństwa jego twierdzeń obawiał się, iż one
u kogoś znajdą wiarę (bo niedorzeczność ich nawet bez mojego wyjaśnienia sama przez się może być rozpoznana przez czytelników), lecz
celem upomnienia tych, którzy jego księgi wezmą do ręki, żeby nie na
tytuł, lecz na samą rzecz patrzyli. Bo niektórzy nie zwracają uwagi na to,
co jest powiedziane, lecz tylko na osobę tego, który to mówi, i pamiętając
o tym, że autor żył w owych czasach i był członkiem senatu rzymskiego,
zaraz sądzą, że wszystko, co on mówi, zasługuje na wiarę. Ja zaś twierdzę,
że czytelnicy powinni wprawdzie wiarogodność dziejopisarza w niemałym zakresie przyjmować, ale nie uważać jej za jedynie rozstrzygającą,
tylko raczej na podstawie samych rzeczy wyrabiać sobie sądy.
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Zresztą musimy także za pierwszą przyczynę wojny Rzymian z Kartagińczykami (bo stąd zrobiliśmy dygresję) uważać gniew Hamilkara
z przydomkiem Barkas, rodzonego ojca Hannibala. Ów bowiem nie upadł
na duchu wskutek wojny o Sycylię, ponieważ wojska na Eryksie widocznie on zachował nietknięte dla planów, z którymi sam się nosił,
a pokój zawarł tylko z powodu klęski Kartagińczyków w bitwie morskiej,
ustępując okolicznościom — trwał jednak w gniewie czekając stale na
sposobność do zaczepki. Gdyby więc nie był nastąpił bunt wojsk najemnych przeciw Kartagińczykom, to byłby on zaraz zaczął na nowo przygotowywać się do wojny, o ile to od niego zależało; uprzedzony jednak
wewnętrznymi zamieszkami, trawił czas na tych czynnościach.
10. Kiedy zaś po stłumieniu przez Kartagińczyków wspomnianych
zamieszek Rzymianie zapowiedzieli im wojnę, ci z początku przystawali
na wszelkie warunki spodziewając się zwyciężyć słusznością swej sprawy,
jak to objaśniliśmy w poprzednich księgach, bez których nie można by
należycie nadążyć ani za tym, co teraz mówimy, ani za tym, co później
opowiemy. Ponieważ jednak Rzymianie nie zważali na to, więc ustępując
okolicznościom, choć z ciężkim sercem i nie mając innego wyboru — opuścili Sardynię i zgodzili się dopłacić jeszcze tysiąc dwieście talentów do
poprzednich, byleby nie podejmować się wojny w owych czasach. Dlatego
musimy tu szukać drugiej, i to najważniejszej przyczyny wojny, która
później wybuchła. Skoro bowiem Hamilkar, który prócz własnego gniewu
odczuwał nadto wynikłe stąd rozgoryczenie współziomków, zwalczył zbuntowanych najemników i zapewnił ojczyźnie spokój, zaraz skierował swe
zamiary na Iberię chcąc tu zdobyć środki pomocnicze na wojnę z Rzymianami. To więc należy uważać za trzecią przyczynę, mianowicie szczęśliwy przebieg operacyj kartagińskich w Iberii; ufni bowiem w uzyskaną
tam potęgę, odważnie przystąpili do wspomnianej wojny.
Że zaś Hamilkar najwięcej przyczynił się do wybuchu drugiej wojny,
chociaż umarł na dziesięć lat przed jej początkiem, na to mógłby ktoś
znaleźć liczne dowody; lecz dla uwierzytelnienia mniej więcej wystarczy
to, co zaraz powiem.
11. Mianowicie w tych czasach, gdy Hannibal zwalczony przez Rzymian ustąpił w końcu z ojczyzny i bawił u Antiocha, Rzymianie przejrzawszy już zamysły Etolów wysłali posłów do Antiocha, aby wybadać
usposobienie króla względem siebie. Posłowie widząc, że Antioch sprzyja
Etolom i ma ochotę wojować z Rzymianami, zaczęli okazywać względy
Hannibalowi usiłując podać go przez to w podejrzenie u Antiocha. Tak
się też stało. Bo z biegiem czasu król coraz bardziej podejrzliwie odnosił
się do Hannibala, aż wreszcie nadarzyła się sposobność, że skryte między
nimi nieporozumienie poddano otwartej dyskusji. W niej Hannibal wielokrotnie próbował się usprawiedliwić, a w końcu nic nie wskórawszy swą
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mową rozpoczął takie opowiadanie: W czasie, mówił, kiedy jego ojciec
zamierzał z wojskiem wyprawić się do Iberii, liczył on dziewięć lat, a kiedy
ów składał ofiarę Zeusowi, on stał przy ołtarzu. Skoro ojciec po szczęśliwym wyniku ofiary wylał na cześć bogów libację i spełnił zwyczajne
obrządki, rozkazał reszcie obecnych przy ofierze nieco ustąpić, a jego
samego przywołał do siebie i uprzejmie zapytał, czy chce razem z nim
pójść na wyprawę? On z radością zgodził się i nadto po chłopięcemu o to
go prosił. Wtedy ojciec ujął go za prawicę, powiódł do ołtarza i kazał mu,
by przysiągł równocześnie dotykając ofiar, że nigdy nie będzie przyjacielem Rzymian. Prosił więc Antiocha, aby dokładnie już o tym wiedząc
ufał mu i wierzył w tym przekonaniu, że znajdzie w nim najprawdziwszego sprzymierzeńca, póki coś złowieszczego zamierza przeciw Rzymianom; jeżeli natomiast chce z nimi zawrzeć pokój i przyjaźń, w takim razie
niech nie czeka na oszczerstwo, lecz niech mu nie ufa i ma się na baczności: wszystko bowiem przeciw nim uczyni, co tylko jest w jego mocy.
12. Gdy więc Antioch usłyszał to i uznał, że powiedziane jest z serca
i prawdziwie, zaniechał wszelkich dawniejszych podejrzeń. Jakoż należy
to uważać za niewątpliwe świadectwo wrogości Hamilkara i całego jego
usposobienia, jak się też z samych faktów pokazało. Takich bowiem wrogów stworzył Rzymianom w osobie Hazdrubala, męża swojej córki, i swojego rodzonego syna Hannibala, że większa nienawiść nie byłaby możliwa.
Otóż Hazdrubal umarł za wcześnie, żeby uzewnętrznić cały swój sposób
myślenia; natomiast Hannibalowi pozwoliły czasy wykazać w pełnej mierze odziedziczoną po ojcu wrogość do Rzymian. Dlatego też ci, którzy
stoją na czele państwa, nie powinni o nic podobnego bardziej się troszczyć,
jak żeby nie pozostał im tajny sposób myślenia tych, co likwidują nieprzyjaźnie albo zawierają przyjaźnie, kiedy mianowicie ustępują okolicznościom, a kiedy złamani na duchu wdają się w układy, ażeby przekonani
co do jednych, że tylko czyhają na sposobność, zawsze mieli się przed
nimi na baczności, drugim natomiast ufając jako prawdziwym poddanym
albo przyjaciołom każde nadarzające się zlecenie powierzali bez wahania.
Za przyczyny więc wojny hamnibalskiej trzeba to uważać, co wyżej
powiedziałem, a za początki to, co teraz zamierzam powiedzieć.
13. Oto Kartagińczycy już stratę Sycylii dotkliwie odczuli; lecz jeszcze bardziej wzmogła ich gniew, jak wyżej zaznaczyłem, sprawa Sardynii
i wysokość ustalonych w końcu sum pieniężnych. Skoro wiec podbili
przeważną część Iberii, gotowi byli wyzyskać wszelką nadarzającą się
sposobność przeciw Rzymianom. Kiedy zatem doniesiono o śmierci Hazdrubala, któremu po zgonie Hamilkara oddali w zarząd Iberię, z początku
oczekiwali wieści o nastroju wśród żołnierzy; a gdy nadeszła wiadomość
od sił zbrojnych, że wojska jednomyślnie obrały wodzem Hannibala, natychmiast zwołali lud i jednogłośnie zatwierdzili wybór wojska. Hannibal
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zaś po otrzymaniu komendy zaraz wyruszył4 na podbój ludu Olkadów,
Przybywszy do Altai, najznaczniejszego ich miasta, rozbił tam obóz, a następnie energicznymi i groźnymi atakami prędko zdobył miasto. Tym wypadkiem przerażona reszta miast poddała się Kartagińczykom. Hannibal
nałożył na nie kontrybucję, zdobył wielką sumę pieniędzy, i udał się na
leże zimowe do Nowej Kartaginy. A wielkodusznie obchodząc się z poddanymi i towarzyszom wyprawy bądź wypłacając żołd, bądź przyrzekając
zdobył sobie u wojsk wielką życzliwość i wzbudził w nich wielkie nadzieje.
14. Następnego lata wyruszył znów na podbój Wakceów i zajął Helmantykę zaraz przy pierwszym natarciu, natomiast Arbukalę z powodu
wielkości miasta i mnóstwa, a także męstwa mieszkańców wziął szturmem
dopiero po bardzo uciążliwym oblężeniu. Potem wracając popadł niespodzianie w największe niebezpieczeństwo, gdy przeciw niemu zrzeszyli się
Karpezjowie, którzy są niemal najsilniejszym ludem w tych okolicach,
a tak samo wraz z nimi zgromadziły się sąsiednie ludy, które podburzyli
głównie zbiegli Olkadowie, a wraz z nimi podżegali też ci, którzy cało
uszli z Helmantyki. Gdyby Kartagińczycy musieli przeciw nim wakzyć
w regularnej bitwie, niewątpliwie zostaliby zwyciężeni. Tymczasem Hannibal zręcznie i rozumnie zawrócił i wycofał się, a znalazłszy osłonę
w rzece zwanej Tagos wydał bitwę w miejscu jej przejścia, przy czym
równocześnie dopomogła mu rzeka i słonie, których miał około czterdziestu, tak że wszystko poszło mu wbrew oczekiwaniu innych, a podług jego
obliczeń. Albowiem barbarzyńcy przystąpili w wielu miejscach do forsowania rzeki; i tak przeważna ich część zginęła przy wyjściu z wody, gdyż
słonie biegały po brzegu i za każdym razem dosięgały wychodzących,
wielu też w samej rzece znalazło śmierć od jeźdźców, ponieważ konie
łatwiej pokonywały prąd, a jeźdźcy z góry walczyli przeciw piechurom.
W końcu na odwrót Hannibal znów przeprawił się przez rzekę na barbarzyńców i zmusił do ucieczki więcej niż sto tysięcy ludzi. Gdy ci zostali
pobici, żaden już lud z tej strony rzeki Iber nie ważył się stawić mu
oporu z wyjątkiem Saguntynów. Od ich miasta usiłował wedle możności
trzymać się z dala nie chcąc dawać Rzymianom tak długo żadnego bezspornego powodu do wojny, pokąd całej reszty ludów trwale nie podda
swej władzy — stosownie do rad i upomnień swego ojca Hamilkara.
15. Saguntynowie zaś wysyłali bez przerwy posłów do Rzymu, bo
z jednej strony obawiali się o siebie i przewidywali, co nastąpi, z drugiej
nie chcieli, żeby uwagi Rzymian uszedł szczęśliwy przebieg spraw kartagińskich w Iberii. A Rzymianie, którzy nieraz słowa ich puszczali mimo
uszu, teraz wysłali posłów celem zbadania tych doniesień. W tymże
4

W r. 221.
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czasie Hannibal podbiwszy te ludy, które zamierzał był zwalczyć, przybył
znowu z wojskami na leże zimowe do Nowej Kartaginy, które to miasto
było jak gdyby klejnotem Iberii i stolicą Kartagińczyków w tym kraju.
Kiedy zastał tu poselstwo Rzymian, udzielił im audiencji i wysłuchał ich
zleceń. Rzymianie więc zaklinali go, aby dał spokój Saguntynom, którzy
są pod ich opieką, i stosownie do zawartego z Hazdrubalem układu nie
przekraczał rzeki Iber. Lecz Hannibal jako młody, pełen wojowniczego
zapału, szczęśliwy w swych zamysłach i już dawno wrogo nastrojony do
Rzymian, przed posłami, niby z troski o Saguntynów, zaczął żalić się na
Rzymian, że kiedy krótko przedtem z okazji sporów stronnictw w Saguncie otrzymali zlecenie, żeby je uśmierzyć, niesprawiedliwie sprzątnęli
kilku zwierzchników, na które to wiarołomstwo on obojętnie patrzeć nie
będzie; jest bowiem przejętym po ojcach zwyczajem Kartagińczyków,
żeby nie pozwalać nikogo bezkarnie krzywdzić. Do Kartagińczyków zaś
wysłał posłów z zapytaniem, co ma robić, gdy Saguntynowie ufni w przymierze z Rzymianami wyrządzają krzywdy niektórym poddanym Kartagińczyków. W ogóle był on pełen nierozwagi i namiętnego gniewu. Dlatego też nie uwzględniał istotnych przyczyn, lecz uciekał się do nie uzasadnionych pozorów, co zwykli czynić ci, którzy opanowani namiętnościami lekceważą sobie to, co jest słuszne i należne. Bo o ileż lepiej byłoby żądać od Rzymian zwrotu Sardynii i wraz z nią nałożonych podatków,
które wyzyskując okoliczności niesprawiedliwie przedtem od nich pobierali, a w razie odmowy wypowiedzieć wojnę? Teraz zaś przemilczając
istotną przyczynę, a zmyślając nie istniejącą w związku z Saguntynami
robił wrażenie, że nie tylko bezpodstawnie, lecz co więcej niesprawiedliwie rozpoczyna wojnę. Posłowie Rzymian, którzy jasno zrozumieli, że
wojna jest nieunikniona, popłynęli do Kartaginy, aby i tam podobne złożyć oświadczenie. Jednak nie w Italii spodziewali się prowadzić wojnę,
tylko w Iberii, i posłużyć się w tej wojnie Saguntem jako punktem
oparcia.
16. Przeto stosownie do tego zamiaru senat postanowił zapewnić spokój w Ilirii przewidując, że wojna będzie wielka, długotrwała i z dala
od ojczyzny. Mianowicie w tym okresie Demetrios z Faros zapominając
o wyświadczonych mu dawniej przez Rzymian dobrodziejstwach i lekceważąc ich najprzód z powodu niebezpieczeństwa, jakie groziło im ze
strony Galów, a teraz z powodu grozy wiszącej nad nimi ze strony Kartagińczyków, natomiast pokładając wszystkie swe nadzieje w domu macedońskim, ponieważ wspólnie z Antigonosem wyruszył był na wojnę i brał
udział w jego bojach przeciw Kleomenesowi — zaczął pustoszyć i podbijać
na własną rękę podległe Rzymianom miasta w Ilirii, popłynął też wbrew
układom poza Lissos z pięćdziesięciu łodziami i zagrabił wiele Cykladzkich Wysp. Patrząc na to i widząc rozkwit domu macedońskiego Rzy-
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mianie zajęli się gorliwie zabezpieczeniem swego stanowiska na wschód
od Italii, ponieważ spodziewali się jeszcze na czas przywieźć Iliryjczyków
do rozumu, a Demetriosa niewdzięczność i zuchwalstwo skarcić i pomścić. Lecz omylili się w swych rachubach; bo Hannibal uprzedził ich
zajęciem Saguntu, a wskutek tego wojnę prowadzono nie w Iberii, lecz
blisko samego Rzymu i w całej Italii.
Tymczasem Rzymianie trzymając się wspomnianego planu wysłali
wczesną wiosną w pierwszym roku sto czterdziestej olimpiady 5 Lucjusza
Emiliusza na czele wojska, aby działał w Ilirii.
17. Hannibal zaś wyruszył na czele wojska z Nowej Kartaginy i pomaszerował na Sagunt. To miasto leży u sięgającego aż do morza podnóża góry, która tworzy granicę Iberii i Celtyberii, a odległe jest od
morza o jakie siedem stadiów. Obszar, który zajmują mieszkańcy miasta,
obfituje we wszelkie produkty i przewyższa żyznością całą Iberię. Przed
tym miastem rozbił teraz obóz Hannibal i wziął się gorliwie do oblężenia
przewidując liczne korzyści na przyszłość, gdyby je mógł przemocą zająć.
Sądził bowiem, że przez to odbierze Rzymianom nadzieję prowadzenia
wojny w Iberii, a po wtóre był przekonany, że przez wzniecenie powszechnej trwogi uczyni posłuszniejszymi podległych już sobie Iberów, zaś
ostrożniejszymi tych, którzy byli jeszcze niezależni; a co najważniejsze,
że nie zostawiając w tyle żadnego wroga będzie mógł bezpiecznie odbywać
marsz naprzód. Poza tym spodziewał się sam zdobyć obfite środki dla
wykonania swych planów, wzbudzić w żołnierzach zapał dając im nadzieję na korzyści, jakie każdy osiągnie, wreszcie pozyskać życzliwość
Kartagińczyków w kraju łupami, które miał im odesłać. Nosząc się z takimi myślami gorliwie zajmował się oblężeniem: bądź stawiał siebie za
wzór tłumowi i sam przykładał rękę do mozolnych prac oblężniczych,
bądź zachęcał wojska i zuchwale rzucał się w niebezpieczeństwa walki.
Przetrwawszy tak wszelką biedę i troskę, w końcu po ośmiu miesiącach
zdobył przemocą miasto, gdzie zawładnął mnóstwem pieniędzy, jeńców
i sprzętu. Pieniądze odłożył dla własnych zamiarów wedle swego pierwotnego planu, jeńców rozdzielił między towarzyszów wyprawy, odpowiednio do zasług każdego, a cały sprzęt natychmiast przesłał Kartagińczykom. To czyniąc nie zawiódł się w swych rachubach i nie chybił pierwotnego celu, lecz wzbudził u żołnierzy większą ochotę do walki, Kartagińczyków pogodził ze swymi żądaniami, sam zaś później dokonał wiele
zręcznych operacji przy pomocy zapasów pieniężnych.
18. W tym samym czasie Demetrios posłyszawszy o zamiarach Rzymian natychmiast posłał silną załogę do Dimale i odpowiednie dla niej
zapasy; z reszty zaś miast usunął swych przeciwników i złożył władzę
5
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w ręce swoich przyjaciół. Sam dobrał sobie spośród poddanych sześć tysięcy najdzielniejszych ludzi i skupił ich na Faros. Gdy więc konsul
rzymski przybył z wojskami do Ilirii i widział, jaką ufność pokładają
nieprzyjaciele w warowności Dimale i w swych przygotowaniach, a nadto
w przekonaniu, że jest ona nie do zdobycia, postanowił najpierw dobrać
się do tego miasta, aby w nieprzyjaciołach wzniecić popłoch. Zachęciwszy
poszczególnych dowódców i przysunąwszy machiny na wielu punktach,
zaczął oblężenie. Zdobył miasto w siedmiu dniach i przez to wszyscy
przeciwnicy upadli na duchu. Dlatego zaraz przybyli z wszystkich miast,
aby zdać się na łaskę i niełaskę Rzymian. On zaś przyjął poszczególnych
w poddaństwo na odpowiednich warunkach i popłynął na Faros przeciw
samemu Demetriosowi. Słysząc, że miasto jest wyjątkowo silne i że zebrało się w nim mnóstwo ludzi, a nadto zaopatrzone jest w zapasy i inne
potrzebne w czasie wojny rzeczy, obawiał się, że oblężenie mogłoby stać
się trudne i długotrwałe. W przewidywaniu więc tego wszystkiego posłużył się w samą porę tego rodzaju fortelem. Popłynął nocą z całą flotą
ku wyspie i większą część wojska wysadził na ląd w kilku zalesionych
i leżących w dolinie miejscach. Z dwudziestu zaś okrętami, gdy nastał
dzień, otwarcie wjechał do portu znajdującego się w bezpośredniej bliskości miasta. Gdy Demetrios zobaczył okręty, lekceważąc małą ich ilość,
ruszył z miasta do portu, aby przeszkodzić lądowaniu nieprzyjaciół.
19. Kiedy zaraz przy spotkaniu wywiązała się zacięta walka, przybywało na pomoc coraz więcej ludzi z miasta, aż wreszcie wszyscy wyszli
do boju. W tym momencie zbliżyli się ci Rzymianie, którzy wylądowali
w nocy odbywszy drogę przez nieznane miejsca. Oni to zajęli strome
wzgórze między miastem a portem i odcięli od miasta tych, którzy wyruszyli na odsiecz. Skoro Demetrios zauważył, co się stało, przestał przeszkadzać wysiadającym na ląd, lecz po zebraniu i upomnieniu swoich
ruszył naprzód, zdecydowany wdać się w regularną walkę z tymi, co obsadzili wzgórze. Rzymianie widząc szybki i uporządkowany atak Iliryjczyków ze zdumiewającą odwagą rzucili się wspólnie na ich roty. Równocześnie z nimi, ci którzy wysiedli ze statków, na widok tego, co się dzieje,
natarli od tyłu na wrogów; jakoż wpadając na nich ze wszystkich stron
wywołali wśród Iliryjczyków popłoch i niemałe zamieszanie. Gdy więc
wskutek tego jedni z frontu, drudzy od tyłu byli nękani, w końcu załoga
Demetriosa rzuciła się do ucieczki; niektórzy zbiegli do miasta, większość
rozproszyła się po bezdrożach wyspy. Demetrios, który na wszelki wypadek w kilku samotnych punktach wybrzeża miał w pogotowiu ukryte
łodzie, do nich się wycofał i wsiadłszy na nie odpłynął z nastaniem nocy:
tak wbrew oczekiwaniu wszystkich przeprawił się do króla Filipa, u którego spędził resztę życia: mąż, który posiadał odwagę i śmiałość, ale bezmyślną i całkiem samowolną. Dlatego też znalazł koniec zgodny z cha-
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rakterem, jakiego dowiódł w ciągu całego życia. Mianowicie usiłując za
zgodą Filipa zająć miasto Meseńczyków w sposób lekkomyślny i hazardowy
stracił życie w rozstrzygającej chwili swego przedsięwzięcia, o czym
szczegółowo opowiemy, doszedłszy do tych czasów. Konsul zaś rzymski
Emiliusz zaraz przy pierwszym natarciu zajął Faros i kazał je zburzyć;
potem zawładnął resztą Ilirii, uporządkował tam wszystko podług swej
woli i wrócił już z końcem lata do Rzymu, do którego wkroczył wśród
ogólnego uznania jako triumfator. Zdawało się bowiem, że nie tylko
zręcznie, lecz co więcej mężnie zachował się w tej sprawie.
20. Skoro Rzymianie otrzymali wiadomość o zdobyciu Saguntu, wtedy
zaprawdę nie odbywali narad co do wojny, jak twierdzą niektórzy historycy układając nawet mowy wypowiedziane za i przeciw i popełniając
w ten sposób największą niedorzeczność. Bo jakżeż mogliby Rzymianie —
którzy przed rokiem zapowiedzieli wojnę Kartagińczykom, jeżeli wkroczą
na terytorium Saguntu — teraz po wzięciu przemocą samego miasta zejść
się na naradę, czy mają zaczynać wojnę, czy nie? I jak mogą owi historycy
z jednej strony przedstawiać niezwykłe przygnębienie senatu, a z drugiej opowiadać, że ojcowie biorą z sobą do senatu swych synów, w wieku
począwszy od dwunastu lat, a ci wprawdzie słuchają obrad, lecz nawet
nikomu z najbliższych nie zdradzają żadnej tajemnicy? Z tego w ogóle
nic nie jest ani prawdziwe, ani prawdopodobne, chybaby zaprawdę los
Rzymianom prócz innych zalet także i tej użyczył, że mądrzy są zaraz
od urodzenia! O takich więc pismach, jakie gryzmolą Chajreas i Sozylos,
zbyteczne byłoby więcej mówić; bo mnie przynajmniej wydaje się, że one
posiadają nie wartość i znaczenie historii, lecz paplaniny z balwierni
lub z ulicy. Otóż Rzymianie dowiedziawszy się o nieszczęściu, jakie spotkało Saguntynów, natychmiast wybrali posłów i z pośpiechem wysłali
ich do Kartaginy, stawiając przeciwnikom dwie propozycje, z których
jedna, o ile by ją Kartagińczycy przyjęli, zdawała się przynosić im
równocześnie hańbę i szkodę, druga zawierała w sobie początek wielkich
sporów i walk. Bo albo żądali wydania Rzymianom wodza Hannibala
wraz z jego doradcami, albo wypowiadali im wojnę. Gdy więc Rzymianie
po przybyciu do Kartaginy zjawili się w senacie i złożyli to oświadczenie, Kartagińczycy słuchali z niechęcią o wyborze między tymi propozycjami. Mimo to wysunęli najzręczniejszego spośród siebie na mówce
i zaczęli bronić swych praw.
21. Otóż układ z Hazdrubalem zbywali milczeniem, jak gdyby wcale
nie był zawarty, albo, gdyby był zawarty, jakoby nie miał dla nich znaczenia, gdyż dokonano go bez ich zgody. A na to przytaczali przykład
samych Rzymian. Bo (mówili) układ pokojowy, zawarty za Lutacjusza
w wojnie o Sycylię, już był przez niego przyjęty, a później lud rzymski
unieważnił go, ponieważ doszedł do skutku bez jego zgody. Kładli nato-
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miast nacisk i opierali się w całej swej obronie na ostatnim układzie,
jaki zawarto w wojnie o Sycylię. W tym, jak mówili, o Iberii nic nie jest
napisane, podczas gdy są tam wyraźne określenia co do bezpieczeństwa,
jakie ma on zapewnić obustronnym sprzymierzeńcom. O Saguntynach
dowodzili, że nie byli jeszcze wtedy sprzymierzeńcami Rzymian, i odczytywali w tym celu kilkakrotnie układ pokojowy. Rzymianie zaś w ogóle
nie chcieli teraz prawować się z nimi mówiąc, że gdyby miasto Saguntynów było jeszcze nienaruszone, to okoliczności dopuszczałyby spór prawny
i można by było o wątpliwych kwestiach dyskutować; ponieważ jednak
dopuszczono się względem niego wiarołomstwa, więc Kartagińczycy
muszą albo wydać im winnych, przez co dla każdego stanie się jawne,
że nie brali udziału w bezprawiu, lecz że czyn ten wykonano bez ich
wiedzy, albo, jeżeli tego nie chcą uczynić i przyznają się do współudziału (...)6 więc ograniczyli się do tego ogólnego oświadczenia. Nam
jednak wydaje się konieczne nie zostawiać tego punktu bez omówienia,
ażeby ci 7, którym zależy i wypada sprawy te jasno i dokładnie poznać,
nie uchybiali prawdzie w najważniejszych uchwałach, a żądni wiedzy
czytelnicy, wprowadzeni w błąd przez nieświadomość i stronniczość dziejopisarzy, nie wytworzyli sobie o przedmiocie fałszywego sądu, lecz żeby
uzyskało się bezsporny pogląd na stosunki prawne, jakie istniały między
Rzymianami a Kartagińczykami od początku aż do naszych czasów.
22. Pierwszy więc układ między Rzymianami a Kartagińczykami
zawarto za Lucjusza Juniusza Brutusa i Marka Horacjusza 8, pierwszych
konsulów mianowanych po obaleniu królestwa, którzy poświęcili także
świątynię Jowisza Kapitolińskiego — o dwadzieścia osiem lat wcześniej,
nim Kserkses przeprawił się do Grecji. Spisaliśmy go przetłumaczywszy
możliwie najdokładniej; bo do tego stopnia różni się także u Rzymian
teraźniejszy język od dawnego, że nawet najbieglejsi to i owo ledwie po
starannym badaniu potrafią wyjaśnić. Tak brzmi ten układ: „Na następujących warunkach ma zasadzać się przyjaźń między Rzymianami
i sprzymierzeńcami Rzymian a Kartagińczykami i sprzymierzeńcami
Kairtagińczyków. Rzymianie i sprzymierzeńcy Rzymian nie śmią płynąć poza Piękny Przylądek, chyba że zmusi ich do tego burza albo
nieprzyjaciele. Jeżeli zaś kto przemocą zostanie tam zapędzony, to nie
wodno mu niczego kupić albo zabrać oprócz tego, co jest potrzebne do
naprawy statku albo do składania ofiar. A w pięciu dniach ma odjechać. Tym zaś, którzy dla celów handlowych przybędą na obcy teren, nie
wolno tam nic załatwić, chyba w obecności herolda albo pisarza. Co przy
6

Lukę w tekście uzupełnia się: „w krzywdzie — podjąć się wojny. Rzymianie".
Myśli o odpowiedzialnych mężach stanu w Rzymie.
8
W r. 509. Data ta jest błędna; za pierwszy układ handlowy Rzymu z Kartaginą
uważa się układ zawarty w r. 348.
7
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nich zostanie sprzedane, za to należytość ma być sprzedawcy zagwarantowana ze strony państwa, o ile sprzedaż odbywa się w Libii albo w Sardynii. Jeżeli ktoś z Rzymian przybędzie do tej części Sycylii, którą rządzą
Kartagińczycy, mają Rzymianie we wszystkim posiadać równe prawa.
Kartagińczycy nie mogą wyrządzać krzywd ludowi z Ardea, Antium, Laurentum, Circei, Terracina ani w ogóle żadnemu ludowi Latynów, ilu ich
podlega Rzymowi. Jeżeli zaś niektóre nie podlegają, to mają się od ich
miast trzymać z dala; gdyby jednak jakie zajęli, mają Rzymianom oddać
nienaruszone. Niech nie wznoszą twierdzy w Lacjum. Jeżeli jako nieprzyjaciele wejdą do kraju, nie wolno im w kraju przenocować".
23. Otóż Piękny Przylądek jest to ten, który leży tuż przed Kartaginą
ku północy. Na południe poza ten przylądek Kartagińczycy raz na zawsze
nie pozwalają Rzymianom płynąć na długich okrętach, ponieważ nie chcą,
jak mi się zdaje, żeby ci poznali okolice Byssatis i Małej Syrty, które dla
żyzności gleby nazywają Emporia. Jeżeli zaś ktoś burzą albo przez nieprzyjaciół przemocą zostanie tam zagnany i będzie potrzebował jakich koniecznych rzeczy dla złożenia ofiar i dla naprawy statku, to pozwalają
mu nabyć, lecz nic poza tym, i bezwzględnie żądają, żeby lądujący oddalili się w przeciągu pięciu dni. Do Kartaginy zaś i do całej Libii z tej
strony Pięknego Przylądka, dalej do Sardynii i do części Sycylii podległej
władzy Kartagińczyków dozwolone jest Rzymianom płynąć w celach
handlowych i Kartagińczycy obiecują zapewnić każdemu jego prawo
dając na to gwarancję państwową. Z tego układu wynika, że o Sardynii
i Libii mówią oni jako o własnych krajach; natomiast przy Sycylii czynią
wyraźną różnicę uwzględniając w układzie tylko tę część wyspy, która
podlega rządom Kartagińczyków. Tak samo Rzymianie uwzględniają
w układzie tylko obszar latyński, a nie wspominają o reszcie Italii, ponieważ nie była w ich mocy.
24. Po tym układzie zawierają inny, którym Kartagińczycy objęli
także Tyryjczyków i lud z Utyki. A do Pięknego Przylądka dodano jeszcze
Mastia i Tarsejon, poza którymi to punktami nie pozwalają Rzymianom
ani grabić, ani zakładać miast. Brzmi on w ten sposób: „Na następujących
warunkach ma zasadzać się przyjaźń między Rzymianami i sprzymierzeńcami Rzymian a Kartagińczykami, Tyryjczykami, ludem Utycenzów i ich
sprzymierzeńcami. Poza Pięknym Przylądkiem, Mastia i Tarseion nie
wolno Rzymianom grabić, uprawiać handlu i zakładać miast. Jeżeli Kartagińczycy zajmą w kraju latyńskim jakieś miasto, które nie podlega Rzymianom, mogą pieniądze i jeńców zatrzymać, a miasto niech oddadzą.
A na wypadek, gdyby poszczególni Kartagińczycy wzięli jeńców od ludu,
z którym Rzymianie na mocy spisanego układu utrzymują pokój, a który
im jednak nie podlega, nie powinni ich sprowadzać do portów rzymskich;
a gdyby takiego tam sprowadzono i Rzymianin położył na nim rękę, ma
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być puszczony na wolność. Tak samo i Rzymianie niechaj tego nie czynią.
Jeżeli na jakimś obszarze, którym władają Kartagińczycy, Rzymianin
zaopatrzy się w wodę albo żywność na drogę, niech przy tej aprowizacji
nie krzywdzi nikogo z tych, których z Kartagińczykami łączy pokój i przyjaźń. Tak samo i Kartagińczyk niech tego nie czyni. A w danym wypadku
niechaj prywatnie się nie mści; gdyby zaś to uczynił, ma taki czyn uchodzić za przestępstwo wobec państwa. W Sardynii i Libii żaden Rzymianin
nie śmie uprawiać handlu, ani zakładać miasta, (...)9 chyba tylko tak
długo, aż zaopatrzy się w prowiant albo naprawi swój statek. A jeżeli go
tam burza zapędzi, ma w pięciu dniach odjechać. W części Sycylii, którą
władają Kartagińczycy, i w Kartaginie może Rzymianin to wszystko czynić i sprzedawać, co także obywatelowi jest dozwolone. To samo prawo
niech także Kartagińczyk w Rzymie posiada".
Znowu w tym układzie jeszcze zaostrzają postanowienie co do Libii
i Sardynii, przywłaszczając je sobie i zabraniając Rzymianom wszelkiego
do nich przystępu. Natomiast przy Sycylii dodatkowo objaśniają, że mówią o podległej im części. Podobnie też postępują Rzymianie w odniesieniu do Lacjum: żądają, by Kartagińczycy nie krzywdzili mieszkańców
Ardei, Ancjum, Circei i Terraciny. A są to miasta zamykające wzdłuż
morza kraj Latynów, który oni w układzie uwzględniają 10.
25. Oto jeszcze ostatni układ zawierają Rzymianie w czasie przeprawy
Pyrrusa, zanim Kartagińczycy zaczęli wojnę o Sycylię. W nim zatrzymują
wszystko inne stosownie do istniejących już porozumień i czynią prócz
tego następujący dodatek: „Jeżeli Rzymianie albo Kartagińczycy zawrą
przymierze z Pyrrusem, muszą jedni i drudzy je podpisać, ażeby mogli
sobie nawzajem pomagać w kraju tych, którzy będą zwalczani. Którakolwiek zaś strona potrzebowałaby pomocy, mają Kartagińczycy dostarczyć statków, zarówno przewozowych jak i wojennych; o żołd zaś dla
swoich załóg ma się postarać każda strona. Kartagińczycy także na morzu
powinni Rzymianom nieść pomoc, gdy zajdzie potrzeba. Ale załóg okrętowych niechaj nikt nie zmusza, ażeby mimo woli wysiadały na ląd".
Przysięgę zaś musiano w ten sposób składać. Przy pierwszym układzie
przysięgali Kartagińczycy na bogów ojczystych, Rzymianie na JowiszaLapis według dawnego zwyczaju, a przy ostatnim układzie na Marsa
i Enyaliosa. Przysięga na Jowisza-Lapis jest taka. Kto zaprzysięga układ,
bierze kamień do ręki, a skoro przysięgnie w imieniu państwa, tak mówi:
„Jeżeli dochowam przysięgi, niech mi się dobrze wiedzie; jeżelibym jednak inaczej myślał albo działał, to w chwili, gdy wszyscy inni utrzymają
się przy własnej ojczyźnie, własnych prawach, własnym majątku, przy
9
10

Luka w tekście, którą uzupełnia się: „ani stawać na kotwicy".
Układ ten przypada na r. 348 albo na jeszcze późniejszy czas.
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świątyniach i grobach — niechbym ja jeden wypadł tak, jak teraz ten
kamień wypada". Po tych słowach wyrzuca kamień z ręki.
26. Skoro więc istnieją takie układy i jeszcze teraz przechowywane są
na spiżowych tablicach w skarbcu edylów obok świątyni Jowisza Kapitolińskiego, któż by słusznie nie dziwił się dziejopisarzowi Filinosowi, nie
dlatego, że było mu to nie znane (temu bowiem nie można się dziwić, jeśli
jeszcze za naszych czasów u Rzymian i Kartagińczyków nie wiedzieli
o tym najstarsi i uchodzący za takich, co najwięcej troszczą się o sprawy
państwowe), lecz na jakiej podstawie albo jak miał odwagę napisać coś
wręcz przeciwnego: że między Rzymianami a Kartagińczykami istniał
układ, wedle którego Rzymianie musieli trzymać się z dala od całej Sycylii, a Kartagińczycy od Italii, i że Rzymianie naruszyli ten układ i przysięgę urządzając pierwszy raz przeprawę na Sycylię? A przecież żaden
taki układ ani nie był zawierany, ani w ogóle nie istnieje na piśmie, a on
mówi o tym wyraźnie w drugiej księdze. My wspominając o tej kwestii
we Wstępie do naszego dzieła odłożyliśmy szczegółowe jej traktowanie
do tego miejsca, ponieważ wielu dając wiarę pismu Filinosa przyjęło
fałsz za prawdę. Otóż jeżeli ktoś w tym sensie zaczepia Rzymian i z powodu ich przeprawy na Sycylię, że w ogóle przyjęli Mamertynów do
swej przyjaźni, a później na ich prośby użyczyli im pomocy, aczkolwiek'
ci nie tylko wobec miasta Messyńczyków, lecz także Regińczyków dopuścili się zdrady — to może słusznie czyn ten potępia; jeżeli natomiast
sądzi, że wbrew przysięgom i układom przedsięwzięli tę wyprawę, znajduje się w oczywistym błędzie.
27. Gdy zatem ukończono wojnę o Sycylię, zawarli inny układ, którego
główne postanowienia były: „Kartagińczycy mają ustąpić z Sycylii i ze
wszystkich wysp leżących między Italią a Sycylią. Obustronni sprzymierzeńcy mają posiadać bezpieczeństwo od obu stron. Żadne państwo nie
może na obszarze drugiego nakazywać jakichś danin ani wznosić budynków publicznych, ani werbować najemników, ani przyjmować do swej
przyjaźni sprzymierzeńców drugiego państwa. Kartagińczycy powinni
w dziesięciu latach uiścić dwa tysiące dwieście talentów, a bezzwłocznie
dać tysiąc. Jeńców mają Kartagińczycy wszystkich zwrócić Rzymianom
bez okupu". Potem znów, gdy skończyła się wojna libijska, Rzymianie
wydawszy Kartagińczykom wojnę na podstawie uchwały dodali do poprzedniego układu takie warunki: „Kartagińczycy mają ustąpić z Sardynii i uiścić jeszcze dalszych tysiąc dwieście talentów", jak wyżej powiedziałem. Do wymienionych już układów dodano na końcu umowę zawartą
z Hazdrubalem w Iberii, w myśl której „Kartagińczycy nie mogą w celach
wojny przekraczać rzeki Iber". Takie były stosunki prawne między Rzymianami a Kartagińczykami od początku aż do czasów Hannibala.
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28. Jak więc nie znajdujemy, żeby Rzymianie przeprawą na Sycylię
naruszyli przysięgę, tak dla drugiej wojny, kiedy to zawarli układ co do
Sardynii, ani pozoru, ani powodu uzasadnionego nie potrafiłby nikt znaleźć; lecz niewątpliwie Kartagińczyków z powodu ich położenia zmuszono
wbrew wszelkiej słuszności, by ustąpili z Sardynii i uiścili powyżej wymienioną sumę pieniężną. Bo zarzut, jaki Rzymianie przy tym stawiali
Kartagińczykom, że w libijskiej wojnie krzywdzili płynących od nich kupców, został wówczas usunięty, gdy otrzymali z powrotem wszystkich ludzi, których zawieziono do portów kartagińskich, i z wdzięczności za to
podarowali ze swej strony bez okupu znajdujących się u nich jeńców
wojennych, o czym szczegóły podaliśmy w trzeciej przed tą księdze11.
Wobec takiego stanu rzeczy pozostaje nam jeszcze dokładnie rozpatrzyć i zbadać, której z obu stron należy przypisać przyczynę wybuchu
wojny hannibalskiej.
29. Otóż co Kartagińczycy wtedy mówili, o tym już donieśliśmy; co
zaś Rzymianie mówią, teraz podamy. Wprawdzie wówczas nie przytaczali
oni swych racji, bo byli rozgoryczeni zagładą Saguntu, jednakże są one
często i przez wielu u nich wypowiadane. Przede wszystkim, jak ośmielili
się twierdzić Kartagińczycy, nie należy unieważniać zawartej z Hazdrubalem umowy. Nie było w niej bowiem dodatku, jak przy układzie Lutacjusza, ,,że będzie on ratyfikowany, jeżeli także lud rzymski go uzna",
lecz pełnomocnie Hazdrubal zawarł umowę, w której brzmiało, „że Kartagińczykom nie wolno w zamiarach wojennych przekraczać rzeki Iber".
Dalej, w układzie dotyczącym Sycylii było napisane, jak też przyznają,
„że obustronni sprzymierzeńcy mają posiadać bezpieczeństwo od obu
stron" — i to nie tylko ówcześni sprzymierzeńcy, jak to wyjaśniali Kartagińczycy, bo w takim wypadku byłoby z pewnością dodane, że nie wolno
przyjmować innych sprzymierzeńców poza dotychczasowymi albo że przyjętych po zawarciu tego układu nie należy brać w rachubę. Skoro zaś nie
zaznaczono ani jednego, ani drugiego, widoczne było, że wszyscy obustronni sprzymierzeńcy, zarówno ówcześni jak i ci, których przyjęto by
później, musieli zawsze posiadać bezpieczeństwo od obu stron. To też musi
wydawać się całkiem naturalne. Bo przecież nie mogli zawierać takiego
układu, którym sami odebraliby sobie możność przyjmowania wedle okoliczności przyjaciół i sprzymierzeńców, jacy wydawaliby się im odpowiedni, ani pozwalać, żeby ci, których przyjmą pod swoją opiekę, doznawali od innych krzywdy. Raczej główna myśl obu narodów przy zawieraniu układu była ta, żeby unikać ówczesnych sprzymierzeńców, jakich oba posiadały, i żeby w żaden sposób jedna strona od drugiej nie
przyjmowała jakichś jej ludzi do swego przymierza; a do tych, których
11
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później miano przyjąć, odnosiło się właśnie to postanowienie, „żeby żadne
państwo nie werbowało najemników na obszarze i wśród sprzymierzeńców drugiego i nie nakazywało jakichś danin; bezpieczeństwo zaś mają
posiadać wseyscy od obu stron".
30. Przy takim stanie rzeczy niewątpliwe było także to, że Saguntynowie już na wiele lat przed czasami Hannibala oddali się byli pod opiekę
Rzymian. Najważniejszym i przez samych Kartagińczyków uznawanym
dowodem na to jest, że Saguntynowie podczas wewnętrznych sporów partyjnych nie Kartagińczykom poruczyli ich załagodzenie, choć ci byli w pobliżu i wtedy już mieszali się do spraw Iberii, lecz Rzymianom, i przy
ich pomocy zaprowadzili ład w swym państwie. Jeżeli więc upadek Saguntu uważa się za przyczynę wojny, należy przyznać, że Kartagińczycy
niesprawiedliwie ją wydali, zarówno ze względu na układ zawarty przez
Lutacjusza, który sprzymierzeńcom obu narodów gwarantował bezpieczeństwo od obu stron, jak i ze względu na układ Hazdrubala, który zabraniał Kartagińczykom przekraczać rzekę Iber w zamiarze wojennym.
Jeżeli natomiast szuka się przyczyny w odebraniu Sardynii i równoczesnym nałożeniu kontrybucji, to zgoła należy przyznać, że Kartagińczycy
słusznie prowadzili wojnę hannibalską; bo jak niegdyś ustąpili przed okolicznościami, tak teraz wyzyskali okoliczności, aby zemścić się na swoich
krzywdzicielach.
31. Niektórzy z tych, co na takie sprawy patrzą bezkrytycznie, może
pomyślą, że my bez potrzeby zbyt obszernie i dokładnie wypowiadamy
się na ten temat. Co do mnie, jeżeliby ktoś przypuszczał, że sam sobie
wystarcza w każdej sytuacji, przyznałbym, że wiedza o przeszłości jest
wprawdzie piękna, lecz może dla niego niekonieczna. Skoro jednak żaden
człowiek nie ośmieliłby się tego utrzymywać ani w odniesieniu do osobistych, ani do publicznych spraw, bo nikt rozumny, jeśli nawet na razie
znajduje się w szczęśliwym położeniu, nigdy prawdziwie nie upewni się
co do przyszłych nadziei, przeto twierdzę, że nie tylko piękne, lecz co
więcej konieczne jest poznanie przeszłości. Jak bowiem może ktoś, gdy on
sam czy jego ojczyzna cierpi krzywdę, znaleźć pomocników i sprzymierzeńców, albo gdy pragnie coś zdobyć i pierwszy zacząć akcję, jak może
innych skłonić do popierania go w zamysłach, jak wreszcie, jeżeli zadowolony jest z istniejących stosunków, może innych należycie zachęcić do
umocnienia jego stanowiska i do utrzymania stanu rzeczy, jeżeli nic nie
wie o tradycji dawniejszych dziejów u poszczególnych narodów? Zawsze
bowiem stosując się do obecnej chwili i udając razem z innymi wszyscy
tak mówią i czynią, toteż usposobienie każdego trudno jest rozpoznać,
a prawda we wielu wypadkach nader bywa zaciemniona. Lecz czyny
przeszłości, które dają się osądzić z samych faktów, prawdziwie objawiają
nam skłonności i myśli każdego i wskazują, od kogo mamy oczekiwać
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wdzięczności, dobrodziejstwa i pomocy, a od kogo przeciwnych rzeczy.
Stąd też można często i przy wielu sposobnościach przekonać się, kto
z nami będzie współczuł i podzielał nasz gniew, a nawet nas pomści. A to
zawiera w sobie największe korzyści dla życia ludzkiego, zarówno publicznego, jak i prywatnego. Dlatego autorzy i czytelnicy dzieł historycznych powinni nie tyle kłaść wagę na opowiadanie samych zdarzeń, ile na
to, co działo się przedtem i współcześnie, i potem. Jeżeli bowiem ktoś
usunie z historii pytania: dlaczego, jak i w jakim celu dokonano czynu
i czy miał on oczekiwany wynik, to reszta jej stanie się rozrywką, a nie
nauką, i na chwilę użyczy przyjemności, ale na przyszłość nie przyniesie
zupełnie żadnego pożytku.
32. Dlatego też musi się uważać za błędną opinię tych, którzy sądzą,
że nasze dzieło trudne jest do nabycia i trudne do czytania z powodu
liczby i wielkości ksiąg. Bo o ileż łatwiej jest nabyć i przeczytać czterdzieści ksiąg, które utkane są jakby jedną osnową, i jasno zrozumieć zdarzenia
w Italii, Sycylii i Libii od czasów Pyrrusa aż do zdobycia Kartaginy,
a zdarzenia w reszcie świata od ucieczki Spartiaty Kleomenesa w nieprzerwanym ciągu aż do bitwy Achajów i Rzymian przy Istrnie — niż
pisma takich, co układają poszczególne historie, czytać albo nabywać?
Wszak pomijając już to, że są one o wiele większe od naszych pamiętników, nawet nauczyć się z nich czegoś pewnego czytelnicy nie mogą,
najpierw dlatego, że większość historyków nie pisze tego samego o tych
samych zdarzeniach, a potem, że pomijają równoczesne zdarzenia, gdy
tymczasem przez wspólne rozpatrywanie i porównywanie zestawianych
ze sobą faktów zyskuje się o wszystkim całkiem inny sąd niż przy odosobnionym rozważaniu; wreszcie ponieważ tego, co najważniejsze, zgoła
nawet dotknąć nie mogą. Albowiem właśnie za najistotniejsze części
historii uważamy to, co po zdarzeniach nastąpiło i co im towarzyszyło,
a zwłaszcza ich przyczyny. I tak widzimy, że wojna z Antiochem miała
swój początek w wojnie filipejskiej, filipejska w hannibalskiej, a hannibalska w wojnie o Sycylię i że wypadki między tymi wojnami występowały w licznych i rozmaitych formach, wszystkie jednak zmierzały do
tego samego celu. Otóż to wszystko dzięki piszącym historię powszechną
można poznać i zrozumieć, natomiast nie można z ksiąg tych autorów,
którzy opisują wojny same dla siebie, jak wojna z Perseuszem albo z Filipem; chyba by ktoś czytając w ich pismach same opisy bitew sądził, że
poznał także jasno plan i przebieg całej wojny. Tymczasem jest to zupełnie
niemożliwe; lecz ile różni się zrozumienie od samego słuchania, tyleż
i nasze Dzieje, jak sądzę, różnią się od pism traktujących o poszczególnych zdarzeniach.
33. Skoro posłowie rzymscy (bo stąd rozpoczęła się nasza dygresja 12)
12
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wysłuchali obrony Kartagińczyków, nie mówili nic więcej. Lecz najstarszy z nich wskazał członkom senatu na fałdy swej togi i rzekł, że niesie
im zarówno wojnę jak i pokój; a wysypie i zostawi im to, co rozkażą.
Wtedy król Kartagińczyków kazał mu to wysypać, co im samym się podoba. A Rzymianin oświadczył, że wysypuje wojnę, na co też większość
członków Rady równocześnie zawołała, że ją przyjmuje. Posłowie więc
i członkowie Rady na tym się rozeszli. Hannibal zaś, który zimował w Nowej Kartaginie, odprawił najprzód Iberów do ich miast, aby ich uczynić
gotowymi i ochotnymi na przyszłość. Po wtóre dał swemu bratu Hazdrubalowi wskazówki, jak ma rządzić i władać w Iberii oraz przygotowywać
się przeciw Rzymianom, gdyby on sam się przypadkiem oddalił. Po trzecie
starał się o zapewnienie bezpieczeństwa Libii. Otóż według bardzo pewnych i roztropnych obliczeń przenosił żołnierzy z Libii do Jberii, a z Iberii
do Libii, wiążąc takim zarządzeniem wzajemną wierność obu narodów.
Przeniesieni do Libii byli: Tersyci i Mastianowie, a prócz tych Oreci [Iberowie] i Olkadzi; ogólna liczba wojsk tych ludów wynosiła tysiąc dwustu
jeźdźców i trzynaście tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu piechurów. Nadto
byli Balearowie w liczbie ośmiuset siedemdziesięciu: nazwa ta właściwie
oznacza procarzy 13, lecz od tego rodzaju walki także lud i wyspa tak samo
się nazywa. Większość wyżej wymienionych przydzielił do Metagonii
w Libii, a niektórych do samej Kartaginy. Z miast zaś tak zwanych Metagonitów posłał jeszcze cztery tysiące piechurów do Kartaginy w roli
zakładników, a zarazem posiłkowców. A w Iberii pozostawił swemu bratu
Hazdrubalowi pięćdziesiąt pięciorzędowców, dwa czterorzędowce i pięć
trójrzędowców, z których to okrętów trzydzieści dwa pięciorzędowce i pięć
trójrzędowców miało załogę. Jeźdźców zaś pozostawił mu czterystu pięćdziesięciu Libyfojników i Libijczyków, trzystu Lergetów, tysiąc ośmiuset
Numidów, i to Massoliów, Masesyliów, Makceów i Mauruzjów znad wybrzeża Oceanu, pieszych jedenaście tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu Libijczyków, trzystu Ligurów, pięciuset Balearów i do tego dwadzieścia jeden
słoni.
Nie należy się zresztą dziwić, że daliśmy tak dokładny opis zarządzeń
Hannibala w Iberii, jaki z trudem mógłby uskutecznić ktoś, co sam miałby
w swym ręku opis poszczególnych akcji wojennych, i nie należy nas z góry
potępiać, że postąpiliśmy tak samo jak owi pisarze, którzy podają uwierzytelnione kłamstwa. Otóż my znaleźliśmy ten spis w Lacinium na spiżowej tablicy, a kazał go sporządzić Hannibal w owym czasie, gdy przebywał w tych okolicach Italii, i sądziliśmy, że pod tym względem jest
on zupełnie wiarogodny. Dlatego też zdecydowaliśmy się pójść za tym
spisem.
13
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34. Skoro Hannibal wszystko przewidział dla bezpieczeństwa Libii
i Iberii, czyhał odtąd na sposobność i oczekiwał tych, którzy od Galów
mieli być doń wysłani. Dokładne bowiem zasięgnął był wiadomości zarówno o żyzności kraju u stóp Alp i dokoła rzeki Padu, jak i o mnóstwie
jego mieszkańców, dalej o dzielności tych mężów na wojnach, a co najważniejsze, o ich wrogości, jaką żywili ku Rzymianom wskutek ostatniej
wojny, o której traktowaliśmy w poprzedniej księdze, aby czytelnikom
uprzystępnić to, co teraz mamy opowiedzieć. Dlatego trzymał się kurczowo tej nadziei i czynił wszelakie obietnice pilnie rozsyłając posłów
do naczelników Galów, zarówno do tych, którzy z tej strony Alp, jak
i do tych, którzy w samych Alpach mieszkali. Sądził bowiem, że jedynie wtedy będzie mógł w Italii rozpocząć wojnę z Rzymianami, jeżeli po
przebyciu wprzódy niedogodnych miejsc zdoła dotrzeć do wspomnianych
okolic i tu wykorzystać Galów jako pomocników i sprzymierzeńców przy
zamierzonym ataku. Kiedy więc zjawili się gońcy i oznajmili o dobrych
chęciach Galów i ich oczekiwaniu, a nadto oświadczyli, że przejście przez
Alpy jest wprawdzie nader uciążliwe i trudne, ale nie niemożliwe, ściągnął na wiosnę wojska z leż zimowych. Świeżo też doszły doń wiadomości
z Kartaginy, które skrzepiły jego odwagę i wiarę w życzliwość współziomków, tak że otwarcie już zachęcał swe wojska do wojny przeciw
Rzymianom mówiąc, jak to Rzymianie odważyli się żądać wydania jego
i wszystkich dowódców wojska i przedstawiając żyzność kraju, do którego
przybędą, oraz życzliwość i przymierze Galów. Gdy tłum z radością chciał
z nim wyruszyć w pole, pochwalił go i zapowiedział oznaczony dzień,
w którym nastąpi wymarsz, a na razie rozwiązał wiec.
35. Dokonawszy tego podczas zimowania i odpowiednio zabezpieczywszy tak Libię, jak i Iberię, z nastaniem oznaczonego dnia wyruszył
na czele dziewięćdziesięciu tysięcy pieszych i około dwunastu tysięcy
jeźdźców. I po przekroczeniu rzeki Iber, podbił lud Ilurgetów i Barguzjów,
nadto Erenozjów i Andozynów aż do tak zwanych Pirenejów. Skoro
wszystkie te ludy poddał swej władzy i niektóre miasta zdobył szturmem,
wprawdzie szybko i wbrew oczekiwaniu, jednak wśród licznych i wielkich
walk, a także ze znacznymi stratami w ludziach, zostawił Hannona jako
namiestnika całego kraju z tej strony rzeki Iber i nadto jako samowładcę
nad Barguzjami; bo tym najmniej ufał z powodu ich życzliwości dla Rzymian. Przydzielił też ze swego wojska Hannonowi dziesięć tysięcy pieszych
oraz tysiąc jeźdźców i pozostawił mu dobytek tych, którzy szli z nim na
wyprawę. Do ojczyzny odprawił żołnierzy w tej samej liczbie, jak wyżej
podana, bo chciał i ich życzliwie usposobionych zostawić na miejscu
i reszcie dać nadzieję na powrót do domu, a to nie tylko tym, którzy wraz
z nim ruszyli w pole, lecz i pozostałym w domu Iberom, ażeby wszyscy
gotowi byli wymaszerować, gdyby kiedyś potrzebował ich pomocy. Resztę
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wojska wolnego od bagaży, mianowicie pięćdziesiąt tysięcy pieszych
i około dziewięciu tysięcy jeźdźców, powiódł przez tak zwane Góry Pirenejskie aż do miejsca przeprawy przez rzekę, która nazywa się Rodan,
dysponując nie tyle licznym wojskiem, ile zdatnym i znakomicie wyćwiczonym wskutek ustawicznych bojów w Iberii.
36. Ażeby jednak wskutek nieznajomości miejsc nie stało się całkiem
niejasne nasze opowiadanie, musimy podać, skąd Hannibal wyruszył, jakie
i ile krajów przeszedł i do jakich części Italii dotarł. I nie tylko nazwy
krajów, rzek i miast należy podać, jak to czynią niektórzy dziejopisarze,
sądząc, że to we wszystkim wystarcza do zrozumienia i do jasności. Przyznaję wprawdzie, że przy znanych miejscach przytaczanie nazw nie mało,
lecz wielce przyczynia się do przypomnienia; ale przy całkiem nieznanych wyliczanie nazw ma tę samą wartość, co niezrozumiałe i tylko obijające się o ucho wyrazy. Skoro bowiem wyobrażenie na niczym się nie
opiera i nie może tego, o czym jest mowa, nawiązać do czegoś znanego,
opowiadanie staje się bezładne i ciemne. Dlatego należy wskazać sposób,
który pozwoli tam, gdzie mówimy o czymś nieznanym, naprowadzić poniekąd czytelników na prawdziwe i zrozumiałe dla nich wyobrażenia.
Pierwsza więc, najważniejsza i wszystkim ludziom wspólna jest znajomość podziału i układu otaczającego nas nieba, bo dzięki niemu wszyscy,
nawet ludzie z małym wykształceniem, rozróżniamy wschód, zachód,
południe i północ; druga zaś ta, dzięki której kraje ziemi podporządkowujemy poszczególnym, dopiero co wspomnianym podziałom i zawsze wymienianą okolicę w myśli odnosimy do jednego z tych podziałów; w ten
sposób dochodzimy do znanych i zwyczajnych pojęć o nie znanych i nigdy
nie widzianych krajach.
37. Skoro to dotyczy całej ziemi, trzeba konsekwentnie także w odniesieniu do zamieszkanej przez nas części ziemi zachować ten sam podział, ażeby czytelnikom dać jasne pojęcie. Ta składa się z trzech części,
którym odpowiadają trzy nazwy, i jedna część nazywa się Azja, druga
Libia, trzecia Europa. Te różne części odgraniczają: rzeka Tanais 14, Nil
i cieśnina morska przy Słupach Heraklesa. Otóż między Nilem a Tanais
leży Azja i odpowiada stronie świata między letnim wschoderp słońca 15
a południem. Libia leży miedzy Nilem a Słupami Heraklesa i odpowiada
południowej stronie świata, a dalej zimowemu zachodowi słońca 16 aż do
zachodu zrównania dnia z nocą, który leży w okolicy Słupów Heraklesa.
Te więc kraje, na ogół rozpatrywane, zajmują przestrzeń na południe od
naszego morza 17, od wschodu ku zachodowi. Europa zaś leży naprzeciw
14

Tanais, dzisiejszy Don.
Północny wschód.
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Południowy zachód.
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Tj. Morza Śródziemnego.
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tych obydwu w kierunku ku północy, ciągnąc się bez przerwy od wschodu
aż do zachodu. A większa i bardziej rozległa jej część leży pod samą- północą, między rzekami Tanais i Narbo, która jest niewiele oddalona na
zachód od Marsylii i ujść Rodanu, kędy ta rzeka uchodzi do Morza Sardyńskiego. Począwszy od Narbo i dokoła niej mieszkają Galowie aż do
tak zwanych Gór Pirenejskich, które ciągną się nieprzerwanie od naszego
morza aż do Morza Zewnętrznego 18. Pozostała część Europy, począwszy
od wspomnianych gór, która sięga na zachód aż do Słupów Heraklesa,
opasana jest Śródziemnym i Zewnętrznym Morzem; i ta część, która
ciągnie się wzdłuż Śródziemnego Morza aż do Słupów Heraklesa, nazywa
się Iberią, ta zaś, która biegnie wzdłuż Zewnętrznego, czyli tak zwanego
Wielkiego Morza, nie posiada wspólnej nazwy, ponieważ świeżo dopiero
została odkryta; zamieszkują ją całą barbarzyńskie i ludne plemiona,
o których później szczegółowo zdamy sprawę.
38. Jak zaś o Azji i Libii, tam gdzie dokoła Etiopii razem się stykają,
nikt aż do dzisiejszego dnia nie może z pewnością orzec, czy w kierunku
na południe tworzą nieprzerwany ląd stały, czy też oblane są morzem —
tak samo obszar, który między Tanais i Narbo rozpościera się ku północy,
dotychczas jest nam nie znany, chyba że przyszłe badania przyniosą nam
jaką wiadomość. Należy przyjąć, że ten, kto o tych okolicach inaczej mówi
lub pisze, nic nie wie i układa baśnie.
To więc, co powiedziałem, niech wystarczy, żeby nasze opowiadanie
nie wydało się całkiem bezładne tym, którzy nie znają miejsc, lecz żeby
idąc za wskazówką stron świata mogli przynajmniej według ogólnych
podziałów wymienioną miejscowość w myśli do czegoś nawiązać i odnieść.
Jak bowiem przy patrzeniu zwykliśmy zawsze równocześnie zwracać
oblicze ku wskazanemu palcem miejscu, tak i w myśli musimy równocześnie zwracać się i skłaniać zawsze ku tym okolicom, które słowami
zostały oznaczone.
39. Na tym kończymy, aby wrócić do dalszego ciągu rozpoczętego opowiadania. Otóż Kartagińczycy panowali w owych czasach nad wszystkimi
częściami Libii, które zwrócone są ku Morzu Wewnętrznemu, od Ołtarzy
Filenosa leżących przy Wielkiej Syrcie aż do Słupów Heraklesa: ta długość wybrzeża morskiego wynosi ponad szesnaście tysięcy stadiów. A przekroczywszy cieśninę morską przy Słupach Heraklesa podbili tak samo
też całą Iberię aż do owego skalistego wybrzeża, na którym kończą się
przy Morzu Śródziemnym Góry Pirenejskie odgraniczające Iberów od
Galów. Odległość tego punktu od cieśniny przy Słupach Heraklesa wynosi około ośmiu tysięcy stadiów. Bo do Nowej Kartaginy, skąd wyruszył
Hannibal do Italii, jest od Słupów Heraklesa stadiów trzy tysiące; od
18
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Nowej Kartaginy do rzeki Iber dwa tysiące sześćset, od tej znowu do
Emporium. tysiąc sześćset (...)19, a stąd aż do przejścia Rodanu około tysiąca sześćciuset; ta bowiem odległość jest teraz przez Rzymian odmierzona krokami i co osiem stadiów dokładnie oznaczona20. Od przejścia
zaś przez Rodan, jeżeli idzie się wzdłuż rzeki w kierunku jej źródeł, aż
do początku drogi w górę przez Alpy do Italii, jest tysiąc czterysta stadiów. Pozostaje jeszcze samo przejście Alp wynoszące około tysiąca dwustu stadiów; przekroczywszy Alpy miał przybyć na równiny Padu w Italii.
Wobec tego w całości było z Nowej Kartaginy około dziewięciu tysięcy
stadiów, które musiał odbyć. Otóż wedle długości przeszedł był już niemal
połowę tej przestrzeni; lecz co do trudności miał on większą część marszu
przed sobą.
40. Hannibal więc zaczął przekraczać przesmyki Gór Pirenejskich,
przy czym obawiał się Galów, gdyż kraj ich z natury był obronny. W tym
samym czasie Rzymianie usłyszawszy od posłów, których wysłali byli do
Kartaginy, o powziętych tam uchwałach i wypowiedzianych mowach
i otrzymawszy prędzej niż oczekiwali wiadomość, że Hannibal z wojskiem
przeszedł rzekę Iber, postanowili wysłać na czele wojsk Publiusza Korneliusza do Iberii, a Tyberiusza Semproniusza do Libii. Podczas gdy ci
zajęci byli poborem wojsk i resztą przygotowań wojennych, spieszyli się
mężowie — których przedtem już wybrano, by zajęli się wysłaniem kolonistów do Galii — żeby sprawę kolonizacji doprowadzić do końca. Oni
więc gorliwie otaczali miasta murami, a osiedleńcom polecili w przeciągu
trzydziestu dni zjawić się na miejscu. Liczba ich dla każdego z obu miast
wynosiła sześć tysięcy ludzi; jedno z nich założyli z tej strony rzeki Padu
i nazwali Placencja, drugie z tamtej strony rzeki dając mu nazwę Kremona. Już te kolonie były założone, gdy tak zwani galiccy Bojowie, którzy
od dawna jakby czatowali na zerwanie przyjaźni z Rzymianami, lecz dotąd
nie mieli ku temu sposobności, podniesieni przez wysłańców kartagińskich
na duchu i ufni w przybycie Kartagińczyków, odpadli od Rzymian zostawiając na ich łasce zakładników, jakich dali przy zakończeniu ostatniej
wojny, o której opowiedzieliśmy w poprzedniej księdze. Jakoż wezwawszy
Insubrów, którzy chętnie zjednoczyli się z nimi z powodu dawnego gniewu
na Rzymian, zaczęli pustoszyć rozdzielony między osadników kraj i ścigali uciekających do Mutyny, rzymskiej kolonii, którą następnie obiegli.
Zamknęli tu miedzy innymi także trzech wybitnych mężów, których wysłano dla podziału kraju. Jednym z nich był Gajusz Lutacjusz, który nawet piastował był konsulat, dwaj inni byli ongi pretorami. Ci żądali rozmowy, na którą Bojowie zgodzili się. Lecz po wyjściu mężów z miasta
19
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pojmali ich w sposób wiarołomny spodziewając się, że za ich pośrednictwem otrzymają z powrotem własnych zakładników. Wtedy pretor Lucjusz Manliusz, który w tych okolicach stał z wojskiem dla osłony, na
wiadomość o tym zajściu pospieszył szybko z pomocą. A Bojowie dowiedziawszy się o jego przybyciu przygotowali zasadzkę w jakimś lesie
i skoro tylko Rzymianie doszli do lesistej okolicy, dopadli ich równocześnie z wszystkich stron i wielu z nich wytłukli. Reszta z początku rzuciła
się do ucieczki, a dotarłszy do bezdrzewnych okolic skupiła się na jakąś
chwilę, tak że z biedą wykonywali przyzwoity odwrót. Lecz Bojowie idąc
za nimi w ślad zamknęli także ich we wsi, która nazywa się Tannetos.
Kiedy do Rzymu nadeszła wiadomość, że czwarty legion jest zamknięty
przez Bojów i oblegany z całą mocą, wysłano pospiesznie na pomoc uciśnionym przeznaczone dla Publiusza legiony pod wodzą pretora, a Publiuszowi zlecono zebrać i zaciągnąć spośród sprzymierzeńców inne wojska.
41. Taki więc był od początku aż do przybycia Hannibala stan rzeczy
u Galów i taki przebieg miały zdarzenia, które to poprzednio i teraz
przedstawiliśmy.
A konsulowie rzymscy przygotowawszy się do własnych przedsięwzięć wypłynęli z flotą wczesną wiosną do miejsc przyszłej ich działalności, mianowicie Publiusz do Iberii z sześćdziesięciu okrętami, a Tyberiusz Semproniusz do Libii ze stu sześćdziesięciu pięciorzędowcami,
z pomocą których tak groźnie zamierzał wojować i takie czynił przygotowania w Lilybaeum, gdzie wszystkich zewsząd ściągał, jak gdyby zaraz
po lądowaniu miał oblegać samą Kartaginę. Publiusz zaś jadąc wzdłuż
wybrzeża Ligurii przybył w piątym dniu z Pizy w okolicę Marsylii.
A skoro zawinął do brzegu przy pierwszym ujściu Rodanu, zwanym
Massaliockim, wysadził na ląd wojska słysząc wprawdzie, że Hannibal
przekracza już Góry Pirenejskie, sądząc jednak na pewno, że jeszcze jest
daleko z powodu trudności, jakie nastręczał teren, i mnóstwa usadowionych w pośrodku Galów. Tymczasem Hannibal, przekupiwszy jednych
Galów, a zmusiwszy drugich, przybył niespodziewanie na czele swego
wojska do miejsca przeprawy przez Rodan mając po prawej ręce Morze
Sardyńskie. Gdy Publiuszowi oznajmiono, że przeciwnicy zjawili się,
częścią nie wierząc w to, ponieważ szybko przybyli, częścią chcąc się
co do tego upewnić, sam kazał pokrzepić się wojskom po żegludze morskiej i naradzał się z trybunami, jaką należy obrać okolicę, aby spotkać
się z nieprzyjaciółmi. Równocześnie zaś wysłał trzystu najdzielniejszych
jeźdźców dodając im jako przewodników a zarazem współbojowników
tych Galów, którzy byli na żołdzie u Massaliotów.
42. Skoro Hannibal dotarł do okolic nadrzecznych, od razu zabrał
się do przeprawy tam, gdzie łożysko rzeki było pojedyncze, mając obóz
rozbity w odległości niemal czterech dni drogi od morza. Jakoż zabie-

136

gając wszelkimi sposobami o przyjaźń tych, co mieszkali nad rzeką, wykupił od nich wszystkie statki zrobione z jednej kłody jako też łodzie,
których mieli pod dostatkiem, gdyż wielu mieszkających nad Rodanem
trudni się handlem morskim. Także odpowiednie drzewo budulcowe zabrał dla sporządzenia jednokonarowych statków. Wskutek tego w ciągu
dwóch dni wykonano niezliczoną ilość promów, bo każdy starał się obejść
bez pomocy drugiego, i sam sobie zapewnić przeprawę. Tymczasem na
przeciwległym brzegu zebrało się mnóstwo barbarzyńców, ażeby przeszkodzić Kartagińczykom w przeprawie. Hannibal widząc ich i wnioskując z obecnej sytuacji, że ani nie będzie mógł przeprawić się gwałtem,
gdy tak wielka liczba nieprzyjaciół mu zagraża, ani też czekać, aby zewsząd nie opadli go przeciwnicy — wysyła z nastaniem trzeciej nocy
część swych wojsk i dodaje im krajowców jako przewodników, a jako
wodza nad wszystkimi Hannona, syna króla Bomilkara. Ci maszerowali
w górę rzeki wzdłuż niej przez jakie dwieście stadiów, aż przybyli do
pewnego miejsca, gdzie rzeka dzieli się i opływa wyspę, i tam zatrzymali
się. W sąsiednim lesie nacięli pniaków i częściowo spajając je z sobą,
częściowo wiążąc przyszykowali w krótkim czasie wiele tratew, które
miały im wystarczyć w obecnej potrzebie. Na nich przeprawili się przez
Rodan bezpiecznie i bez żadnych przeszkód. Znalazłszy warowne miejsce
zostali tu przez ów dzień odpoczywając po minionych trudach, a zarazem przygotowując się wedle zleceń do czekającego ich zadania. To samo
uczynił Hannibal z pozostałymi przy nim wojskami. Najwięcej zaś kłopotu
sprawiała mu przeprawa słoni, których liczba wynosiła trzydzieści siedem.
43. Gdy nadeszła piąta noc, ci, którzy wprzódy się przeprawili na drugi
brzeg, pomaszerowali o świcie wzdłuż rzeki przeciw stojącym po tamtej
stronie barbarzyńcom. Hannibal zaś mając żołnierzy przygotowanych zajął się przeprawą, obsadziwszy łodzie jeźdźcami noszącymi lekkie tarcze,
a czółna wyżłobione z jednej kłody — najzwinniejszymi piechurami.
Łodzie miały swe stanowisko powyżej i tuż przy prądzie, a poniżej nich
małe promy, aby przeważną cześć siły prądu wzięły na siebie łodzie
i w ten sposób czółna uzyskały bezpieczniejszy przejazd przez łożysko
rzeki. Przy rufach łodzi zamierzali wlec za sobą pływające konie, przy
czym jeden mąż miał kierować za pomocą lejców równocześnie trzema
albo czterema z obu stron rufy, tak żeby zaraz przy pierwszym przejeździe znaczna ilość ich razem się przeprawiła. Barbarzyńcy widząc poczynanie nieprzyjaciół wysypali się z wału bezładnie i w rozproszeniu spodziewając się, że łatwo przeszkodzą Kartagińczykom w lądowaniu. Lecz
Hannibal, skoro tylko zauważył, że na drugim brzegu zbliżają się już jego
żołnierze, którzy według umowy dymem oznajmiali mu swe przybycie,
rozkazał wszystkim równocześnie wsiadać na promy, a ich kierownikom
gwałtem sterować przeciw prądowi. Szybko wykonano rozkaz; więc kiedy
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ludzie na pokładach wśród krzyku współzawodniczyli ze sobą i walczyli
przeciw sile prądu, oba zaś wojska stały na jednym i na drugim brzegu
rzeki niepokojąc się o swoich i krzykiem towarzysząc ich ruchom, a z przeciwka stojący barbarzyńcy zaintonowali pieśń wojenną i wyzywali nieprzyjaciół do boju — był to widok wstrząsający i przejmujący duszę
trwogą. W tym czasie, ponieważ barbarzyńcy opuścili swe namioty, dopadli ich nagle i niespodziewanie stojący po tamtej stronie Kartagińczycy;
jedni podpalili obóz, większość zaś rzuciła się na tych, co pilnowali przejścia. Barbarzyńcy zaskoczeni tym wypadkiem częścią pobiegli, aby bronić
namiotów, częścią stawiali opór i walczyli z nacierającymi. A Hannibal,
któremu sprawy szły zgodnie z planem, zaraz pierwszych wysiadających
na ląd ustawiał w szeregach, napominał i uderzył na barbarzyńców. Wtedy
Galowie wskutek swego bezładu i wskutek nieoczekiwanego zajścia rychło podali tyły i rzucili się do ucieczki.
44. Skoro więc wódz Kartagińczyków równocześnie zdobył przejście
i pokonał nieprzyjaciół, natychmiast zajął się przeprawą pozostałych
jeszcze z tamtej strony ludzi. Jakoż w krótkim czasie przeprawił wszystkie wojska i obozował tej nocy tuż na brzegu rzeki. Nazajutrz słysząc,
że flota rzymska zawinęła przy ujściach rzeki, wybrał pięciuset numidyjskich jeźdźców i wysłał ich z poleceniem, żeby zbadali, gdzie znajdują się
nieprzyjaciele, ilu ich jest i jakie mają zamiary. Równocześnie wybrał
też do sprowadzenia słoni odpowiednich ludzi. Sam zgromadził swe wojsko
na wiec, wprowadził tu księcia Magilosa wraz z jego towarzyszami (ci
bowiem przybyli do niego z równin nad Padem) i przez tłumacza wyjaśnił
tłumom, co Galowie uchwalili. Wśród tych oznajmień najsilniej podziałała na dodanie otuchy tłumom, przede wszystkim jawna obecność tych,
którzy przywoływali ich i ofiarowali swój współudział w wojnie przeciw
Rzymianom, po wtóre wiarogodność ich przyrzeczenia, że poprowadzą ich
przez takie okolice, którymi nie doznając braku żadnych potrzebnych
rzeczy, zarówno szybko, jak i bezpiecznie odbędą marsz do Italii, a do
tego jeszcze wyborność i wielkość kraju, do którego przybędą, oraz gotowość mężów, z którymi wspólnie mają toczyć boje przeciw rzymskim
wojskom. Galowie więc po takiej dyskusji odeszli; po nich wystąpił sam
Hannibal i najprzód przypomniał żołnierzom dawniejsze akcje, przy
których, jak mówił, podejmowali się wielu śmiałych i niebezpiecznych
działań i słuchając jego zdania i rady w niczym nie pobłądzili. Następnie
kazał im być dobrej myśli, skoro widzą, że dokonano tego, co najważniejsze; boć zdobyli przejście przez rzekę i na własne oczy przekonali się
o życzliwości i gotowości swych sprzymierzeńców. Przeto prosił ich, żeby
o szczegóły nie troszczyli się, bo te jemu leżą na sercu, lecz słuchając
jego rozkazów okazali się dzielnymi mężami i godnymi poprzednich czynów. Kiedy tłum gestami wyrażał swe zadowolenie i okazywał wielki
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zapał i ochoczość, pochwalił ich i, pomodliwszy się za wszystkich do bogów, odprawił z poleceniem, żeby pokrzepili ciało i starannie się przygotowali, bo jutro nastąpi wymarsz.
45. Po rozwiązaniu wiecu przybyli wysłani przedtem na zwiady Numidowie, którzy przeważną część swoich ludzi utracili, podczas gdy reszta
w popłochu uciekła. Mianowicie niedaleko od własnego obozu natknęli
się oni na rzymskich jeźdźców, których Publiusz w tym samym celu był
wysłał, i obie strony walczyły z takim zacietrzewieniem, że Rzymian
i Galów zginęło około stu czterdziestu, a Numidów ponad dwustu. Po
tym spotkaniu zbliżyli się Rzymianie w pościgu do wału Kartagińczyków,
rozejrzeli się i znów zawracając pospieszyli, aby uwiadomić swego wodza
o obecności nieprzyjaciół. Jakoż przybywszy do obozu oznajmili to. Publiusz rozkazał natychmiast bagaż złożyć na okręty, wyruszył z całym
wojskiem i maszerował wzdłuż rzeki pragnąc zmierzyć się w walce z nieprzyjaciółmi. Hannibal zaś w następnym dniu po wiecu równo o świcie
wysunął całą jazdę ku morzu, aby służyła dla osłony, a wojskom pieszym
kazał ruszyć z obozu i rozpocząć marsz. Sam oczekiwał słoni i pozostawionych z nimi ludzi. Przejazd zwierząt tak się odbył.
46. Zbudowawszy większą ilość masywnych tratew — sprzęgli mocno
dwie z nich razem i obie mające łącznie szerokość około pięćdziesięciu
stóp wgłębili w ziemię, tam gdzie się wchodziło do rzeki. Z tymi inne od
zewnątrz razem sprzęgali i spajali wydłużając strukturę mostu coraz dalej
w głąb rzeki. Bok od strony prądu ubezpieczali ciągnącymi się z lądu
linami, które przywiązywali do rosnących na brzegu drzew, ażeby całe
dzieło mocno stało i nie było unoszone z prądem rzeki. Skoro cały ten
wysunięty w rzekę most pociągnęli na długość około dwóch pletrów,
dołączyli następnie do ostatnich tratew dwie o specjalnej budowie [największe], które ze sobą były mocno związane, z innymi zaś tak, że ich
więzy łatwo można było rozciąć. Do tych przyczepili więcej lin, za pomocą których holujące je łodzie miały nie dopuścić, aby prąd rzeki je
poniósł, i przemocą zatrzymując je przeciw prądowi — przewieźć i przeprawić na nich zwierzęta. Potem moc ziemi nanieśli na wszystkie tratwy,
aż ten nasyp wyrównał tor, który z drogą wiodącą z lądu do miejsca
przeprawy tworzył jedną płaszczyznę i miał tę samą barwę. Ponieważ zaś
zwierzęta przyzwyczajone są zawsze iść posłusznie za swymi kierowcami
aż do wody, ale wejść do wody nie mają już odwagi, więc poprowadzili
je przez ten nasyp ustawiwszy na czele dwie samice, za którymi poszła
reszta zwierząt. Skoro zaś dostawili je do ostatnich tratew, przecięli więzy,
którymi te były przywiązane do innych, naciągnęli łodziami liny, i szybko
oderwali od nasypu zwierzęta oraz tratwy, które je niosły. Wskutek tego
wystraszone zwierzęta z początku obracały się i zwracały tu i tam; lecz
otoczone zewsząd nurtami stchórzyły i musiały zostać na miejscu. W ten
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zatem sposób, że po dwie tratwy były z sobą spojone, przeprawiono na
nich przeważną część słoni. Niektóre w środku drogi rzuciły się ze strachu
do rzeki; ich przewodnicy wszyscy stracili życie, lecz słonie wyratowały
się. Albowiem, z powodu siły i wielkości swych trąb, które wznosiły ponad
wodę i którymi czerpały oddech, a równocześnie wydmuchiwały całą
wciskającą się wodę, potrafiły stawić opór i odbywały drogę stojąc przeważnie prosto pod wodą.
47. Po przeprawie zwierząt kontynuował Hannibal marsz wraz ze
słoniami i jeźdźcami, kryjąc nimi tyły armii, wzdłuż rzeki we wschodnim
kierunku od morza ku środkowi Europy. Rodan ma swe źródła powyżej
Zatoki Adriatyckiej spływające ku zachodowi, w zwróconych ku północy
częściach Alp; płynie on na południowy zachód i uchodzi do Morza Sardyńskiego. Biegnie przeważnie przez głęboką dolinę, której północną
stronę zamieszkuje galicki lud Ardyów, a całą południową ograniczają
północne stoki Alp. Równinę nad Padem, o której obszerniej mówiliśmy,
oddzielają od doliny Rodanu grzbiety wspomnianych gór, które zaczynają
się od Marsylii i sięgają aż do najgłębszego zakątka Adriatyku. Te więc
wyżyny od strony Rodanu przekroczył teraz Hannibal, aby wpaść do
Italii.
Niektórzy z tych, co pisali o tym przejściu, chcąc czytelników wprawić
w podziw opowiadaniem niewiarygodnych rzeczy o wspomnianych okolicach, popadają niepostrzeżenie w dwa błędy, które obce są wszelkiej historii; są bowiem zmuszeni kłaniać i pisać niezgodne ze sobą szczegóły.
Wszak przedstawiając Hannibala jako niezrównanego w śmiałości i rozumie wodza, jednocześnie pokazują go nam wyraźnie jako zupełnie nierozważnego; po wtóre, nie mogąc znaleźć końca ani wyjścia z kłamstwa,
wprowadzają bogów i synów bożych do historii, która przecież mówi
o rzeczywistych zdarzeniach. Mianowicie opisując Góry Alpejskie jako
tak strome i skaliste, że nie tylko konie i całe wojska, a z nimi słonie,
lecz nawet lekkozbrojna piechota nie mogłaby ich łatwo przejść, i tak
samo malując nam okolicę jako tak pustynną, że gdyby jakiś bóg albo
półbóg nie był zjawił się Hannibalowi i nie wskazał mu dróg, to wszyscy
bezradni musieliby zginąć — niewątpliwie wskutek tego popadają w oba
wymienione błędy.
48. Najprzód bowiem jakiż strateg okazałby się nierozważniejszy od
Hannibala i jakiż wódz niezręczniejszy od niego, który — przewodząc tak
wielkim siłom zbrojnym i pokładając w nich największe nadzieje szczęśliwego wyniku całego przedsięwzięcia — nie znałby ani dróg, ani okolic,
jak oni mówią, ani w ogóle celu swego marszu albo ludów, do których
miał przybyć, a wreszcie nawet nie wiedziałby, czy zgoła możliwych podejmuje się rzeczy? Lecz na co nie ważą się nawet ci, którzy poniósłszy
zupełną klęskę stają się pod każdym względem bezradni, tak że z woj-
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skiera zapuszczają sią w nie zbadane okolice, to owi dziejopisarze przypisują Hannibalowi, który żywił wtedy największe i niezmącone jeszcze
nadzieje co do swych spraw. Tak samo to, co mówią o pustynnym charakterze, górzystości i niedostępności tych okolic, ujawnia ich fałsz. Nie
słyszeli bowiem, że Galowie, którzy mieszkają nad rzeką Rodanem, nie
raz ani dwa razy przed przybyciem Hannibala i nie tak dawno, lecz
świeżo z wielkimi wojskami przekroczyli Alpy i niosąc pomoc zbrojną
zamieszkałym na równinach Padu Galom bili się z Rzymianami, jak to
wyżej przedstawiliśmy; nadto nie wiedzieli, że same Alpy zamieszkuje
bardzo ludne plemię. Otóż nie znając tego wszystkiego twierdzą, że Kartagińczykom zjawił się jakiś heros, który wskazał im drogę. Przez to naturalnie wpadają w ten sam ton, co pisarze tragedyj. Bo ci wszyscy
potrzebują dla końca swoich dramatów boga i machiny, skoro od początku
obierają sobie tematy zmyślone i niedorzeczne. Historyków musi to samo
spotkać i muszą oni wprowadzić zjawy herosów i bogów, jeśli raz oprą
się na założeniach nieprawdopodobnych i fałszywych. Jakżeż bowiem
można od niedorzecznych początków dojść do rozumnego końca? Hannibal
zaiste wbrew temu, co oni piszą, wziął się do dzieła z dużym doświadczeniem. Albowiem i zalety kraju, do którego postanowił dojść, i niechęć
ludów do Rzymian dokładnie był zbadał, a przy przechodzeniu niedogodnych miejsc przewodnikami i doradcami w marszu byli mu krajowcy,
którzy zamierzali podzielać jego nadzieje. My zaś o tych sprawach śmiało
się wypowiadamy dlatego, że o zdarzeniach poinformowaliśmy się u ludzi,
którzy w tych samych żyli czasach, a okolice sami oglądnęliśmy odbywając podróż przez Alpy w chęci poznania i zwiedzenia tychże.
49. Tymczasem wódz rzymski Publiusz przybył w trzy dni po wymarszu Kartagińczyków do miejsca przejścia przez rzekę i spostrzegł, że
nieprzyjaciele już wyruszyli. To go niezmiernie zdziwiło, był bowiem
przekonany, że nigdy nie ośmielą się tędy pociągnąć na Italię, ponieważ
okolice te zamieszkują liczni i niepewni barbarzyńcy. Widząc jednak, że
mimo to ośmielili się, pospieszył znowu do okrętów i zaraz po przybyciu
kazał wojskom wsiadać. Brata wysłał do akcji wojennej w Iberii, a sam
zawrócił i popłynął do Italii usiłując drogą przez Etrurię wyprzedzić nieprzyjaciół w dojściu do przesmyków alpejskich. Hannibal zaś odbywszy
przez cztery dni z kolei marsz od miejsca przeprawy przybył do tak
zwanej Wyspy, okolicy gęsto zaludnionej i urodzajnej, która miała swą
nazwę od swego położenia. Bo z jednego jej boku płynący Rodan, a z drugiego rzeka zwana Izara nadają jej przy swym zlewisku spiczasty wygląd.
Jest ona podobna co do wielkości i kształtu do tak zwanej Delty w Egipcie;
tylko że owej jeden bok otaczają ujścia rzek i morze, a tej — góry mające
trudny przystęp i wejście i — jednym słowem — niemal niedostępne.
Skoro przybył do tej Wyspy, zastał tu dwóch braci spierających się
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o królestwo i obozujących z wojskami naprzeciw siebie. Gdy starszy
wzywał go do siebie i zachęcał, aby z nim współdziałał i pomógł mu do
zdobycia tronu, zgodził się na to, bo niemal widoczna była korzyść, jaka
w obecnym położeniu mogła dlań stąd wyniknąć. Dlatego wspólnie ruszyli do ataku i razem wypędzili przeciwnika, a za to uzyskał od zwycięzcy znaczne wsparcie. Nie tylko bowiem w zboże i inne potrzebne
środki obficie zaopatrzył on wojsko, lecz jeszcze wymienił wszystką starą
i uszkodzoną broń i odnowił w porę uzbrojenie całego wojska. Prócz tego
wyposażył większość żołnierzy w odzież oraz w obuwie, przez co dopomógł im bardzo do przebycia gór. A co najważniejsze, gdy zachowywali
ostrożność przechodząc przez kraj Galów zwanych Allobrogami, krył im
tyły własnym wojskiem i zabezpieczył przemarsz, aż zbliżyli się do przejścia przez Alpy.
50. Hannibal przebywszy w ciągu dziesięciu dni marszu wzdłuż rzeki 21
około osiemset stadiów zaczął wspinać się ku Alpom. Tu czekały nań
największe niebezpieczeństwa. Bo póki byli na równinie, trzymali się od
nich z dala wszyscy poszczególni naczelnicy Allobrogów obawiając się
bądź jazdy, bądź eskortujących ich barbarzyńców. Gdy jednak ci wrócili
do swej ojczyzny, a Hannibal zaczął z wojskiem zapuszczać się w trudne
tereny, wtedy naczelnicy Allobrogów zebrali pokaźną ilość wojsk i obsadzili zawczasu dogodnie położone miejsca, przez które Hannibal z konieczności musiał przeciągać w swym pochodzie do góry. Otóż gdyby byli
utrzymali w ukryciu swój zamiar, byliby kompletnie zniszczyli wojsko
Kartagińczyków; tymczasem zdradziwszy się z nim wyrządzili wprawdzie wojsku Hannibala wielkie szkody, lecz nie mniejsze sobie samym.
Mianowicie wódz Kartagińczyków spostrzegłszy, że barbarzyńcy wprzódy
zajęli dogodne punkty, sam rozbił obóz u stóp przejść górskich i tu się
zatrzymał; a kilku z wiodących go Galów wysłał naprzód, aby wybadali
zamysł przeciwników i cały ich plan. Gdy ci wykonali zlecenie, dowiedział
się wódz, że nieprzyjaciele za dnia starannie pilnują swych spraw i strzegą
zajętych punktów, lecz na noc oddalają się do sąsiedniego miasta. Stosownie do tej ich zasady obmyślił taki plan. Zabrał wojsko i pociągnął
z nim naprzód przed oczyma nieprzyjaciół, a zbliżywszy się do przesmyków stanął obozem niedaleko wrogów. Z nastaniem nocy rozkazał zapalić
ognie i zostawił większą część wojska w obozie; a z najzręczniejszych
utworzył lekkozbrojny hufiec, przeszedł z nim w nocy przez przesmyki
i obsadził poprzednio zajęte przez nieprzyjaciół punkty, gdyż barbarzyńcy
swoim zwyczajem odeszli byli do miasta.
51. Gdy barbarzyńcy z nastaniem dnia zauważyli, co zaszło, z początku zaniechali zaczepki. Lecz następnie widząc, że mnóstwo bydląt
21

Izary.
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jucznych i jeźdźcy z trudnością i w długiej linii przeciskają się wśród
przesmyków, dali się tym faktem spowodować do zaczepiania pochodu
nieprzyjaciół. Kiedy to nastąpiło i barbarzyńcy na wielu odcinkach przypuścili atak, doznali Kartagińczycy nie tyle ze strony wrogów, ile wskutek położenia licznych strat, zwłaszcza w koniach i bydlętach jucznych.
Skoro bowiem teren natarcia nie tylko był ciasny i nierówny, lecz jeszcze
spadzisty, więc przy każdym poruszeniu i każdym zamieszaniu spadało
w przepaść wiele bydląt jucznych wraz z bagażem. A najwięcej takiego
zamieszania sprawiały zranione konie. Bo jedne z nich spłoszone zadanym
ciosem wpadały wprost na bydlęta juczne, inne prąc gwałtownie naprzód
spychały wszystko, co w przesmyku stało im w drodze, i wprowadzały
wielki zamęt. Patrząc na to Hannibal i uważając, że, jeżeli bydło pociągowe zginie, nie ma ratunku nawet dla tych, co unikną niebezpieczeństwa,
wyruszył z oddziałem, który w nocy zajął był wyżyny przesmyku, na
pomoc tym, którzy wyprzedzali ich w marszu. Gdy się to stało, nie tylko
wielu nieprzyjaciół znalazło śmierć, ponieważ Hannibal z góry urządził
napad, ale nie mniej też jego własnych ludzi zginęło; bo zamieszanie
w marszu wzmogło się teraz z obu stron wskutek krzyku walczących.
Skoro jednak większość Allobrogów wytłukł, a resztę rozproszył i zmusił
do ucieczki w strony ojczyste, wtedy to pozostała reszta bydląt jucznych
i koni z biedą i wysiłkiem odbyła drogę przez górskie przesmyki. Sam
Hannibal ściągnął po walce tylu ludzi, ilu tylko mógł, i uderzył z nimi
na miasto, z którego urządzili wypad nieprzyjaciele. Zastał je niemal
puste, gdyż wszyscy mieszkańcy dali się wywabić nadzieją zdobyczy,
i zawładnął miastem. Z tego wynikły dlań liczne korzyści na teraz i na
przyszłość. Bo natychmiast odzyskał z powrotem mnóstwo koni i bydląt
jucznych oraz ludzi, których razem z nimi pojmano; a na przyszłość miał
obfity zapas zboża i trzód wystarczający na dwa albo trzy dni. A co najważniejsze, napędził strachu innym ludom, tak że żaden z tych, które
mieszkały na drodze jego górskiej wspinaczki, nie ośmielił się go zaczepić.
52. Teraz więc rozbił na miejscu obóz i pozostał tam przez jeden dzień,
po czym wyruszył dalej. W następnych dniach przez jakiś kawał drogi
bezpiecznie przeprowadzał wojsko; i już był czwarty dzień, kiedy znowu
popadł w wielkie niebezpieczeństwa. Oto ci, którzy mieszkali wzdłuż trasy
jego marszu, uknuli podstęp i wyszli naprzeciw niego z gałązkami i wieńcami; to bowiem jest prawie u wszystkich barbarzyńców znak przyjaźni,
podobnie jak laska herolda u Greków. Hannibal odnosząc się ostrożnie
do tego rodzaju przejawów przyjaźni gorliwie badał ich sposób myślenia
i w ogóle ich zamiary. Kiedy oświadczyli, że dobrze wiedzą o zdobyciu
miasta i o zagładzie tych, którzy próbowali mu szkodzić, i zapewniali, że
dlatego przybyli, ponieważ nie chcą nic złego ani uczynić, ani doznać,
a nadto przyrzekali dać spośród siebie zakładników — wahał się przez
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długi czas i nie ufał ich słowom. Zważywszy jednak, że ci, co przybyli,
może staliby się przezorniejsi i łagodniejsi w razie przyjęcia ich propozycyj, a w razie odrzucenia tychże będzie miał w nich otwartych nieprzyjaciół, zgodził się na ich prośby i także ze swej strony udawał, że chce
z nimi zawrzeć przyjaźń. Gdy barbarzyńcy dostarczyli zakładników, obficie zaopatrzyli wojsko w trzody i w ogóle bez środków ostrożności wśród
niego się obracali, zaczął im Hannibal do pewnego stopnia ufać, tak ze
posługiwał się nimi jako przewodnikami w drodze do następnych przesmyków. Kiedy jednak uszedł naprzód dwa marsze dzienne, zebrali się
wspomniani górale, szli za nim z tyłu i natarli nań, gdy wojsko ciągnęło
przez jakiś bezdrożny i urwisty parów.
53. Wtedy całe wojsko Hannibala byłoby uległo doszczętnej zagładzie,
gdyby jeszcze poniekąd obawiając się i przewidując, co nastąpi, nie był
ustawił bydląt jucznych i jeźdźców w przedniej, a ciężkozbrojnych w tylnej straży. Ponieważ ci ostatni byli na czatach, mniejszych doznano strat;
oni bowiem powstrzymali nawał barbarzyńców. Mimo to jednak wielkie
mnóstwo ludzi, bydląt jucznych i koni zginęło. Bo nieprzyjaciele, którzy
zajmowali wyższe miejsca, posuwając się z przeciwka wzdłuż stoków
górskich, bądź staczali na Kartagińczyków bloki skalne, bądź z ręki
ciskali na nich kamienie doprowadzając ich do ostatecznej trwogi i niebezpieczeństwa, tak że Hannibal zmuszony był z połową wojska spędzić
noc przy nagiej i niedostępnej skale, bez koni i bydląt jucznych, aby je
kryć, a w ciągu całej nocy z biedą wyprowadził je z parowu.
Nazajutrz, skoro oddalili się nieprzyjaciele, połączył się z jeźdźcami
i bydłem jucznym i posunął ku najwyższym przesmykom Alp nie natrafiając już na żaden zorganizowany oddział barbarzyńców, a tylko niepokojony przez poszczególne ich gromady i w poszczególnych miejscach;
ci dopadając w porę już to tylną, już to przedmą straż porywali nieco
bydląt jucznych. Największą usługę oddawały mu słonie; bo na jakim
miejscu pochodu one się znajdowały, w tę stronę nie ośmielali się podchodzić
barbarzyńcy,
przestraszeni
niezwykłym
widokiem
zwierząt.
W dziewiątym dniu osiągnął ostatnie punkty przeprawy; tu rozbił obóz
i zabawił dwa dni chcąc dać odpoczynek tym żołnierzom, którzy cało tam
doszli, i zaczekać na pozostałych w tyle. Wtedy zdarzyło się, że wiele
z owych spłoszonych koni, wiele też bydląt jucznych, co odrzuciły bagaż,
idąc śladem pochodu niespodziewanie nadbiegło i znalazło się w obozie.
54. Ponieważ tymczasem już na szczytach gromadził się śnieg wobec
zbliżania się zachodu Plejady, Hannibal widząc zniechęcenie wojsk wskutek przebytych i czekających ich jeszcze mozołów usiłował na zwołanym
wiecu dodać im ducha i znalazł na to jedyny środek w jasno przedstawiającym się widoku Italii: tak bowiem leżała ona u stóp wymienionych
gór, że przy obserwacji Alpy wydawały się jakby akropolą całej Italii.
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Wskazał więc im na równiny Padu, przypomniał w ogóle życzliwość zamieszkujących je Galów, równocześnie wskazał nawet położenie samego
Rzymu i do pewnego stopnia wlał w ludzi otuchę.
W następnym dniu ruszył w drogę i rozpoczął zejście na dół. Przy nim
nie natrafił już na nieprzyjaciół, prócz takich, którzy ukradkiem wyrządzali mu szkodę; jednakże wskutek przykrych miejsc i śniegu stracił
niewiele mniej ludzi, niż ich zginęło przy wspinaczce. Droga bowiem
w dół była wąska i spadzista, a śnieg zakrywał każdemu grunt, po którym
stąpał; więc wszystko, co zboczyło z drogi i potknęło się, spadało w przepaść. Mimo to znosili te mozoły, bo byli już nawykli do takiego zła. Skoro
jednak przybyli do takiego miejsca, którego ani słonie, ani bydlęta juczne
z powodu ciasnoty nie mogły przebyć, gdyż niemal na półtora stadia rozciągała się stroma już przedtem skała, którą teraz świeże odłamanie tym
bardziej uczyniło stromą — wtedy znowu wojsko straciło ducha i popadło
w przerażenie. Otóż z początku próbował wódz Kartagińczyków obejść
to trudne miejsce; ponieważ jednak świeżo spadł śnieg, który marsz ten
uczynił niemożliwym, więc zaniechał swego zamiaru.
55. Mianowicie zachodziły tu okoliczności osobliwe i całkiem niezwykłe. Oto na leżący już przedtem i pozostały od ostatniej zimy śnieg spadł
właśnie tegoroczny, który łatwo ustępował pod stopą, gdyż jako świeży
był miękki i jeszcze nie głęboki. Lecz kiedy go przedeptali i postawili
nogę na dolnym i skrzepniętym, ten już nie ustępował, lecz ślizgając się
zjeżdżali po nim obu nogami; jak to na ziemi zdarza się tym, którzy idą
po gliniastej powierzchni. A co potem się zdarzyło, było jeszcze gorsze.
Bo ludzie nie mogąc wryć się w dolny śnieg ilekroć po upadku chcieli
kolanami albo rękami oprzeć się, aby móc powstać, przy każdym opieraniu się jeszcze bardziej zjeżdżali, gdyż grunt na długiej przestrzeni był
spadzisty. A bydlęta juczne padając wciskały przy wstawaniu stopy
w dolny śnieg; lecz wcisnąwszy je tkwiły wraz z ładunkiem jakby zamarzłe, częścią wskutek swego ciężaru, częścią wskutek spoistości dawnego skrzepłego śniegu. Dlatego Hannibal zaniechał tej myśli i rozbił obóz
koło grzbietu górskiego rozkazawszy wygrzebać znajdujący się na nim
śnieg; następnie zaciągnął do pracy swych żołnierzy i utorował z wielkim
trudem drogę przy stromej skale. Jakoż dla bydląt jucznych i dla koni
uczynił w jednym dniu wystarczające przejście. Dlatego też zaraz je przeprowadził i rozbiwszy obóz na miejscach, gdzie nie było już śniegu, puścił
je na paszę. Numidów zaś kolejno wysyłał do torowania drogi i ledwie
w trzecim dniu z wielką biedą przeprowadził słonie. Te już wiele ucierpiały wskutek głodu. Szczyty bowiem Alp i okolice poniżej szczytów są
całkiem bezdrzewne i zupełnie nagie, ponieważ śnieg leży na nich stale
latem i zimą; natomiast środkowe stoki gór po obu stronach mają lasy
i drzewa i w ogóle są zamieszkałe.
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56. Hannibal zebrał więc razem cale swe wojsko i zaczął schodzić
w dół; jakoż w trzecim dniu od przejścia wspomnianych stromych skał
doszedł do celu i osiągnął równinę, straciwszy jednak podczas całego marszu wielu żołnierzy z ręki nieprzyjaciół i w czasie przeprawy przez rzekę22,
a wielu też w przepaściach i trudnych terenach Alp, i to nie tylko ludzi,
lecz jeszcze więcej koni i bydląt jucznych. Wreszcie odbywszy cały marsz
z Nowej Kartaginy w pięciu miesiącach, a przejście przez Alpy w piętnastu dniach — wkroczył odważnie w równiny nadpadańskie i do kraju
Insubrów. Zachowana część jego wojska wynosiła dwanaście tysięcy piechoty Libijczyków, około ośmiu tysięcy Iberów, jeźdźców w całości nie
więcej niż sześć tysięcy, jak sam zaświadcza na napisie umieszczonym
na kolumnie w Lacinium, który podaje liczbę jego wojsk.
W tym samym czasie, jak wyżej wspomniałem, Publiusz zostawił bratu
Gneuszowi swe siły bojowe i prosił go, aby zajął się sprawami w Iberii
i dzielnie prowadził wojnę z Hazdrubalem; sam zawinął z niewielu do
Pizy. Następnie maszerując przez Etrurię przejął od pretorów wojska,
które strzegły tych okolic i wojowały z Bojami, i przybył na równiny
nadpadańskie, gdzie rozbił obóz i stanął naprzeciw nieprzyjaciół pragnąc
z nimi spotkać się w bitwie.
57. My zaś, skoro i nasze opowiadanie, i wodzów obu narodów, i wojnę
doprowadziliśmy do Italii, zanim zaczniemy zdawać sprawę z bojów,
chcemy pokrótce omówić to, co przystoi dziełu historycznemu. Bo może
niektórzy zapytają się, dlaczego traktując tak obszernie o miejscowościach Libii i Iberii, nie powiedzieliśmy czegoś więcej ani o ujściu przy
Słupach Heraklesa, ani o Morzu Zewnętrznym i zdarzających się na nim
osobliwościach, ani nawet o Brytyjskich Wyspach i przeróbce cyny tudzież o kopalniach srebra i złota w samej Iberii, o których dziejopisarze
spierając się nawzajem tak wiele prawią. My nie dlatego pominęliśmy
te punkty, że uważamy je za obce historii; lecz najprzód, ponieważ nie
chcieliśmy przy każdym szczególe rozrywać opowiadania i odwracać
uwagi słuchacza od właściwego tematu dzieła historycznego, a po wtóre,
ponieważ postanowiliśmy nie w rozdrobnieniu i mimochodem o owych
rzeczach wspominać, lecz wyznaczając osobno miejsce i czas ich traktowaniu wedle możności prawdę o nich podać. Dlatego i w następnych partiach dzieła nie należy się dziwić, jeżeli, doszedłszy do niektórych takich
miejscowości, pominiemy tę stronę z powyżej wspomnianych przyczyn.
Jeżeli zaś ktoś bezwarunkowo życzy sobie na każdym miejscu i w każdej
części historii o takich rzeczach słyszeć, to zapewne nie wie, że przytrafia mu się to samo, co łakomym biesiadnikom. Bo i ci kosztując
wszystkich dań ani chwilowo nie użyją sobie prawdziwie na żadnej z po22

O tej powyżej nic nie mówił Polibiusz.

146

traw, ani na później z ich strawienia nie uzyskają korzystnej pożywki,
lecz dzieje się wręcz przeciwnie. Tak i owi, którzy przy czytaniu postępują w podobny sposób, ani chwilowo nie stwarzają sobie prawdziwej
rozrywki, ani na przyszłość należytego pożytku.
58. Jasne jest z wielu, a zwłaszcza z następujących przyczyn, że ta
właśnie — jeżeli w ogóle jakaś część historii — wymaga badania i sprostowania bliższego prawdy. Skoro bowiem prawie wszyscy albo przynajmniej najliczniejsi historycy usiłowali przedstawić właściwości i położenie okolic znajdujących się na krańcach znanej nam ziemi i przeważna
ich część we wielu wypadkach omyliła się, więc bynajmniej nie wypada
tego zamilczeć, lecz należy ich zbijać nie mimochodem i pobieżnie, lecz
z zastanowieniem, a zbijać nie ganiać ich i lżąc, lecz raczej chwaląc i tylko
prostując ich nieznajomość — w tym przekonaniu, że i owi, gdyby dożyli
obecnych czasów, wiele ze swych twierdzeń byliby sprostowali i zmienili.
Mianowicie w dawniejszych czasach rzadko można było spotkać Greków,
którzy zamierzali zbadać krańce ziemi, ponieważ zamiar był niemożliwy
do wykonania. Było bowiem wtedy niezliczone mnóstwo niebezpieczeństw
na morzu, a jeszcze więcej ich na lądzie. Lecz jeśli nawet ktoś z potrzeby
albo zgodnie z zamiarem doszedł do krańców ziemi, to i tak nie mógł
spełnić swego zadania. Bo trudno jest dłużej niektóre okolice oglądać na
własne oczy, częścią dlatego, że zamieszkane są przez barbarzyńców, częścią, że są bezludne; a jeszcze trudniej o tym, co się widziało, z bezpośredniej rozmowy czegoś się dowiedzieć i nauczyć — z powodu nieznajomości obcego języka. A choćby się nawet ktoś dowiedział, to jeszcze
trudniejsze od poprzedniego było, żeby jako jeden z widzów wyrażał się
bez przesady i gardząc opowiadaniem o rzeczach cudownych i nadzwyczajnych gwoli samemu sobie wyżej cenił prawdę, a nie donosił nam nic,
co poza nią wykracza.
59. Ponieważ więc w dawniejszych czasach prawdziwe zbadanie tych
rzeczy było nie tylko trudne, lecz prawie niemożliwe, przeto nie zasługują
dziejopisarze na naganę, jeżeli coś pominęli albo pobłądzili, lecz, o ile
coś poznali i w owych czasach posunęli naprzód wiedzę na tym polu,
godzi się ich chwalić i podziwiać. W naszych zaś czasach, kiedy to kraje
w Azji dzięki panowaniu Aleksandra, a pozostałe kraje dzięki przewadze
Rzymian niemal wszystkie od strony morza i lądu stały się dostępne,
kiedy dalej ludzie czynu zwolnieni od troski o sprawy wojenne i państwowe uzyskali walną podnietę do badań i naukowych poszukiwań we
wspomnianym kierunku — jest obowiązkiem zapoznać się lepiej i prawdziwiej z tym, czego przedtem nie znano. To my sami spróbujemy uczynić,
skoro w naszych Dziejach znajdziemy odpowiednie miejsce dla tego
przedmiotu, pragnąc żądnych wiedzy czytelników dokładniej pouczyć
o wspomnianych rzeczach. Wszak głównie w tym celu podjęliśmy się nie-
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bezpieczeństw [i mozołów], jakie spotkały nas w tułaczce po Libii, Iberii
i Galii oraz na morzu, które od zewnątrz przylega do tych krajów, aby
sprostować niedokładne wiadomości i o tych częściach ziemi poinformować Greków. Teraz jednak wrócimy do punktu, skąd zrobiliśmy dygresję,
i spróbujemy przedstawić regularne boje, jakie zaszły w Italii między
Rzymianami a Kartagińczykami.
60. Otóż ilość wojska, z jakim Hannibal wpadł do Italii, już podaliśmy.
Po wkroczeniu rozbił obóz u samych stóp Alp i najprzód pozwolił wojskom odpocząć. Bo nie tylko od marszów w górę i w dół oraz nierówności
dróg podczas przeprawy całe jego wojsko było strasznie zbiedzone, lecz
także wskutek braku prowiantu i zaniedbania ciała źle się czuło. Wielu
nawet zupełnie się załamało wobec niedostatku i ustawicznych trudów.
Bo też nie można było dowieźć przez tafcie miejsca dla tylu tysięcy ludzi
dostatecznej ilości żywności; a i z tego, co dowieziono, przeważna część
przepadła razem ze stratą bydląt jucznych; z tego też powodu wyruszywszy od przejścia Rodanu z około trzydziestu ośmiu tysiącami pieszych
i więcej niż ośmiu tysiącami jeźdźców, niemal połowę wojska, jak wyżej
powiedziałem, utracił w czasie przechodzenia przez Alpy. Ci zaś, co uszli
z życiem, byli wszyscy z wyglądu i całego swego nastroju jakby zdziczali
z (powodu wspomnianych ustawicznych trudów. Dlatego Hannibal poświęcił dużo starań ich pielęgnacji i usiłował wojowników pokrzepić zarówno na duchu, jak i na ciele, a tak samo troszczył się o konie. Następnie,
kiedy wojsko przyszło już do siebie, starał się mieszkających na stokach
gór Taurynów, którzy powaśnili się z Insubrami, a nie ufali Kartagińczykom, najprzód zwabić do zawarcia przyjaźni i przymierza; a gdy go nie
usłuchali, rozbił obóz dokoła najznaczniejszego ich miasta i zdobył je po
trzech dniach oblężenia. Urządziwszy rzeź wśród tych, którzy stawili mu
opór, takiego napędził strachu sąsiednim barbarzyńcom, że wszyscy natychmiast się zjawili, aby oddać się pod jego opiekę. Reszta zamieszkujących równiny Galów pragnęła wprawdzie, stosownie do pierwotnego zamiaru, przystąpić do współdziałania z Kartagińczykami; ponieważ jednak
legiony rzymskie już ich przeważnie minęły i odcięły, przeto zachowywali
się spokojnie; niektórzy nawet zostali zmuszeni do wyruszenia wraz
z Rzymianami w pole. Ze względu na to postanowił Hannibal nie zwlekać,
lecz iść naprzód i coś zdziałać, aby dodać odwagi tym, którzy chcieli
podzielać z nim jego nadzieje.
61. Nosząc się z tym zamiarem i słysząc, że Publiusz wraz z wojskiem
przekroczył już Pad i jest w pobliżu, z początku nie wierzył tej wiadomości. Wiedział bowiem, że dopiero przed niewielu dniami opuścił go
koło przejścia Rodanu, i obliczał, że żegluga od Marsylii do Etrurii jest
długa i trudna, a prócz tego dowiedział się, że marsz od Morza Tyrreńskiego przez Italię aż do Alp jest daleki i uciążliwy dla wojska. Skoro
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jednak coraz więcej gońców i coraz dokładniej mu to meldowało, dziwił
się i był zdumiony tym działaniem i sprężystością wodza rzymskiego.
Podobnych uczuć doznawał też Publiusz. Bowiem od początku był przekonany, że Hannibal nawet nie spróbuje przekraczać Alp z wojskiem
obcoplemiennym; a jeżeli się ośmieli, to przypuszczał, że znajdzie oczywistą zagładę. Gdy więc snując takie myśli dowiedział się, że i cało przybył, i już oblega niektóre miasta w Italii, zdumiewał się śmiałością i zuchwalstwem męża. To samo wrażenie wywarła ta wiadomość także na
mieszkańcach Rzymu. Ledwie bowiem przebrzmiała ostatnia wieść o zajęciu Saguntu przez Kartagińczyków, ledwie na myśl o tym powzięli plan
i wysłali jednego z konsulów do Libii, aby oblegał samą Kartaginę, drugiego do Iberii, aby tam wojował z Hannibalem — a oto nadeszła wiadomość, że Hannibal zjawił się z wojskiem i już oblega niektóre miasta
w Italii. To zatem zdarzenie wydało im się tak nieoczekiwane, że przerażeni zaraz posłali gońców do Tyberiusza do Lilybaeum donosząc mu
o przybyciu nieprzyjaciół i żądając, aby zaniechał swego przedsięwzięcia
i spiesznie niósł pomoc własnemu państwu. Tyberiusz zebrał natychmiast
załogi okrętów i odprawił je z poleceniem, aby płynęły do domu; od pieszych wojsk odebrał przez trybunów przysięgę i wyznaczył im dzień,
w którym wszyscy mają się stawić w Ariminum pod wieczór; jest to
miasto na wybrzeżu Adriatyku, położone na południowej granicy równiny
nadpadańskiej. Gdy więc wszędzie równocześnie nastał ruch i wszyscy
byli zaskoczeni wypadkami, każdy z niemałym napięciem spoglądał
w przyszłość.
62. Wtedy to Hannibal i Publiusz zbliżając się już ku sobie postanowili napomnieć swe wojska, przy czym jeden i drugi stawiał im przed
oczyma to, co odpowiadało obecnej chwili. Hannibal więc próbował w następujący sposób zachęcić swoich. Zebrał wojska i wprowadził na środek
młodych jeńców, których schwytano, gdy niepokoili pochód w przesmykach Alp. Z tymi wprzód twardo się obszedł przygotowując ich sobie dla
swego celu; bo nosili ciężkie kajdany, byli wycieńczeni głodem, a ciała
ich były poszarpane razami. Usadowił ich więc w środku i położył przed
nimi pełne rynsztunki galickie, w jakie zwykli się stroić ich książęta, gdy
zamierzają odbyć pojedynek; prócz tego kazał przyprowadzić konie i przynieść kosztowne płaszcze wojenne. Następnie zapytał młodzieńców, którzy
z nich chcą się z sobą zmierzyć w walce, pod tym warunkiem, że zwycięzca
otrzyma wystawione nagrody, a pokonany śmiercią wyzwoli się od obecnych cierpień. Gdy wszyscy równocześnie krzyknęli i oświadczyli, że chcą
się pojedynkować, rozkazał im losować i zarządził, żeby dwaj, na których
padnie los, uzbroili się i z sobą walczyli. Ledwie usłyszeli to młodzieńcy,
wznieśli ręce, aby pomodlić się do bogów, bo każdy pragnął sam należeć
do wybranych losem. Kiedy ogłoszono wynik losowania, wybrani byli
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pełni radości, a inni smucili się. Po zakończeniu walki pozostali jeńcy
mienili szczęśliwym nie mniej zmarłego niż zwycięzcę, ponieważ uwolniony został od licznych i wielkich cierpień, podczas gdy oni sami muszą
je dotąd znosić. A podobnie także większość Kartagińczyków mniemała;
porównując z ich losem niedolę żyjących, których teraz odprowadzano,
litowali się nad nimi, natomiast zmarłego wszyscy mienili szczęśliwym.
63. Skoro Hannibal w powyższy sposób wywołał w duszy swych wojowników zamierzony nastrój, wystąpił potem sam i powiedział, że dlatego wprowadził przed nich jeńców, aby widząc nieszczęście innych dokładnie poznali sytuację i lepiej zastanowili się nad obecnym swym położeniem. Boć los zawarł ich w szranki podobnie rozstrzygającego boju
i stawił przed nimi podobne do obecnych nagrody. Muszą oto albo zwyciężyć, albo umrzeć, albo dostać się żywcem w ręce nieprzyjaciół. Jeżeli
zwyciężą, przypadną im jako nagroda nie konie i płaszcze wojenne, lecz
staną się najszczęśliwsi ze wszystkich ludzi zdobywszy skarby Rzymian;
jeżeli zaś walcząc i bijąc się aż do ostatniego tchu o najpiękniejszą nadzieję doznają czegoś gorszego, to zakończą życie na polu bitwy nie zaznawszy jeszcze żadnego cierpienia; jeżeli natomiast zostaną pokonani
i z żądzy życia zapragną uciec albo w jakiś inny sposób się ocalić, to
wszelkie cierpienie i wszelka niedola przypadnie im w udziale. Wszak
żaden z nich nie jest tak bezmyślny i głupi, żeby pamiętając o długości
drogi odbytej ze swej ojczyzny, pamiętając o mnóstwie znajdujących się
w pośrodku nieprzyjaciół, znając wielkość rzek, przez które się przeprawił,
mógł się spodziewać, że przez ucieczkę dostanie się do swej ojczyzny.
Dlatego, po wykluczeniu wszelkiej tego rodzaju nadziei, muszą wyrobić
sobie ten sam sąd o własnym położeniu, jaki dopiero co wyrobili sobie
o cudzych nieszczęściach. Jak bowiem zwycięzcę i zmarłego wszyscy
mienili szczęśliwymi, a współczuli z żyjącymi, tak muszą też o własnym
położeniu stanowić i wszyscy iść na boje, głównie z zamiarem zwycięstwa,
a gdyby to było niemożliwe — śmierci. Ale nadziei życia, jeżeli zostaną
pokonani, w żaden sposób nie mogą dopuścić do swych myśli. Jeżeli będą
postępować według takiego rozumowania i takiej zasady, to niewątpliwie
i zwycięstwo, i ratunek zarazem stanie się ich udziałem. Ci bowiem wszyscy, którzy z własnej woli albo z konieczności trzymali się takiej zasady,
nigdy dotąd nie chybili zwycięstwa nad swymi przeciwnikami. Lecz nawet
w takim wypadku, gdyby nieprzyjaciele żywili odmienną od tej nadzieję,
jak to się teraz dzieje z Rzymianami, że przeważnie w ucieczce znajdą
niezawodne ocalenie, bo blisko nich leży ojczyzna, jasną jest rzeczą, że
śmiałości tych, co nie mają żadnej nadziei, nie będzie można się oprzeć.
Kiedy tłum przyjął z uznaniem ten przykład i mowę wodza i kiedy
wpadł w zapał i zachwyt, jaki chciał w nim obudzić, pochwalił ich i odprawił zapowiadając wymarsz w następnym dniu o świcie.
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64. A Publiusz, który w tych samych dniach przeprawił się już przez
rzekę Pad i był zdecydowany dalej się posunąć i przekroczyć Tycynus,
rozkazał odpowiednim ludziom połączyć rzekę mostem, a resztę wojsk
zwołał, aby je zagrzać przemową. Przeważna część jego mowy dotyczyła
godności ojczyzny i czynów przodków; co zaś odnosiło się do obecnej
chwili, brzmiało mniej więcej tak: „Chociaż na razie — mówił — w żadnej
próbie nie poznali przeciwników, to przez samą świadomość, że mają walczyć z Kartagińczykami, powinni mieć niewątpliwą nadzieję zwycięstwa
i w ogóle uważać za rzecz zdumiewającą i niesłychaną, że oni ośmielają
się wystąpić przeciw Rzymianom, oni co nieraz przez nich byli pokonani,
tyle haraczów im płacili i już od tak długiego czasu są niemal ich niewolnikami. Jeżeli jednak, abstrahując od powyższych faktów, także obecnych
tu mężów poniekąd wypróbowaliśmy, że nie śmieją zatrzymać się, aby
popatrzeć nam w twarz, jakież mniemanie wypada nam powziąć co do
przyszłości, jeśli słusznie wnioskujemy? Przecie ich jeźdźcy spotkawszy
się z rzymskimi nad rzeką Rodanem nie wyszli na tym dobrze, lecz po
stracie wielu ludzi haniebnie uciekli do własnego obozu. A ich wódz na
wiadomość o przybyciu naszych żołnierzy z całym wojskiem urządził
podobny do ucieczki wymarsz i wbrew swemu planowi z powodu obawy
obrał drogę przez Alpy. I teraz — mówił — zjawił się tu Hannibal zniszczywszy przeważną część wojska, podczas gdy reszta, którą posiada,
wskutek sponiewierania jest bezsilna i niezdatna do boju; tak samo i konie
przeważnie stracił, a resztę pozbawił sił odbywszy z nimi długą i uciążliwą
drogę". Tymi słowy próbował ich przekonać, że należy tylko pokazać się
nieprzyjaciołom. Głównie jednak kazał im być dobrej myśli, skoro widzą
go tu obecnego. Nigdy bowiem nie byłby porzucił floty i wojny w Iberii,
na którą go wysłano, i nie byłby tu przybył z takim pośpiechem, gdyby
po przemyśleniu całej sprawy całkiem jasno nie widział, że to przedsięwzięcie jest konieczne dla ojczyzny, a zwycięstwo w nim jest niezawodne.
A kiedy wszyscy zarówno wskutek zaufania do mówcy jak i wskutek
prawdziwości jego słów okazywali wielka żądzę walki, pochwalił ich za
ten zapał i odprawił wezwawszy jeszcze, żeby byli gotowi na dalsze
rozkazy.
65. W następnym dniu posuwali się obaj wodzowie wzdłuż 'rzeki Padu
po jego stronie zwróconej ku Alpom, przy czym Rzymianie mieli rzekę
na lewo, a Kartagińczycy na prawo. Kiedy na drugi dzień dowiedzieli się
od picowników, że są blisko siebie, rozbili na miejscu obóz i tam się zatrzymali; nazajutrz zaś ruszyli obaj z całą swą jazdą, a Publiusz nadto
z pieszymi włócznikami, i dalej ciągnęli przez równinę starając się wybadać wzajemnie siły bojowe. Skoro zbliżyli się do siebie i zobaczyli
wznoszący się kurz, od razu szykowali się do bitwy. Publiusz więc ustawił
na przedzie włóczników i wraz z nimi jeźdźców galickich, reszcie kazał
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utworzyć front i powoli szedł naprzód. Hannibal zaś ustawił jazdę z okiełznanymi końmi, czyli całą ciężką konnicę na froncie i tak ruszył na
spotkanie nieprzyjaciół, a jeźdźców numidyjskich trzymał w pogotowiu
na obu skrzydłach celem osaczenia. Ponieważ po obu stronach wodzowie
i jeźdźcy pałali żądzą walki, więc pierwsze zderzenie było tego rodzaju,
że włócznicy ledwie wyrzuciwszy pierwszy pocisk zaraz odwrócili się
i uciekli przez odstępy w szyku poza szwadrony swej jazdy — przerażeni
nawałem i w obawie, żeby nie stratowali ich nadciągający jeźdźcy. Ci więc,
którzy na froncie zwarli się z sobą, przez długi czas walczyli bez rozstrzygnięcia. Albowiem równocześnie była to walka konna i piesza, ponieważ bardzo wielu podczas samego boju zsiadało z koni. Gdy jednak Numidowie osaczyli ich i uderzyli z tyłu, wówczas piesi łucznicy, którzy
wprzódy szczęśliwie uszli spotkania z jazdą, zostali stratowani przez
mnóstwo napierających Numidów. Owi zaś, którzy od początku na froncie
bili się z Kartagińczykami i stracili po swej stronie wielu ludzi, jeszcze
więcej jednak zabijając Kartagińczyków, gdy również od tyłu napadli
na nich Numidowie, zwrócili się do ucieczki, i to przeważnie uciekali
w rozproszeniu, a część skupiła się koło wodza 23.
66. Publiusz więc zwinął obóz i pomaszerował przez równinę do mostu
nad Padem spiesząc się, by zawczasu przeprawić wojska. Widząc bowiem,
że okolica jest równinna, a nieprzyjaciel ma lepszą jazdę, on sam zaś cierpi
wskutek rany, postanowił znów umieścić swe wojska w bezpiecznym
miejscu. Hannibal zaś przypuszczał przez chwilę, że przeciwnicy odważą się
na bitwę wojsk pieszych; skoro jednak spostrzegł, że ruszyli z obozu, szedł
w ślad za nimi aż do [pierwszej] rzeki24 i wiodącego przez nią mostu. Znalazłszy tu belki przeważnie usunięte, a strzegących mostu jeszcze stojących nad rzeką, dostał ich (około sześciuset ludzi) w swą moc; słysząc
zaś, że reszta już daleko uszła naprzód, zmienił front i obrał drogę w przeciwnym kierunku wzdłuż rzeki usiłując dotrzeć do miejsca, gdzie łatwo
można było przerzucić most przez Pad. W drugim dniu zatrzymał się,
sporządził z rzecznych statków most dla przeprawy i polecił Hazdrubalowi przewieźć wojsko; sam od razu przeprawił się i udzielił audiencji
posłom, którzy przybyli z sąsiednich okolic. Zaraz bowiem po zwycięstwie pospieszyli wszyscy mieszkający w pobliżu Galowie, żeby stosownie
do pierwotnego zamiaru nawiązać przyjaźń z Kartagińczykami, dostarczyć im zapasów i wspólnie ruszyć na wyprawę. Hannibal przyjął uprzejmie tych, co przybyli; a skoro przewieziono wojsko z przeciwległego
brzegu, pomaszerował wzdłuż rzeki, ale w przeciwnym kierunku niż
przedtem, bo obrał drogę w dół rzeki pragnąc dosięgnąć nieprzyjaciół.
23

Tzw. bitwa nad Ticinus była właściwie bitwą nad Padem. Miejsce bitwy, odległe od Ticinus najmniej o dzień drogi, leży na północnym brzegu Padu.
24
Mowa o rzece Pad.
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Publiusz zaś przeszedłszy Pad rozbił obóz koło rzymskiej kolonu Placencja, gdzie pielęgnował siebie i innych rannych, a sądząc, że w bezpieczny punkt skierował wojska, spokojnie się zachowywał. Lecz Hannibal w dwa dni po swej przeprawie zjawił się w pobliżu nieprzyjaciół,
a w trzecim dniu na oczach przeciwnika ustawił wojsko w szyku bojowym.
Kiedy jednak nikt nie wychodził na ich spotkanie, stanął obozem w odległości około pięćdziesięciu stadiów od Rzymian.
67. Gdy Galowie, którzy służyli w wojsku rzymskim, spostrzegli, że
nadzieje Kartagińczyków są pewniejsze, umówili się między sobą i czyhali
na odpowiednią chwilę do napadu pozostając każdy w swym namiocie.
Skoro wojska w obozie po wieczerzy udały się na spoczynek, przeczekali
większą część nocy, po czym około porannej straży chwycili za broń i rzucili się na tych Rzymian, którzy blisko nich obozowali. Jakoż wielu z nich
wytłukli, niemało też zranili; wreszcie z uciętymi głowami wymordowanych odeszli do Kartagińczyków; siły ich liczyły około dwóch tysięcy
pieszych, a nieco mniej niż dwustu jeźdźców. Hannibal przyjął życzliwie
przybyłych, zachęcił słowami, przyrzekł każdemu odpowiednie dary,
i zaraz odesłał ich do rodzinnych miast, aby oznajmili o tym zajściu swoim
ziomkom i zachęcili ich do zawarcia z nim sojuszu. Wiedział bowiem, że
wszyscy chcąc nie chcąc przejdą na jego stronę, jeśli dowiedzą się o popełnionym wobec Rzymian wiarołomstwie swoich współziomków. Razem
z tymi zjawili się też Bojowie i chcieli wydać mu triumwirów wysłanych
przez Rzymian dla podziału ziemi, których na początku wojny, jak wyżej
powiedziałem, zdradziecko w moc swą dostali. Hannibal pochwalił ich
dobre chęci i umocnił z przybyłymi przyjaźń i sojusz; owych jednak mężów zwrócił im i przykazał strzec, aby wedle pierwotnego zamiaru mogli
w zamian za nich otrzymać z powrotem własnych zakładników.
Publiusz bolał nad popełnionym wiarołomstwem; a zdając sobie sprawę, że przy trwającej od dawna niechęci Galów ku Rzymianom, po tych
jeszcze wypadkach, wszyscy okoliczni Galowie przejdą na stronę Kartagińczyków — postanowił na przyszłość mieć się na baczności. Dlatego
wyruszywszy w najbliższą noc około porannej straży, pociągnął ku rzece
Trebia i przyległym do niej wzgórzom ufając naturalnej obronności miejsc
i mieszkającym w sąsiedztwie sprzymierzeńcom.
68. Skoro Hannibal dowiedział się o ich wymarszu, natychmiast wysłał Numidów, niedługo zaś potem resztę jeźdźców, a w ślad za nimi postępował sam na czele wojska. Numidzi wtargnęli do pustego obozu i spalili go. I to właśnie bardzo przydało się Rzymianom; bo gdyby oni od razu
ich ścigali i dosięgli bagażu, to wielu Rzymian na równinie znalazłoby
śmierć przy ataku jazdy. Tymczasem większa ich część zawczasu przeszła
rzekę Trebię; z tych zaś, co pozostali w tylnej straży, jedni zostali zgładzeni, drudzy żywcem wzięci do niewoli przez Kartagińczyków.
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Publiusz zaś po przebyciu wspomnianej rzeki rozbił obóz koło najbliższych wzgórz, a otoczywszy go rowem i wałem oczekiwał Tyberiusza
z jego wojskiem i starannie się leczył pragnąc o ile możności wziąć udział
w przyszłej walce. Hannibal zaś stanął tam obozem w odległości około
czterdziestu stadiów od nieprzyjaciół. Zamieszkujący równiny lud Galów,
który przeszedł na stronę Kartagińczyków, obficie zaopatrywał wojsko
w potrzebne rzeczy i gotów był dzielić z Hannibalem każde przedsięwzięcie i niebezpieczeństwo.
A Rzymianie w stolicy, po otrzymaniu wiadomości o potyczce jazdy,
byli wprawdzie zdziwieni jej wynikiem, który nie odpowiadał ich oczekiwaniu; nie brakło im jednak wybiegów, żeby nie uważać tego faktu
za klęskę. Jakoż jedni winili lekkomyślność wodza, drudzy rozmyślne
tchórzostwo Galów widoczne po ostatnim ich odpadnięciu. Na ogół zaś,
ponieważ wojska piesze były nietknięte, sądzili, że ich nadzieje co do
wyniku całej wojny nie uległy zmianie. Przeto gdy nadciągnął Tyberiusz
ze swymi legionami i gdy one przechodziły przez Rzym, wierzono, że z ich
zjawieniem się bój będzie rozstrzygnięty. Skoro żołnierze stosownie do
przysięgi zebrali się w Ariminum, wyruszył z nimi wódz, pragnąc jak
najspieszniej połączyć się z Publiuszem. Dosięgnąwszy go i stanąwszy
obozem z własnym wojskiem, pozwolił swym ludziom przyjść do siebie,
ponieważ z Lilybaeum przez czterdzieści dni bez przerwy maszerowali
pieszo do Ariminum, i czynił wszelkie przygotowania do bitwy. Sam też
pilnie naradzał się z Publiuszem wypytując go o to, co dotąd zaszło,
i wspólnie zastanawiali się nad obecną sytuacją.
69. W tym samym czasie Hannibal uciekł się do podstępu przeciw
miastu Klastidium i zajął je, gdy poddał mu się pewien Brundyzyjczyk,
któremu Rzymianie powierzyli zarząd tego miasta. Skoro dostał w swą
moc załogę i zapasy zboża, użył ich na obecne potrzeby, a zagarniętych
ludzi powiódł z sobą nie czyniąc im krzywdy, bo chciał dać przykład
swego sposobu postępowania, ażeby ci, którzy zostaną zaskoczeni okolicznościami, z obawy nie tracili nadziei ratunku z jego strony. Zdrajcę
zaś wspaniale wynagrodził, aby tych, co stali na czele miast, przeciągnąć
na stronę Kartagińczyków.
Następnie zmiarkowawszy, że niektórzy z Galów mieszkających między Padem a Trebią zawarli wprawdzie także z nim przyjaźń, ale i do
Rzymian ślą posłów sądząc, że w ten sposób zabezpieczą się z obu stron,
wysyła dwa tysiące pieszych, a około tysiąca galickich i numidyjskich
jeźdźców, z rozkazem najazdu na ich kraj. Gdy ci spełnili polecenie i obłowili się znaczną zdobyczą, od razu zjawili się Galowie w obozie Rzymian
prosząc o pomoc. Tyberiusz, który już od dawna szukał sposobności, żeby
coś przedsięwziąć, a teraz znalazł pretekst, wysłał znaczną część jeźdźców
i z nimi około tysiąca włóczników. Kiedy oni po drugiej stronie Trebii
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z zapałem natarli na nieprzyjaciół i bili się z nimi o zdobycz, Galowie wraz
z Numidami zrobili zwrot i wycofali się do swego wału. Rychło zauważyli
to ustawieni na straży przed obozem Kartagińczyków i ze swych posterunków pospieszyli na pomoc zagrożonym, po czym Rzymianie podali tyły
i z powrotem usunęli się do swego obozu. Tyberiusz widząc, co się dzieje,
wyprawił wszystkich jeźdźców i włóczników. Gdy to nastąpiło, Galowie
odwrócili się i cofnęli do swego schroniska. A wódz Kartagińczyków,
który do rozstrzygającej walki nie był przygotowany i sądził, że nigdy
nie należy bez planu i z pierwszej lepszej przyczyny narażać się na wielkie niebezpieczeństwa — co należy uznać za obowiązek dobrego wodza —
teraz wprawdzie zatrzymał swoich ludzi, gdy zbliżyli się do wału, i zmusił
ich znowu, by stanęli frontem do wroga, lecz zabronił ścigać go i walczyć
z nim wręcz, odwołując ich przez adiutantów i trębaczy. Rzymianie zatrzymali się przez krótki czas i wrócili, straciwszy niewielu ze swoich,
a zabiwszy większą liczbę Kartagińczyków.
70. Tyberiusz dumny i pełen radości wskutek odniesionego sukcesu
usilnie pragnął, żeby jak najszybciej rozstrzygnąć los całej wojny. Otóż
miał on możność działać obecnie według własnego uznania, ponieważ
Publiusz chorował; mimo to chcąc pozyskać także głos kolegi, omawiał
z nim tę sprawę. Publiusz jednak odmienny miał sąd o sytuacji. Przypuszczał bowiem, że ich wojska ćwicząc się podczas zimy staną się lepsze,
a Galowie przy swej niestałości nie dochowają wiary Kartagińczykom.
bezczynnym i zmuszonym siedzieć cicho, lecz znowu przeciw nim się
zbuntują. Prócz tego spodziewał się, że wyleczony z rany sam przyniesie
istotną korzyść dla wspólnej sprawy. Opierając się więc na takich argumentach prosił Tyberiusza, aby postępował jak dotychczas. Ten uznawał
zresztą prawdziwość i słuszność wszystkich słów Publiusza, lecz kierując
się ambicją i ufając sytuacji nierozważnie spieszył się, aby na własną
rękę całą sprawę rozstrzygnąć, żeby ani Publiusz nie mógł być w walce
obecny, ani nowi konsulowie przedtem nie objęli swego urzędowania, bo
czas wyborów się zbliżał. Ponieważ więc wybrał taki czas, który nie dla
sprawy, lecz dla niego samego był korzystny, musiał oczywiście chybić
właściwego celu. A Hannibal, który żywił podobne Publiuszowym myśli
co do stanu rzeczy, pragnął na odwrót bić się z nieprzyjaciółmi; bo najprzód chciał wyzyskać świeży zapał Galów, po wtóre zetrzeć się z rzymskimi legionami, póki są nie wyćwiczone i nowozwerbowane, po trzecie
wydać bitwę jeszcze podczas choroby Publiusza, a co najważniejsze —
coś zdziałać i nie tracić na próżno czasu. Kto bowiem zapuści się z wojskiem do obcego kraju i wda się w niewiarogodne przedsięwzięcia, dla
tego jedyną drogą ratunku jest ciągłe ożywianie na nowo nadziei sprzymierzeńców.
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Hannibal wiec, który wiedział, jak łatwy do zaczepienia będzie Tyberiusz, skłaniał się ku tym zamiarom.
71. Ponieważ zaś dawno już upatrzył był sobie między obozami miejsce równinne i bezdrzewne, lecz zdatne do zasadzki z powodu jakiegoś
strumienia, który miał brzeg wysoki i zupełnie porosły cierniem i krzakami, gotował się fortelem podejść nieprzyjaciół. A miał nadzieję, że
łatwo się przed nimi ukryje; bo Rzymianie odnosili się podejrzliwie do
lesistych okolic, dlatego że Galowie stale w takich miejscach urządzają
zasadzki, ale równinnym i bezdrzewnym ufali nie wiedząc, że one ze
względu na niedostrzegalność i bezpieczeństwo czatujących odpowiedniejsze są od lesistych, ponieważ ukryci w nich mogą wszystko widzieć na
znaczną odległość, a zazwyczaj nie brak tam wystarczających osłon. Wszak
pierwszy lepszy strumień o średnio wysokim brzegu, czasem też trzcina,
paproć i jakikolwiek gatunek cierni może niekiedy ukryć nie tylko pieszych, lecz i jeźdźców, jeżeli zastosuje się choć trochę ostrożności, żeby
wpadającą w oko broń złożyć tyłem na ziemi, a hełmy podrzucić pod
tarcze. Otóż wódz Kartagińczyków umówił się ze swym bratem Magonem
i z członkami rady wojennej co do zamierzonej walki; wszyscy zgodzili
się na jego plan. Skoro więc wojsko spożyło wieczerzę, wezwał do siebie
brata Magona, który był wprawdzie młody, lecz pełen ognia i wcześnie
obeznany z rzemiosłem wojennym, i przydzielił mu stu jeźdźców oraz
taką samą ilość pieszych. Mianowicie już za dnia wyznaczył był z całego
wojska najsilniejszych i rozkazał im po wieczerzy przybyć do swego namiotu. Tych zachęcił przemową, wlał w nich zapał, jakiego wymagało
zadanie, i polecił im, żeby każdy dobrał sobie z własnych szeregów dziesięciu najdzielniejszych i natychmiast zjawił się z nimi na oznaczonym
miejscu obozu. Ci wykonali zlecenie, po czym Hannibal wysłał w nocy
na zasadzkę ów hufiec liczący tysiąc jeźdźców i ty luz piechurów, dodawszy im przewodników i udzieliwszy braiu wskazówek co do pory
zaczepki. Sam zebrał o świcie numidyjskich jeźdźców wyjątkowo wytrzymałych na trudy, zachęcił ich, przyrzekł też dary tym, co się odznaczą,
i rozkazał im przybliżyć się do wału przeciwników, spiesznie przeprawić
się przez rzekę25 i harcowaniem wywabiać nieprzyjaciół: bo chciał ich
zaskoczyć na czczo i nie przygotowanych do bitwy. Następnie zgromadził
resztę dowódców i tak samo zachęcił ich do walki, a wszystkim polecił
spożyć śniadanie i zatroszczyć się o broń i konie.
72. Ledwie Tyberiusz zauważył zbliżających się jeźdźców numidyjskich, natychmiast wysłał samą jazdę z rozkazem zaczepienia nieprzyjaciół
i zaczęcia z nimi walki. Za nią wyprawił pieszych włóczników, około
sześciu tysięcy, i wywiódł też resztę wojska z obozu, w tym przekonaniu,
że z jego pojawieniem się cały bój zostanie rozstrzygnięty: tak odurzony
25

Trebię.
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był mnóstwem swoich ludzi i osiągniętym poprzedniego dnia sukcesem
w potyczce konnej. Była to pora zimowego przesilenia dnia z nocą, a dzień
był śnieżny i wyjątkowo zimny. Tymczasem wszyscy niemal żołnierze
wraz z końmi wyruszyli bez śniadania. Otóż z początku było wojsko pełne
zapału i ochoty do walki. Kiedy jednak nastąpiła przeprawa przez rzekę
Trebię, której nurty w dodatku wezbrały z powodu spadłego nocą deszczu w okolicach powyżej obozów, z biedą przeszła ją piechota nurzając
się aż po piersi w wodzie. Wśród tych okoliczności cierpiało wojsko pod
wpływem zimna i głodu, bo i dzień już się naprzód posunął. Natomiast
Kartagińczycy w namiotach zjedli i wypili posiłek, a oporządziwszy
konie namaszczali się wszyscy i zbroili przy ogniu. Hannibal, który
czekał na stosowną chwilę, skoro tylko spostrzegł, że Rzymianie przeszli
rzekę, rzucił naprzód dla osłony rezerwę złożoną z kopijników i Balearów, w liczbie około ośmiu tysięcy, i wyprowadził wojsko. Skoro uszedł
około ośmiu stadiów od obozu, ustawił piechotę, której liczba wynosiła
około dwudziestu tysięcy ludzi — Iberów, Galów i Libijczyków —
w jednej prostej linii; jeźdźców zaś, których wraz z galickimi sprzymierzeńcami było ponad dziesięć tysięcy, rozdzielił i umieścił na obu
skrzydłach; tak samo rozdzielił słonie i wyznaczył im miejsce przed
skrzydłami, wzdłuż jednego i drugiego. Tyberiusz tymczasem odwołał
jeźdźców widząc, że nie mogą sobie dać rady z przeciwnikami, gdyż
Numidowie łatwo i w rozproszeniu cofają się i znów odwracając się,
śmiało i zuchwale nacierają, co jest właściwym u Numidów sposobem
walki. Pieszych zaś ustawił w zwyczajnym u Rzymian szyku bojowym,
a to Rzymian w liczbie około szesnastu tysięcy, sprzymierzeńców około
dwudziestu tysięcy. Pełne bowiem u nich wojsko przy większych przedsięwzięciach składa się z tylu ludzi, jeżeli okoliczności wymagają zjednoczenia sił obu konsulów. Następnie jeźdźców, których było około czterech tysięcy, umieścił po obu skrzydłach — i dumnie szedł na wroga
posuwając się w porządku i zwolna.
73. Gdy byli już blisko siebie, wywiązała się walka między lekkozbrojnymi ustawionymi na przedzie wojsk. Tu zaraz Rzymianie pod
wielu względami zostawali w tyle, natomiast dla Kartagińczyków walka
była korzystna; bo rzymscy piesi włócznicy już od rana byli w opałach
i wyrzucili przeważną część pocisków w starciu z Numidami, a pozostałe
były nie do użytku z powodu nieustannej wilgoci. Podobnie miała się
rzecz z jeźdźcami i z całym wojskiem Rzymian. U Kartagińczyków zaś
było na odwrót. Albowiem krzepcy i z świeżymi siłami przystąpiwszy
do boju, zawsze tam, gdzie wymagała potrzeba, byli przydatni i chętni.
Skoro więc przez odstępy w szyku przyjęto walczących przed linią bojową i ciężkozbrojne wojska na siebie uderzyły, jeźdźcy kartagińscy od
razu z obu skrzydeł zaczęli dopiekać przeciwnikom, jako że znacznie
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górowali liczbą oraz świeżymi siłami ludzi i koni wypoczętych, jak
wspomniałem, w chwili wymarszu. Otóż po wycofaniu się rzymskich
jeźdźców i po ogołoceniu skrzydeł wojska pieszego — kartagińscy kopijnicy wraz z masą Numidów przekroczyli stojącą przed nimi linię swoich,
uderzyli na skrzydła Rzymian, wyrządzili im wiele szkody i przeszkodzili w walce z tymi, co naprzeciw nich stali. A ciężkozbrojni, którzy
po obu stronach zajmowali przednie i środkowe szeregi całego szyku
bojowego, walczyli wręcz przez długi czas bez rozstrzygnięcia.
74. W tej chwili podnieśli się z zasadzki Numidowie i nagle napadli
z tyłu na walczących w środku, co wywołało wśród rzymskich wojsk
niemały zamęt i kłopot. Oba zaś skrzydła wojska Tyberiusza, naciskane
od frontu przez słonie, a dokoła i po bokach przez lekkozbrojnych,
w końcu zwróciły się do ucieczki i zostały przez ścigających zepchnięte
ku leżącej za nimi rzece. Po czym z środkowego szyku bojowego Rzymian ci, co stali w tyle, napadnięci przez ludzi z zasadzki, ginęli i ciężkie
ponosili straty; natomiast ci, którzy zajmowali pierwsze szeregi, zmuszeni
koniecznością pokonali Galów i część Libijczyków, a wielu z nich zabiwszy przełamali kartagiński szyk bojowy. Widząc jednak, że oba skrzydła ich wojska zostały wyparte, zrezygnowali z niesienia im pomocy
albo powrotu do swego obozu; bo częściowo lękali się mnóstwa jeźdźców,
częściowo stała im na przeszkodzie rzeka i spadający na głowy ulewny
deszcz. Przeto zachowując porządek szeregów, w zwartym hufcu bezpiecznie wycofali się do Placencji, a było ich nie mniej niż dziesięć tysięcy. Z reszty większość uległa nad rzeką zagładzie, która niosły im słonie i jeźdźcy. Ci zaś z piechurów, którym udało się zbiec, obok przeważniej części jeźdźców, usunęli się ku wspomnianemu właśnie zespołowi
wojska i cało przybyli wraz z nim do Placencji. A wojsko Kartagińczyków, które ścigało nieprzyjaciół aż do rzeki, lecz wskutek burzy nie
mogło już iść dalej, wróciło do obozu. I wszyscy byli pełni radości z uzyskanego w bitwie zwycięstwa (bo niewielu zginęło z Iberów i Libijczyków, przeważnie zaś tylko Galowie); lecz wskutek ulewy i powstałej
potem śnieżycy tak bardzo ucierpieli, że słonie z wyjątkiem jednego
wyginęły, a także wielu ludzi i koni z powodu zimna straciło życie.
75. Tyberiusz dobrze wiedział, jaką poniósł klęskę; chciał jednak o ile
możności ukryć się z tym faktem przed mieszkańcami Rzymu i dlatego
wysłał gońców z doniesieniem, że odbyła się bitwa, w której burza wydarła im zwycięstwo. Rzymianie na chwilę uwierzyli tej wiadomości;
ale kiedy rychło potem dowiedzieli się, że Kartagińczycy siedzą jeszcze
w swym obozie i wszyscy Galowie przeszli na ich stronę, że natomiast
ich właśni ludzie porzucili obóz, ustąpili z bitwy i wszyscy zgromadzili
się w miastach, gdzie rzeką Padem zaopatrywali się w potrzebne rzeczy
od strony morza — aż nazbyt jasno poznali, jaki wynik miała bitwa.
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Przeto, choć nieoczekiwane było dla nich to zajście, nader pilnie zajęli
się resztą zbrojeń i ochroną leżących przed Italią punktów, wysyłając
na Sardynię i Sycylię wojska, a oprócz tego załogi do Tarentu i do innych
dogodnie położonych miejsc; wyszykowali także sześćdziesiąt pięciorzędowców. A Gneusz Serwiliusz i Gajusz Flaminiusz, którzy właśnie wtedy
zostali wybrani konsularni, ściągali sprzymierzeńców i urządzali pobór
do legionów na miejscu. Także prowiant kazali zwozić częścią do Ariminum, częścią do Etrurii, bo ku tym okolicom zamierzali wyruszyć w pole.
Posłali nadto w sprawie posiłków do Hierona, który też przysłał im pięciuset Kreteńczyków i tysiąc tarczowników. Tak wszystko i zewsząd
sprężyście przysposabiali; Rzymianie bowiem, zarówno państwo, jak i poszczególni obywatele, wtedy są najstraszniejsi, jeżeli grozi im istotne
niebezpieczeństwo.
76. W tym samym czasie Gneusz Korneliusz, którego, jak wyżej powiedziałem, zostawił jego brat Publiusz jako naczelnika sił morskich,
wypłynął od ujść Rodanu z całą flotą i zawinął w Iberii w okolicy tak
zwanego Emporium. Od tego punktu począwszy wysadzał wojsko na ląd;
i te miasta pobrzeżne aż do rzeki Iber, które odmawiały mu posłuszeństwa, oblegał, te zaś, które go przyjmowały, traktował po ludzku i okazywał im wszelkie możliwe staranie. Skoro tak ubezpieczył tych mieszkańców wybrzeża, którzy przeszli na jego stronę, ruszył naprzód z całym
wojskiem i ciągnął w głąb kraju. Zebrał bowiem także znaczną liczbę
iberyjskich wojsk posiłkowych. Podczas swego pochodu jedne miasta
przywabiał do siebie, drugie podbijał. Gdy zaś Kartagińczycy, na których
czele zostawiono w tych okolicach Hannona, koło miasta zwanego Kissa
stanęli naprzeciw niego obozem, Gneusz wydał im regularną bitwę, w której zwyciężył. Dzięki temu zawładnął obfitą zdobyczą, ponieważ ci, którzy
wyruszali na Italię, zostawili u nich cały bagaż, dalej pozyskał wszystkie
ludy z tej strony rzeki Iber na sprzymierzeńców i przyjaciół, wreszcie
żywcem dostał w swe ręce wodza Kartagińczyków Hannona i wodza Iberów Andobalesa. Ten ostatni panował jako jedynowładca nad środkową
częścią kraju i zawsze był szczególnie życzliwy Kartagińczykom. Na tę
wiadomość Hazdrubal przekroczywszy rzekę Iber spiesznie przybył z odsieczą. A kiedy się dowiedział, że zostawieni w rzymskiej flocie żołnierze
beztrosko i śmiało wałęsają się na skutek zwycięstwa wojsk lądowych,
wziął ze swego wojska około ośmiu tysięcy pieszych i około tysiąca jeźdźców, dopadł rozprószonych po kraju marynarzy, wielu z nich położył
trupem, a resztę zmusił do ucieczki na okręty. On tedy, po ustąpieniu
i powtórnym przejściu rzeki Iber, zajął się zbrojeniem i ochroną położonych z tej strony rzeki miejsc zostając na leże zimowe w Nowej Kartaginie. Gneusz zaś wróciwszy do floty ukarał rzymskim trybem tych,
którzy ponosili winę porażki, po czym trzymając już razem lądowe i mor-

159

skie wojsko spędzał zimę w Tarrakonie. Zdobycz rozdzielił równomiernie
między żołnierzy, przez co obudził w nich wielką ku sobie przychylność
i ochotę do boju na przyszłość.
77. Taki był stan rzeczy w Iberii. Kiedy zaś nastała wiosna 26, Gajusz
Flaminiusz ze swymi wojskami przemaszerował przez Etrurię, gdzie stanął obozem przed miastem Arretium, a znowu Gneusz Serwiliusz pociągnął
do Ariminum, aby tu oczekiwać napadu nieprzyjaciół. Hannibal zaś, który
zimował w Galii, spośród jeńców z ostatniej bitwy trzymał tylko Rzymian pod ścisłą strażą i kazał im tylko oszczędnie podawać żywność;
natomiast ich sprzymierzeńców od początku traktował z całą uprzejmością, następnie zebrał ich i zachęcał, mówiąc: „że przybył, aby nie z nimi
wojować, lecz z Rzymianami w ich obronie. Przeto powinni, jeżeli mają
rozum, szukać jego przyjaźni. Wszak przede wszystkim zjawił się tu,
ażeby mieszkańcom Italii przywrócić wolność, a tak samo dopomóc im
w odzyskaniu miast i ziemi, którą każdy lud na korzyść Rzymian utracił".
Po tych słowach odprawił wszystkich bez okupu do ich ojczyzny, chcąc
w taki sposób zwabić ku sobie mieszkańców Italii i równocześnie odwieść
ich od życzliwości ku Rzymianom, tudzież podrażnić tych, którzy mniemali, że panowanie Rzymian przyniosło jakąś szkodę ich miastom lub
portom.
78. Posłużył się też podczas leż zimowych takim fortelem punickim.
Oto obawiając się niestałości Galów i zamachów na swą osobę wobec
świeżego z nimi połączenia, kazał sobie sporządzić sztuczne włosy odpowiadające wyglądowi zewnętrznemu w całkiem różnych stopniach wieku.
Te włosy ciągle odmieniał; podobnie też zmieniał odzież, zawsze w zgodzie
ze sztucznymi włosami. Przez to trudny był do poznania nie tylko dla
tych, którzy go nagle ujrzeli, lecz także dla osób, z którymi stale przestawał.
Widząc zaś, że Galowie zniechęcają się przewlekaniem wojny w ich
okolicy, a pragnienia ich zwrócone są w kierunku kraju nieprzyjacielskiego, pozornie z powodu rozgoryczenia przeciw Rzymianom, głównie
jednak z powodu zdobyczy, postanowił jak najprędzej wyruszyć i zaspokoić żądzę swych wojsk. Skoro więc tylko nastąpiła zmiana pory roku,
wypytując tych, którzy mieli znać kraj najlepiej, dowiedział się, że wszystkie inne drogi do kraju nieprzyjacielskiego są długie i znane przeciwnikom, natomiast wiodąca przez bagna do Etrurii jest wprawdzie trudna,
lecz krótka i okaże się nie oczekiwana przez Flaminiusza. Ponieważ zaś
zawsze z natury skłonny był do tego rodzaju przedsięwzięć, więc postanowił obrać tę drogę. Kiedy rozeszła się wieść wśród wojska, że wódz
zamierza prowadzić ich przez jakieś bagna, każdy miał zastrzeżenia co
do marszu obawiając się głębin i miejsc pełnych jezior.
26
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79. Hannibal jednak wywiedziawszy się dokładnie, że miejsca, które
miał przejść, pełne są mielizn i mają pod spodem twardy grunt, wyruszył
ustawiając na czele pochodu Libijczyków i Iberów oraz całą zdatniejszą
cześć swego wojska. Powierzył im bagaż, ażeby początkowo mieli pod
dostatkiem prowiantu; co do przyszłości zupełnie nie troszczył się o wszelki
tabor uważając, że skoro dotrze do kraju nieprzyjacielskiego, to w razie
przegranej nie będzie już potrzebował koniecznych zapasów, a w razie
zwycięstwa w otwartym polu nie ucierpi braku środków żywnościowych.
Za wymienionymi ustawił Galów, a za wszystkimi jeźdźców. Jako naczelnika tylnej straży zostawił swego brata Magona, zarówno z innych
względów, jak też głównie z powodu właściwej Galom miękkości i wstrętu
przed wysiłkiem, ażeby na wypadek, gdyby zbiedzeni chcieli zwrócić się
w tył, przeszkodził im przy pomocy jeźdźców i użył przeciw nim przemocy. Otóż Iberowie i Libijczycy, którzy ciągnęli przez nie naruszone
jeszcze bagna, niewiele ucierpieli i przebrnęli je, jako że wszyscy byli
wytrzymali i nawykli do tego rodzaju mozołów. Natomiast Galowie z trudem szli naprzód po zmąconych i przedeptanych do głębi bagnach i nie
obeznani z całą tego rodzaju poniewierka tylko z biedą i mozołem znosili
niedolę; a znowu zwrócić się w tył przeszkadzali im siedzący na karku
jeźdźcy. O ile więc wszyscy cierpieli, zwłaszcza z powodu bezsenności,
ponieważ przez cztery dni i trzy noce bez przerwy odbywali drogę, to
przecież Galowie szczególnie wysilali się i wyniszczali więcej niż inni.
A większość bydląt jucznych zapadając się w błotach ginęła na miejscu
i tylko jednej korzyści użyczały one swym upadkiem, ludziom; bo ci gromadami siadając na nich i na tobołach wystawali ponad wodę i mogli w ten
sposób przez krótką część nocy spać. Niemało też koni utraciło podkowy
wskutek nieprzerwanego marszu przez błota. Hannibal zaś ledwie wyratował się z wielkim trudem na jedynym pozostałym słoniu, cierpiąc dotkliwie wskutek ciężkiego zapalenia oczu, przez które też w końcu stracił
jedno oko, bo czas i położenie nie pozwalały w żaden sposób zatrzymać
się i leczyć.
80. Skoro wbrew nadziei przeprawił się przez bagniste okolice i zastał
w Etrurii Flaminiusza obozującego przed miastem Arretium, rozbił na
razie obóz w miejscu przy bagnach, aby pozwolić wojsku przyjść do siebie i zbadać plany nieprzyjaciół oraz leżące przed nim okolice. Dowiadując się, że kraj przed nim pełen jest bogatej zdobyczy i że Flaminiusz
jest wprawdzie doskonałym pochlebcą ludu i demagogiem, ale niezdatnym do kierowania poważnymi i wojennymi sprawami, a prócz tego zbyt
ufnym we własne siły, rozważał, że gdyby wyminął jego obóz i zapuścił
się w położone na przedzie okolice, to ów, częścią z obawy przed szyderstwem tłumu nie będzie mógł pozwolić na pustoszenie kraju, częścią
przejęty bólem od razu zjawi się i wszędzie pójdzie za nim w ślad pragnąc
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na własną rękę uzyskać zwycięstwo, a nie oczekiwać przybycia swego
kolegi w urzędzie. Stąd przypuszczał, że tenże nastręczy mu wiele sposobności do napadu. A wszystko to obliczył rozumnie i biegle.
81. Nie podobna bowiem zaprzeczyć, że kto jakie bądź zadanie wodza
uważa za ważniejsze niż to, żeby poznać sposób myślenia i naturę wodza
nieprzyjacielskiego, ten myli się i jest głupi. Jak bowiem przy zapasach
męża z mężem i szeregu z szeregiem ten, który chce zwyciężyć, musi
uważać, w jaki sposób możliwe jest dopięcie celu, i gdzie jakieś miejsce
u przeciwników okaże się nie osłonięte albo bezbronne, tak i ci, którzy
przełożeni są nad całością, muszą baczyć, nie gdzie jakaś część ciała jest
odsłonięta, lecz gdzie w charakterze wodza przeciwników widoczny jest
jakiś dający się zaczepić punkt. Przecież wielu z powodu niedbalstwa
i całkowitej bezczynności nie tylko publiczne sprawy, lecz także własny
majątek zgoła zaprzepaszcza. Wielu zaś wskutek skłonności do wina nawet
zasnąć nie może bez oszołomienia wywołanego pijaństwem. Niektórzy
znów rwąc się do miłostek i szalejąc w nich nie tylko miasta i fortuny
zrujnowali, lecz nawet własne życie stracili z hańbą. Dalej tchórzostwo
i lenistwo osobiście przynosi wstyd tym, którym jest właściwe, a jeżeli
zdarzy się u wodza całego wojska, to sprowadza największe nieszczęście
dla ogółu; bo nie tylko u podwładnych paraliżuje energię, lecz często też
wtrąca w największe niebezpieczeństwa tych, co wodzowi zaufali. Natomiast lekkomyślność, zuchwalstwo i nierozważna popędliwość, nadto próżność i zarozumiałość dają wrogom łatwe zwycięstwo, a dla przyjaciół są
nader niebezpieczne. Wszak taki wystawiony jest na wszelki zamach, zasadzkę, podstęp. Przeto gdyby ktoś zdołał poznać błędy innych i z tej
strony dobrać się do przeciwników oraz dowiedzieć się, gdzie i przez co
wódz nieprzyjaciół szczególnie łatwy będzie do pokonania — to najprędzej mógłby odnieść decydujące zwycięstwo. Jak bowiem po usunięciu
z okrętu sternika cały statek wraz z załogą wpada w ręce nieprzyjaciół,
tak samo, jeżeli ktoś wodza wojska przemoże dzięki planowym obliczeniom, nieraz zdarza się, że zawładnie całą siłą bojową przeciwników. To
zatem i teraz Hannibal przewidując i obliczając w odniesieniu do wodza
nieprzyjaciół nie zawiódł się w swych zamysłach.
82. Skoro mianowicie wyruszył z okolicy Faesulae, wyminął nieco
rzymski obóz i wpadł do leżącego przed nim kraju, zaraz Flaminiusz uniósł
się i pełen był gniewu sądząc, że przeciwnicy go lekceważą. Kiedy potem
kraj był pustoszony i zewsząd unoszący się dym świadczył o jego zniszczeniu, biadał uważając za okropność to, co się dzieje. A tu niektórzy byli
zdania, że nie należy iść na oślep za nieprzyjaciółmi i wdawać się z nimi
w walkę, lecz trzeba się mieć na baczności i uwzględniać mnóstwo ich
jazdy, najlepiej zaś dobrać sobie jeszcze drugiego konsula i dopiero po
zjednoczeniu wszystkich wojsk ważyć się na walkę. Flaminiusz nie tylko
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nie zwracał uwagi na te rady, lecz nie mógł nawet znieść tych, co taką
myśl objawiali; kazał im zastanowić się nad tym, co prawdopodobnie powiedzą ziomkowie w ojczyźnie, jeżeli kraj będzie niszczony niemal do
samego Rzymu, a oni tymczasem w tyle za nieprzyjaciółmi będą obozować
w Etrurii. Po tych słowach wyruszył i poszedł z wojskiem naprzód nie
określając ani czasu, ani miejsca, a tylko spiesząc się, aby zetrzeć się z nieprzyjaciółmi, jak gdyby zwycięstwo było dlań niewątpliwe. Bo tak wielką
nadzieję zawczasu przelał w tłumy, że więcej od noszących broń było
takich, co poza pochodem towarzyszyli wojsku dla zdobyczy niosąc ze sobą
łańcuchy, pęta i wszelki tego rodzaju sprzęt. Równocześnie Hannibal ciągnął naprzód w kierunku Rzymu przez Etrurię mając na lewo miasto
zwane Kortona i przyległe doń góry, na prawo tak zwane Jezioro Trazymeńskie; a podczas tego marszu palił i niszczył kraj, chcąc sprowokować
gniew przeciwników. Kiedy zaś zauważył, że Flaminiusz już się zbliża,
upatrzył sobie dogodne dla swej potrzeby miejsca i szykował się do stanowczej bitwy.
83. Na drodze leżała mu płaska dolina, po której obu podłużnych bokach ciągnęły się wysokie i nieprzerwane wzgórza, podczas gdy przy
szerokich bokach z przodu wznosił się stromy i trudno dostępny pagórek,
a z tyłu było jezioro, które pozostawiało tylko całkiem wąskie przejście
w dolinę u stóp gór. Przez tę więc dolinę przeszedł wzdłuż jeziora i sam
zajął leżący naprzeciw pochodu pagórek, na którym rozłożył się obozem
z Iberami i Libijczykami, a Balearów i kopijników, którzy znajdowali się
na czele pochodu, oprowadził wokół i ustawił za wzgórzami, które leżały
na prawo od doliny, wyciągnąwszy ich w długiej linii; zaś jeźdźców i Galów poprowadził tak samo wokół wzgórz na lewo i rozciągnął w nieprzerwanej linii, tak że ostatni z nich stali właśnie na tej drodze, która wiodła
wzdłuż jeziora u stóp gór w głąb wyżej opisanej doliny.
Skoro więc Hannibal w nocy poczynił te przygotowania i otoczył dolinę zasadzkami, czekał spokojnie. A Flaminiusz z tyłu szedł za nim spiesząc się na spotkanie [nieprzyjaciół]. Otóż w pierwszym dniu o całkiem
późnej godzinie rozbił obóz tuż przy jeziorze; a w następnym zaraz o porannej straży powiódł przednią część swego wojska wzdłuż jeziora na
leżącą przed nim dolinę, chcąc zaczepić nieprzyjaciół.
84. Dzień był szczególnie mglisty. Hannibal, z chwilą gdy przeważną
część pochodu Rzymian wpuścił w obręb doliny i gdy już zbliżały się do
niego pierwsze ich szyki, wydał hasła, posłał do ustawionych w zasadzce
wojsk i dobrał się równocześnie ze wszystkich stron do nieprzyjaciół.
Wobec nieoczekiwanego zjawiska, gdy nadto mgła utrudniała widok,
a nieprzyjaciele na wielu punktach z góry spadali i atakowali — w wojsku Flaminiusza centurionowie i trybunowie rzymscy nie tylko nie mogli
przyjść na pomoc, gdzie było potrzeba, lecz nawet dobrze zrozumieć, co się
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dzieje; bo równocześnie jedni z frontu, drudzy od tyłu, a inni z boków
ich dopadali. Stąd poszło, że większość Rzymian wydana jakby na łup
wskutek nierozwagi wodza, jak właśnie w marszu byli uszykowani, padła
trupem nie mogąc się bronić. Albowiem w chwili, gdy się jeszcze naradzali, co mają robić, ginęli w niespodziewany sposób. Wtedy to także
samego Flaminiusza, bezradnego i całkiem zrozpaczonego, zabiło kilku
napierających nań Galów. Rzymian więc padło w dolinie prawie około
piętnastu tysięcy, bo ani nie mogli ustąpić okolicznościom, ani nic zrobić,
a tylko to jedno z nawyku cenili najwyżej, żeby nie uciec i nie porzucić
szeregów. Ci zaś, których podczas marszu miedzy jeziorem a podnóżem
gór zamknięto w przesmyku, w haniebny i, co więcej, w nędzny sposób
stracili życie. Albowiem spychani do jeziora, jedni w przystępie szału
próbowali w zbroi pływać i tonęli; a większość wchodziła do jeziora, jak
daleko mogła, i tam zostawała, stercząc tylko głową ponad wodę. A kiedy
zjawili się jeźdźcy i zagłada ich była widoczna, wyciągali w górę ręce
i prosili, żeby ich żywcem pojmano, krzycząc na całe gardło; w końcu
część padła z ręki nieprzyjaciół, a niektórzy, nawzajem się zachęcając,
sami się zabijali27. Tymczasem może sześć tysięcy z tych, co znajdowali
się w dolinie, odniosło zwycięstwo nad stojącymi naprzeciw nich nieprzyjaciółmi, nie byli jednak w stanie przyjść swoim z pomocą i osaczyć przeciwników, bo nie widzieli nic, co się dzieje, aczkolwiek w innym wypadku
byliby mogli całej sprawie walnie się przysłużyć. A tak ciągle zdążali
naprzód w przekonaniu, że natrafiają na jakieś wojska, aż niepostrzeżenie wydostali się na wyżej położone miejsca. Dopiero kiedy byli na szczytach, a także już mgła opadła, zrozumieli poniesioną klęskę. Nie mogąc
więcej nic zdziałać, bo nieprzyjaciel był panem sytuacji i wszystkie
punkty już przedtem zajął, skupili się i wycofali do pewnej wsi etruskiej.
Po bitwie wódz wysłał przeciw nim Maharbala z Iberami i kopijnikami.
Ten otoczył wieś obozem, a kiedy zagrażała im wszelaka bieda, złożyli
broń i poddali się wobec zapewnienia, że będzie im darowane życie.
Cała więc bitwa, która odbyła się w Etrurii między Rzymianami a Kartagińczykami, taki miała wynik.
85. Gdy przyprowadzono do Hannibala objętych zawieszeniem broni.
Jako też resztę jeńców, zwołał wszystkich w liczbie ponad piętnaście tysięcy, oświadczył najprzód, że Maharbal nie miał prawa zapewniać pierwszym bezpieczeństwa bez jego zgody, a potem zaczął oskarżać Rzymian.
Kiedy z tym skończył, wszystkich Rzymian, ilu ich było wśród jeńców,
rozdzielił dla strzeżenia ich między oddziały wojska, natomiast sprzymierzeńców odprawił wszystkich bez okupu do ich ojczyzny przemówiwszy do nich w ten sposób jak przedtem: że zjawił się, aby wojować nie
27

Topiąc się w jeziorze.

164

z Italami, lecz z Rzymianami za wolność Italów. Swojemu zaś wojsku
dał przyjść do siebie, a z poległych swych wojowników kazał pogrzebać
najznakomitszych, w liczbie około trzydziestu; bo w całości padło około
tysiąca pięciuset, wśród których większość stanowili Galowie. To uczyniwszy naradzał się z bratem i z przyjaciółmi, gdzie i jak ma uderzyć na
wroga, pełen już dobrej myśli co do wyniku całego przedsięwzięcia.
Kiedy do Rzymu nadeszła wiadomość o poniesionej klęsce, nie mogli
kierownicy państwa wobec wielkości nieszczęścia ukrywać albo pomniejszać tego zdarzenia, tylko zmuszeni byli, zwoławszy lud na zgromadzenie, powiedzieć ogółowi to, co się stało. Skoro więc pretor oświadczył
tłumowi z mównicy: „Ponieśliśmy klęskę w wielkiej bitwie" — nastało
tak wielkie przygnębienie, że tym, co byli świadkami obu wydarzeń,
o wiele większym teraz wydało się nieszczęście niż w godzinie samej
walki. A było to całkiem naturalne. Skoro bowiem od długiego czasu
nie znali ni nazwy, ni faktu niewątpliwej klęski, wiec ten nagły cios
znosili bez opanowania i odpowiedniej postawy. Jednakowoż senat zachował należną przytomność umysłu i rozważał, jak i co poszczególni
mają czynić w przyszłości.
86. Około tego czasu, kiedy odbyła się bitwa, konsul Gneusz Serwiliusz, który strzegł okolicy Ariminum (leży ona na wybrzeżu Adriatyku,
tam gdzie galickie równiny graniczą z resztą Italii, niedaleko od ujść
Padu, którymi wlewa się do morza), na wiadomość, że Hannibal wkroczył do Etrurii i obozuje naprzeciw Flaminiusza, postanowił z wszystkimi
swymi siłami sam do niego dotrzeć. Nie mogąc jednak tego wykonać,
ponieważ wojsko jego było ciężkozbrojne, wysłał pospiesznie naprzód
Gajusza Centeniusza z czterema tysiącami jeźdźców, ażeby ci, gdyby
tego wymagały okoliczności, przed jego przybyciem na czas się zjawili.
Hannibal, któremu zameldowano po bitwie o zbliżaniu się nieprzyjacielskich posiłków, wysłał Maharbala z kopijnikami i częścią jeźdźców. Ci
natknęli się na jeźdźców Gajusza i zaraz w pierwszym starciu niemal
połowę ich położyli trupem, a resztę zapędzili na jakiś pagórek i w następnym dniu dostali wszystkich w swe ręce. A Rzymowi, w trzy dni
po doniesieniu o bitwie trazymeńskiej, kiedy to smutek po mieście rozchodził się z największą siłą, przybywa jeszcze ten cios, który nie tylko
w tłumie, lecz nawet w senacie wywołał popłoch. Dlatego zaniechano
corocznych zajęć i wyboru urzędników i postanowiono silniejszymi środkami zaradzić obecnemu położeniu, widząc, że stan rzeczy i groźna
chwila wymagają wodza o nieograniczonej władzy.
Hannibal zaś, który już był pełen ufności co do wyniku całej wojny,
porzucił na razie myśl zbliżenia się do Rzymu, a tylko najeżdżał kraj
i bezkarnie go pustoszył ciągnąc ku Adriatykowi. Jakoż przeszedłszy
kraj Umbrów i Picenum przybył w dziesiątym dniu do okolic nad Adria-
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tykiem; a po drodze zawładnął tak liczną zdobyczą, że wojsko nie mogło
łupów ani uprowadzić, ani unieść, wielką też ilość ludzi uśmiercił. Jak
bowiem dzieje się przy zajmowaniu miast, tak i teraz wydano żołnierzom
rozkaz, żeby mordowali każdego w dojrzałym wieku, jaki się im nawinie.
A czynił to z powodu zakorzenionej w nim od dawna nienawiści ku Rzymianom.
87. Wtedy więc, rozłożywszy się obozem nad Adriatykiem, w kraju
bogatym we wszelakie płody ziemne, gorliwie starał się o wypoczynek
i pielęgnację swych wojowników, a niemniej też koni. Skoro bowiem
spędzili zimę pod gołym niebem w okolicach Galii, przeto wskutek zimna
i brudu, a później jeszcze wskutek marszu przez bagna i mozołów, niemal u wszystkich koni, a tak samo u ludzi, pojawił się tak zwany świerzb
głodowy wraz z towarzyszącym mu złym stanem zdrowia. Będąc więc
w posiadaniu tak bogatego kraju, starał się dodać sił koniom i pokrzepić
ciała i dusze żołnierzy; inaczej też uzbroił Libijczyków, mianowicie na
sposób rzymski doborową bronią, ponieważ tyle łupów wpadło mu w ręce.
Morzem zaś wyprawił teraz posłów do Kartaginy z wiadomością o zaszłych wypadkach, bo wtedy po raz pierwszy dotarł do morza, odkąd
był wtargnął do Italii. Te wiadomości uradowały w wysokim stopniu
Kartagińczyków, którzy odtąd okazywali dużą gorliwość i pamiętali
o tym, ażeby na wszelki sposób popierać sprawy zarówno w Italii, jak
i w Iberii.
Rzymianie zaś mianowali dyktatorem Kwintusa Fabiusza, męża wyróżniającego się rozumem i pochodzącego z zacnego rodu. Przecie jeszcze
w naszych czasach nazywano członków tego domu Maximi, tj. Największymi, z powodu sukcesów i czynów owego męża. Taka zaś różnica zachodzi między dyktatorem a konsulami. Każdy z obu konsulów ma dwanaście toporów, dyktator — dwadzieścia cztery. Nadto owi we wielu
sprawach potrzebują senatu, aby swe zamiary uskutecznić, ten zaś jest
samodzielnym wodzem, po którego mianowaniu natychmiast zawieszają
działanie wszystkie władze w Rzymie, z wyjątkiem trybunów ludowych.
Lecz o tym przy innej sposobności dokładniej i obszerniej będziemy mówili. Wraz z dyktatorem mianowali naczelnikiem jazdy 28 Marka Minucjusza. Ten podlega dyktatorowi, obejmuje jednak niby zastępczo władzę, jeżeli ów zajęty jest czym innym.
88. Hannibal w krótkich odstępach czasu zmieniając obóz bawił
w kraju nad Adriatykiem; a konie wyleczył z ich choroby i parchów,
każąc je zmywać starym winem, którego było pod dostatkiem. Podobnie
też uzdrowił rannych żołnierzy, resztę zaś wzmocnił i wlał w nich ochotę
do oczekujących ich walk. Po przejściu i zniszczeniu obszaru Praetutiów i Hadrii, jako też Marrucynów i Frentanów — wyruszył w drogę
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do Japygii. Kraj ten dzieli się na trzy części o różnych nazwach, a mieszkańcy jednej części nazywają się Dauniami (...)29, trzeciej Messapiami.
Najprzód wpadł do Daunii, gdzie poczynając od Lucerii, rzymskiej kolonii, pustoszył kraj. Następnie rozbił obóz w okolicy Vibo, urządzał wypady na dzierżawy Arpanów i bezkarnie plądrował całą Daunię. W tym
czasie Fabiusz złożywszy po nominacji ofiarę bogom wyruszył w pole
wraz z naczelnikiem jazdy i z zaciągniętymi naprędce czterema legionami. Skoro w okolicy Daunii połączył się z wojskami, które z Ariminum
przybyły na pomoc, zwolnił dotychczasowego ich wodza Gneusza ze służby
wojskowej na lądzie i wysłał go z konwojem do Rzymu, zleciwszy mu,
aby w razie, gdyby Kartagińczycy czynili jakieś ruchy na morzu, zawsze
w porę spieszył z odsieczą; sam zaś w towarzystwie naczelnika jazdy,
po przejęciu wojsk, rozłożył się obozem naprzeciw Kartagińczyków koło
miejscowości zwanej Aecae, oddalony od nieprzyjaciół mniej więcej
o pięćdziesiąt stadiów.
89. Gdy Hannibal dowiedział się o przybyciu Fabiusza, chciał zaraz
w pierwszym ataku przerazić nieprzyjaciół; dlatego wywiódł swe wojsko, zbliżył się do rzymskiego obozu i ustawił się w szyku bojowym.
Poczekawszy jakiś czas, odszedł z powrotem do swego obozu, bo nikt
nie wychodził na jego spotkanie. Oto Fabiusz zdecydowany ani nie narażać się na niebezpieczeństwo, ani nie staczać stanowczej bitwy, lecz najprzód i przede wszystkim zważać na bezpieczeństwo swych podwładnych,
silnie trwał w tym zamiarze. Z początku więc był lekceważony i dawał
powód do plotek, że stchórzył i przeląkł się niebezpieczeństwa; z czasem
jednak zmusił wszystkich do zgodnego przyznania, że nikt rozważniej
i rozumniej nie byłby mógł się zachować w ówczesnych okolicznościach.
Rychło też zdarzenia poświadczyły słuszność jego obliczeń. A było to
naturalne. Bo wojska nieprzyjaciół ćwiczone były od wczesnej młodości
stale w rzemiośle wojennym, posiadały wodza, który wraz z nimi wzrósł
i już od chłopięcych lat poznał służbę w polu, zwyciężyły w licznych
walkach w Iberii, a dwakroć z kolei Rzymian i ich sprzymierzeńców,
co zaś najważniejsze, wyrzekły się wszystkiego i jedyną nadzieję ratunku
pokładały w zwycięstwie. Natomiast z wojskiem Rzymian miała się
sprawa na odwrót. Dlatego nie mógł Fabiusz wdawać się w stanowczą
walkę, w której jego klęska byłaby oczywista; lecz licząc na pewną przewagę oparł na niej swe plany i przy jej pomocy kierował wojną. A ta
przewaga Rzymian polegała na niewyczerpanych zapasach i mnóstwie
ludzi.
90. Przeto w najbliższym czasie stale posuwał się tylko u boku nieprzyjaciół i dzięki swej znajomości miejsc wyprzedzał ich w obsadzaniu
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dogodnych punktów. Mając zaś zapewniony obfity dowóz żywności nie
wysyłał swych żołnierzy na furażowanie i nie pozwalał im w ogóle oddalać się od wału, lecz trzymając ich zawsze razem i w zwartej masie
czatował na odpowiednie miejsce i czas; wielu też nieprzyjaciół, którzy
lekceważąc sobie przeciwnika odrywali się od własnego obozu celem
furażowania, dostawał w taki sposób w swe ręce i zabijał. A czynił to,
bo z jednej strony chciał ograniczoną ilość przeciwników stale uszczuplać,
a z drugiej odwagę własnych wojsk, którą przedtem całkiem utraciły,
częściowymi sukcesami w krótkim czasie wzmocnić i na nowo ożywić.
Natomiast nie mógł w żaden sposób zgodzić się i przystać na rozstrzygającą walkę. Ale naczelnikowi jazdy Markowi zupełnie się to nie podobało; stając więc po stronie tłumu uwłaczał Fabiuszowi wobec wszystkich, że prowadzi wojnę gnuśnie i tchórzliwie, a on sam gotów był wystawić się na niebezpieczeństwo i zmierzyć się z nieprzyjacielem.
Kartagińczycy zaś zniszczywszy wspomniane okolice przekroczyli
Apeniny i zeszli do Samnium. W tym kraju, który był bogaty i od wielu
lat nie tknięty wojną, mieli taki nadmiar środków żywnościowych, że
ani zużywaniem, ani niszczeniem nie mogli wyczerpać zdobyczy. Najechali też terytorium Benewentu, rzymskiej kolonii, dalej zajęli miasto Wenuzję30, która nie była obwarowana, a pełna licznego i wszelakiego sprzętu. Rzymianie szli bez przerwy z tyłu za nimi w odległości jednego albo dwóch dni marszu, nie śmieli jednak zbliżyć się
i zetrzeć z nieprzyjaciółmi. Przeto Hannibal widząc, że Fabiusz wyraźnie
unika spotkania, lecz nie ustępuje zupełnie z otwartego pola, ruszył
śmiało na równiny Kampanii, to jest na tak zwany Obszar Falernejski,
w przekonaniu, że jedno z dwojga nastąpi: albo zmusi nieprzyjaciół do
walki, albo wszystkim jasno dowiedzie, że całe zwycięstwo jest po jego
stronie, a Rzymianie ustępują im pola; po czym, jak się spodziewał, przestraszone miasta zdecydują się na odpadnięcie od Rzymian. Dotychczas
bowiem, chociaż ci w dwóch już walkach ponieśli klęskę, żadne miasto
w Italii nie przeszło na stronę Kartagińczyków, lecz dochowały one wierności, mimo że niektóre ciężko ucierpiały. Z tego też można wywnioskować, z jakim podziwem i szacunkiem odnosili się sprzymierzeńcy do
państwa rzymskiego.
91. Jakoż Hannibal nie bez słusznych względów powziął ten plan.
Wszak równina Kapui jest wśród wszystkich w Italii najsłynniejsza, zarówno dzięki swej żyzności i piękności, jak i dlatego, że leży nad samym
morzem i posiada takie miejsca portowe, do których niemal z całej ziemi
zawijają ci, co żeglują do Italii. Nadto mieści w sobie najsłynniejsze
30
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i najpiękniejsze miasta Italii. Albowiem, wybrzeże morskie zamieszkują
Sinuessanie, Kymejczycy i Dikajarchici, dalej Neapolitanie, wreszcie lud
Nucerynów. Zaś wnętrze kraju zajmują na północ Kaleoowie i Teaniowie,
a na wschód i południe Dauniowie31 i Nolanie. W środku równiny leży
Kapua, ongi najszczęśliwsza ze wszystkich miast. Nader też prawdopodobne jest podanie, jakie o tej równinie czytamy u mitografów; mianowicie i ona nosi nazwę Flegrejskiej, podobnie jak inne słynne równiny.
Że zaś bogowie o nią głównie spierali się, jest prawdopodobne z powodu
jej piękności i żyzności. Do tego jeszcze wydaje się z natury obronna i całkiem niedostępna ta równina; bo częścią zamknięta jest morzem, a w przeważnej części wysokimi wszędzie i nieprzerwanymi górami, przez które
z wnętrza kraju wiodą tylko trzy wąskie i do przebycia trudne przesmyki:
jeden z Samnium (...)32, a pozostały z terytorium Hirpinów. Dlatego spodziewali się Kartagińczycy, że stanąwszy w tej okolicy obozem jakby
w miejscu widowiska przerażą nieoczekiwanym sukcesem wszystkich
i wystawią pod pręgierz wrogów za ich obawę przed walką, podczas gdy
sami niewątpliwie okażą się panami w otwartym polu.
92. Hannibal miał to więc na uwadze i skoro przeszedł z Samnium
przesmyki koło tak zwanego Pagórka Erybiańskiego, rozłożył się obozem
nad rzeką Vulturnus, która niemal na dwie części dzieli opisaną równinę.
A obóz miał po stronie rzeki zwróconej ku Rzymowi, i stąd furażując
przeciągał i pustoszył bezkarnie całą równinę. Fabiusz zaś zdumiewał się
wprawdzie śmiałym zamysłem nieprzyjaciół, tym bardziej jednak trwał
w swoim postanowieniu. Ale jego kolega Marek jako też wszyscy w obozie
trybunowie i centurionowie mniemali, że teraz ma się wroga w ręku, że
więc należy się spieszyć, aby dotrzeć do równiny i nie pozwolić na pustoszenie najwspanialszego kraju. Jakoż Fabiusz aż do przybycia w tę okolicę
spieszył się udając wspólną z innymi ochotę i chęć walki. Skoro jednak
zbliżył się do Falernum, pokazywał się wprawdzie na stokach gór i ciągnął u boku nieprzyjaciół, żeby sprzymierzeńcy rzymscy nie przypuszczali,
iż usuwa się z pola; ale na równinę nie sprowadzał wojska, wystrzegając
się stanowczych walk, z wyżej podanych przyczyn i dlatego, że przeciwnicy widocznie jazdą znacznie nad nim górowali.
Hannibal, po daremnych próbach z nieprzyjacielem, po zniszczeniu
całej równiny i zebraniu niezmiernej ilości zdobyczy, gotował się do wymarszu; chciał bowiem nie dopuścić do zmarnowania zdobyczy, lecz umieścić ją w takim miejscu, gdzie mógłby też przezimować, ażeby wojsko
nie tylko na razie sobie używało, lecz trwale było obficie zaopatrzone we
31
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wszystko, czego mu potrzeba. A Fabiusz miarkując jego zamiar, że gotuje
się tą samą drogą wracać, którą był przyszedł, i widząc przesmyki wybornie nadające się do zasadzki, ustawił przy samym miejscu przejścia
około czterech tysięcy ludzi, którym kazał, aby teraiz pokazali swą odwagę,
kiedy czas i dogodność miejsc im sprzyja; sam z przeważną częścią wojska
usadowił się na jakimś wyżej położonym pagórku przed przesmykiem.
93. Skoro zatem zjawili się Kartagińczycy i rozbili obóz na równinie
tuż u podnóża gór, spodziewał się bez trudu odebrać im zdobycz, a przede
wszystkim dzięki dogodności okolicy położyć kres całej wojnie. Tymi
więc myślami był teraz pochłonięty rozważając, gdzie i jak ma wyzyskać
miejsca, jakie oddziały wojsk i skąd najprzód mają się dobrać do nieprzyjaciół. Lecz Hannibal, podczas gdy jego przeciwnicy czynili te przygotowania na dzień następny, obliczając rzecz według prawdopodobieństwa, nie dał im dla ich zamysłów ani czasu, ani spokoju. Wezwał do siebie
przełożonego nad robotnikami w wojsku, Hazdrubala, i polecił mu, żeby
z wszelakiego suchego drwa szybko powiązano jak najwięcej łuczyw,
a z całej zdobyczy wybrano i zgromadzono przed obozem około dwóch
tysięcy najmocniejszych wołów roboczych. Gdy to się stało, zebrał robotników i wskazał im pewne wzgórze położone między jego obozem a tym
przesmykiem, przez który miał ciągnąć; na nie rozkazał w chwili wydania
hasła popędzić woły szybko i przemocą, aż osiągną szczyty. Następnie
zlecił wszystkim spożyć wieczerzę i wcześnie udać się na spoczynek. Ledwie upłynęła trzecia część nocy, zaraz wywiódł robotników i kazał wołom przywiązać łuczywa do rogów. Gdy się to szybko odbyło, dzięki
pomocy mnóstwa ludzi, polecił wszystkie łuczywa zapalić i rozporządził,
żeby woły pędzono ku szczytom górskim. A kopijników ustawił za poganiaczami i dał im zlecenie, żeby tym przez jakiś czas pomagali; kiedy
zaś zwierzęta wezmą pierwszy rozpęd, mieli rozbiec się na obie strony,
potem znowu zejść się, wspiąć się na wyższe miejsca i zawczasu zająć
szczyty górskie, aby być w pogotowiu z odsieczą i zetrzeć się z nieprzyjaciółmi, gdyby ci pod górę szli na ich spotkanie. W tym samym czasie
sam wyruszył ustawiwszy na przedzie ciężkozbrojnych, za nimi jeźdźców,
dalej tabor ze zdobyczą, a na samym końcu Iberów i Galów; tak przybył
do przesmyku, który tworzył przejście.
94. Ci z Rzymian, którzy strzegli przesmyku, ledwo ujrzeli światła
zbliżające się ku wyżynom, sądząc, że Hannibal tędy rusza w drogę,
opuścili przesmyk i pospieszyli z odsieczą ku szczytom. Zbliżając się do
wołów nie wiedzieli, co znaczą te ognie; wyobrażali sobie i oczekiwali
czegoś większego i groźniejszego niż to, co było w rzeczywistości. Wnet
nadeszli kopijnicy i obie strony przez krótki czas z daleka się ścierały;
a kiedy na nie wpadły woły, stanęły rozdzielone na szczytach oczekując
z upragnieniem zjawienia się dnia, gdyż nie mogły rozeznać, co się działo.
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A Fabiusz bądź zakłopotany tym zdarzeniem i — jak to mówi poeta —
„domyślając się podstępu" 33, bądź stosownie do pierwotnego planu zdecydowany w żadnym wypadku nie ryzykować i nie ważyć się na stanowczą walkę, siedział spokojnie w obozie i oczekiwał dnia. Tymczasem
Hannibal, któremu sprawy szły po myśli, przeprowadził bezpiecznie wojsko wraz ze zdobyczą przez przesmyk, skoro ci, którzy mieli go pilnować,,
opuścili swe posterunki. Gdy o świcie ujrzał wojska stojące na szczytach
naprzeciw kopijników, nasłał na nie oddział Iberów, którzy też starli się
z Rzymianami i około tysiąca ich zabili, a własnych lekkozbrojnych
łatwo przygarnęli do siebie i sprowadzili na dół.
Kiedy więc Hannibal w ten sposób wydostał się z terytorium Falernu,
odtąd już bezpiecznie obozował rozglądając się i rozważając, gdzie i jak
ma przezimować, on, który napędził wielkiego strachu i sprowadził wielkie nieszczęścia na miasta i mieszkańców Italii. Fabiusz zaś popadł w złą
reputację u ogółu, ponieważ w niemęski sposób z tak korzystnych miejsc
wypuścił nieprzyjaciół; mimo to nie odstępował od swego zamiaru.
A kiedy po niewielu dniach był zmuszony dla złożenia pewnych ofiar
odjechać do Rzymu, oddał wojsko naczelnikowi jazdy i na odchodnym
gorąco mu zalecił, żeby nie tyle starał się szkodzić nieprzyjaciołom, ile
swoich ustrzec przed nieszczęściem. Na tę przestrogę ani trochę nie zważał
Marek, lecz już w chwili, gdy Fabiusz tak mówił, jedynie o tym tylko
myślał, aby stanąć naprzeciw wroga i zmierzyć się z nim w bitwie.
95. Taki więc był stan rzeczy w Italii. W tym samym czasie, gdy zaszły
te zdarzenia, Hazdrubal wyznaczony na głównodowodzącego w Iberii
przyszykował w ciągu zimy zostawione mu przez brata trzydzieści okrętów i jeszcze dziesięć innych zaopatrzył w załogę; a z początkiem lata
kazał czterdziestu krytym okrętom z Nowej Kartaginy wypłynąć na morze mianując uprzednio Hamilkara naczelnikiem floty. Równocześnie
także lądowe wojsko ściągnął z leży zimowych i wyruszył z nim; więc
podczas gdy okręty żeglowały przy lądzie, on z wojskiem lądowym ciągnął wzdłuż wybrzeża pragnąc razem z obu wojskami zatrzymać się nad
rzeką Iber. A Gneusz34, który zrozumiał plany Kartagińczyków, postanowił
najpierw lądem i morzem ze swej kwatery zimowej ruszyć na ich spotkanie; słysząc jednak o sile ich wojsk i o wielkości ekwipunku zaniechał
myśli spotkania się z nimi na lądzie, tylko opatrzył w załogę trzydzieści
pięć okrętów, wybrał z wojska lądowego najzdatniejszych ludzi do służby
okrętowej, puścił się na morze i dotarł w drugim dniu z Tarrakony do
okolicy nad rzeką Iber. Stanąwszy na kotwicy w odległości około osiemdziesięciu stadiów od nieprzyjaciół wysłał przodem na zwiady dwa szybko33
34
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bieżne okręty massaliockie; bo Massalioci byli jego przewodnikami,
pierwsi narażali się na niebezpieczeństwo, i każde zadanie ściśle wykonywali. Wszak szlachetnymi sprzymierzeńcami Rzymian okazali się, jeżeli
kto, to Massalioci, i to nieraz jeszcze później, a zwłaszcza w wojnie hannibalskiej. Otóż gdy wysłani na zwiady zameldowali, że nieprzyjacielska
flota stoi na kotwicy przy ujściu rzeki, spiesznie odbił od lądu, aby nagle
dopaść nieprzyjaciół.
96. A Hazdrubal, któremu szpiedzy już z daleka dali sygnał o nadciąganiu floty przeciwników, ustawił w szyku bojowym wojsko lądowe na
wybrzeżu i równocześnie rozkazał załogom wsiadać na okręty. Gdy Rzymianie byli już blisko, dał hasło wojenne i odbił od lądu zdecydowany
stoczyć bitwę morską. Po zwarciu się z nieprzyjaciółmi, przez krótki czas
jego ludzie bili się o zwycięstwo, lecz niebawem zwrócili się do ucieczki.
Albowiem rezerwa stojącego na wybrzeżu wojska lądowego nie tyle im
się przydała, żeby dodać im odwagi do walki, ile szkodziła dając im pewną
nadzieję ratunku. Gdy więc utracili dwa okręty wraz z załogą, a z czterech wiosła i żołnierzy okrętowych, zrobili zwrot i uciekali ku lądowi.
Ponieważ Rzymianie ostro ich ścigali, wysadzili okręty na wybrzeże,
a sami zeskoczywszy ze statków schronili się do tych, co byli ustawieni
na brzegu. Rzymianie zaś śmiało zbliżyli się do lądu, przyholowali linami
zdolne do poruszania się statki i odjechali pełni nadmiernej radości, gdyż
zaraz w pierwszym ataku zwyciężyli przeciwników, stali się panami
morza i posiedli dwadzieścia pięć okrętów nieprzyjacielskich.
Odtąd więc widoki Rzymian w Iberii przybrały pomyślniejsze kształty
wskutek opisanego sukcesu. Kartagińczycy zaś, na wiadomość o doznanej
klęsce, natychmiast opatrzyli w załogę siedemdziesiąt okrętów i wysłali
je, bo dla wszystkich swych planów uważali za rzecz konieczną utrzymać
się przy morzu. Ta flota przypłynęła najprzód do Sardynii, a stąd do Italii
w okolicę Pizy, bo jadący nią spodziewali się, że tu będą mogli połączyć
się z Hannibalem. Gdy jednak Rzymianie szybko wyjechali przeciw nim
z samego Rzymu ze stu dwudziestu pięciorzędowcami, ci na wiadomość
o ich nadciąganiu z powrotem odpłynęli na Sardynię, a potem znowu do
Kartaginy. Gneusz Serwiliusz 35, który dowodził wspomnianą wyżej flotą,
ścigał przez jakiś czas Kartagińczyków, spodziewając się ich dopędzić;
lecz znacznie opóźniwszy się, zaniechał tego zamiaru. Najprzód więc
wylądował na Sycylii w Lilybaeum; następnie zawinął koło Libii na wyspie Kerkina, lecz po otrzymaniu tu pieniędzy, żeby nie pustoszyć kraju,
oddalił się. W drodze powrotnej zawładnął wyspą Kossyros, gdzie do miasteczka wprowadził załogę, po czym znowu pożeglował do Lilybaeum.
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A kiedy tu z flotą zawinął do portu, niedługo potem sam wrócił do wojsk
lądowych.
97. Senat zaś dowiedziawszy się o zwycięstwie, jakie Gneusz 36 odniósł
w bitwie morskiej, uważał za rzecz pożyteczną, a raczej konieczną, żeby
nie zaniedbywać Iberii, lecz dokuczać Kartagińczykom i prowadzić wojnę
ze wzmożoną siłą; dlatego wybrał dwadzieścia okrętów i mianowawszy
według pierwotnego planu ich naczelnikiem Publiusza Scypiona, wysłał
go pospiesznie do jego brata Gneusza 37, aby wspólnie z nim prowadził
wojnę w Iberii. Nader bowiem obawiano się, że Kartagińczycy, jeżeli
staną się panami owych okolic i uzyskają obfite zapasy oraz posiłki
w ludziach, przywłaszczą sobie zupełne panowanie nad morzem i równocześnie zagrożą Italii posyłając Hannibalowi wojska i pieniądze. Dlatego
przykładano wielką wagę także do tej wojny i wysłano flotę pod rozkazami Publiusza. Jakoż ten po przybyciu do Iberii i połączeniu się z bratem oddał wielkie usługi państwu. Bo o ile przedtem Rzymianie nigdy nie
ważyli się przekraczać rzeki Iber, lecz zadowalali się przyjaźnią i sojuszem ludów z tej strony rzeki, to teraz przeszli ją i po raz pierwszy
odważyli się po drugiej stronie zdobywać wpływy, przy czym w obecnym
położeniu także przypadek wielce im dopomógł.
Skoro bowiem przerazili mieszkających w okolicy, którą przechodzili
Iberowie, i przybyli do miasta Saguntu, stanęli obozem w odległości około
czterdziestu stadiów koło świątyni Afrodyty, znalazłszy miejsce dogodnie
położone ze względu na bezpieczeństwo ze strony nieprzyjaciół i ze
względu na dowóz żywności od morza; razem z nimi także flota jechała
wzdłuż wybrzeża. Tu więc zaszedł następujący szczęśliwy obrót rzeczy.
98. Oto w tym czasie, gdy Hannibal przedsięwziął swój pochód do Italii,
pobrał on od tych miast Iberii, którym nie ufał, jako zakładników synów
najznakomitszych mężów. Tych wszystkich kazał zatrzymać w mieście Saguncie, częścią z powodu warowności miejsca, częścią wskutek zaufania
do ludzi, których tam pozostawił jako załogę. A był pewien Iberyjczyk
imieniem Abilyks, który co do poważania i zamożności nie ustępował żadnemu z Iberów, a co do życzliwości względem Kartagińczyków i wierności
zdawał się wszystkich innych znacznie przewyższać. Ten obserwując stan
rzeczy i sądząc, że widoki Rzymian są pomyślniejsze, w skrytości powziął
plan co do wydania zakładników, godny Ibera i barbarzyńcy. Mianowicie
przekonany, że może u Rzymian osiągnąć wysokie stanowisko, jeżeli
w porę dowiedzie im swej wierności i równocześnie odda przysługę, wpadł
na myśl, żeby zdradzić Kartagińczyków i wydać zakładników w ręce
Rzymian. Widząc zaś, że wódz Kartagińczyków, Bostor (który wysłany
36
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przez Hazdrubala, żeby przeszkodzić Rzymianom w przejściu przez rzekę,
nie odważył się tego uczynić i po wycofaniu się rozbił obóz w położonych
nad morzem częściach Saguntu) jest człowiekiem dobrodusznym i z natury łagodnym, a do niego odnosi się z zaufaniem, nawiązał z Bostorem
rozmowę o zakładnikach i tak do niego mówił: skoro Rzymianie przekroczyli rzekę, to Kartagińczycy nie mogą już grozą utrzymać Iberii
w ryzach, lecz stan rzeczy wymaga życzliwości ze strony poddanych.
Teraz więc, gdy Rzymianie zbliżyli się i obozują przed Saguntem, a miasto jest w niebezpieczeństwie — on przez wyprowadzenie zakładników
i zwrot ich rodzicom i miastom udaremni ambitne zabiegi Rzymian (bo
to właśnie i przede wszystkim pragną oni zrobić, jeżeli dostaną zakładników w swe ręce), a obudzi u wszystkich Iberów życzliwość dla Kartagińczyków, jeżeli w przewidywaniu przyszłości zawczasu pomyśli o bezpieczeństwie zakładników. Wdzięczność zaś powiększy wielokrotnie, jeżeli
sam to wykona: bo odstawiając młodzianków do miast, pozyska nie tylko
życzliwość samych rodziców, lecz także tłumu, któremu tym przykładem
stawi przed oczyma wielkoduszne usposobienie Kartagińczyków względem sprzymierzeńców. Może też oczekiwać mnóstwa darów dla siebie
samego od tych, którzy odzyskają dzieci; bo skoro niespodzianie wszyscy
posiądą to, co im najdroższe, będą współzawodniczyć w dobrodziejstwach
względem sprawcy takiego czynu. Mówiąc jeszcze więcej tym podobnych
słów w ten sam sposób, namówił Bostora, aby przystał na jego propozycję.
99. I na razie wrócił do domu oznaczywszy dzień, w którym zjawi się
z odpowiednimi ludźmi, aby odwieźć chłopców. W nocy zaś udał się do
obozu Rzymian, gdzie zetknął się z kilku Iberami, którzy należeli do ich
wojsk posiłkowych, a przez nich uzyskał dostęp do naczelnych wodzów.
Tym obszernie przedstawił, z jakim to zapałem Iberowie przejdą na ich
stronę, jeżeli posiądą zakładników, i przyrzekł im wydać młodzianków.
Kiedy Publiusz i jego brat nadzwyczaj gorliwie chwycili się tej nadziei
i obiecali mu wysoką nagrodę, wrócił na razie do domu umówiwszy się
co do dnia, czasu i miejsca, gdzie mają go oczekiwać ci, co go przyjmą.
Następnie dobrał sobie odpowiednich spośród swoich przyjaciół i udał się
z nimi do Bostora; po wydaniu mu chłopców wyszedł nocą z Saguntu
chcąc rzekomo niepostrzeżenie przejść koło obozu nieprzyjaciół, przybył
w oznaczonym czasie na umówione miejsce i wydał wszystkich zakładników w ręce wodzów rzymskich. Publiusz i jego brat wysokimi zaszczytami obdarzyli Abilyksa i posłużyli się nim w odstawieniu zakładników
do ich ojczyzny dodawszy mu do towarzystwa odpowiednich ludzi. Ten
objeżdżał miasta stawiając zwrot chłopców jako oczywisty dowód łagodności i wielkoduszności Rzymian w porównaniu z nieufnością i twardością Kartagińczyków i przytaczając nadto własną zmianę przekonań zdołał
skłonić wielu Iberów do zawarcia przyjaźni z Rzymianami. Bostor zaś,
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który wydając zakładników nieprzyjaciołom działał, jak mniemano, dziecinnie, a nie odpowiednio do swego wieku, ściągnął na siebie przez to
niemałe niebezpieczeństwo. Otóż teraz, ponieważ już pora roku nagliła,
obie strony rozpuściły swe wojska na leże zimowe, kiedy to fortuna przez
owo zajście z chłopcami oddała Rzymianom dla dalszych ich przedsięwzięć znaczną przysługę.
100. Taki był stan rzeczy w Iberii. A wódz Hannibal — tu bowiem
opuściliśmy go38 — słysząc od szpiegów, że w okolicy Lucerii i Gerunium
znajduje się bardzo wielka ilość zboża, a Gerunium jest odpowiednim
miejscem do przechowania go, postanowił tu przezimować. Posunął się
więc ku wspomnianej okolicy ciągnąc obok Gór Liburnijskich 39. Po przybyciu do Gerunium, które odległe jest od Lucerii o dwieście stadiów,
próbował z początku namową zwabić mieszkańców do zawarcia przyjaźni
i ofiarował im porękę dla swych przyrzeczeń, ponieważ jednak nikt go
nie słuchał, zdecydował się na oblężenie. Jakoż szybko stał się panem
miasta, którego mieszkańców zgładził, domy zaś przeważnie i mury zachował nietknięte, chcąc nimi posłużyć się jako spichrzami na okres zimy.
Wojsku kazał przed miastem rozbić obóz, który umocnił rowem i wałem.
Z tym uporawszy się wysłał dwie trzecie wojska po zbiór zboża i zlecił,
żeby każdy co dnia oznaczoną miarę dostarczał specjalnym magazynierom, którym powierzono te sprawy. Z jedną trzecią strzegł obozu i krył
tu i tam picowników. Ponieważ zaś okolica przeważnie była łatwo dostępna i równinna, a zbierający, żeby tak rzec, niezliczeni, nadto pora roku
właśnie nadawała się do zbiorów, przeto każdego dnia gromadzono niezmierną ilość zboża.
101. Marek40 przejąwszy wojsko od Fabiusza z początku ciągnął
grzbietami gór u boku nieprzyjaciół, zawsze mając nadzieję, że na wzgórzach kiedyś spotka się z Kartagińczykami. Kiedy zaś usłyszał, że Hannibal już zajął Gerunium, zbiera w okolicy zboże i przed miastem stoi
w oszańcowanym obozie — nawrócił ze szczytów i zeszedł po grzbiecie
górskim ciągnącym się ku równinie. Przybywszy do zamku, który leży
na terenie Larinum i nazywa się Kalene, stamął koło niego obozem, gotowy
w każdym wypadku zmierzyć się z nieprzyjaciółmi. Hannibal widząc zbliżających się przeciwników pozwolił jednej trzeciej wojska zbierać zboże,
a z dwiema trzecimi uszedł z miasta szesnaście stadiów w kierunku nieprzyjaciół i rozbił obóz na jakimś wzgórzu, chcąc równocześnie wzniecić
postrach u przeciwników i zapewnić bezpieczeństwo picownikom. Między
obozami znajdował się pagórek, który położony był dogodnie i blisko obozu
38
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39

175

nieprzyjacielskiego; przeto Hannibal wysłał około dwóch tysięcy kopijników i kazał go jeszcze w nocy obsadzić. Gdy Marek zauważył ich z nastaniem dnia, wyprowadził lekkozbrojnych i zaatakował pagórek. Po zaciętej utarczce w końcu uzyskali przewagę Rzymianie i przenieśli następnie cały swój obóz na to miejsce. Ponieważ teraz obóz stanął naprzeciw
obozu, więc Hannibal przez jakiś czas trzymał razem przy sobie przeważną
część swego wojska. A kiedy więcej dni upłynęło, był zmuszony jedną
część wysłać, by pasła bydło, a drugą, by zbierała żywność usiłując według
pierwotnego planu nie zmarnować zdobyczy i zebrać jak najwięcej zboża,
aby podczas leży zimowych mieli obfite zapasy wszystkiego dla ludzi,
a niemniej dla bydląt jucznych i koni. Największe bowiem nadzieje z całego swego wojska pokładał w konnych oddziałach.
102. W tym wiec czasie Marek zauważywszy, że przeważną część nieprzyjaciół dla powyższych celów rozproszona jest po kraju, wywiódł swe
wojsko w najodpowiedniejszej porze dnia, tj. w południe. Po zbliżeniu się
do obozu Kartagińczyków ustawił ciężkozbrojnych w szyku bojowym;
a jeźdźców i lekkozbrojnych, podzielonych na oddziały, wysłał przeciw
furażerom z poleceniem, żeby nikogo z jeńców nie zostawiać przy życiu.
Przez to popadł Hannibal w niemały kłopot; bo nie był dość silny, ani
żeby ruszyć na stojących naprzeciw siebie, ani żeby przyjść z pomocą
rozproszonym po kraju. Ci z Rzymian, których wysłano na picowników,
wielu z nich rozproszonych wytłukli; ci zaś, co byli ustawieni w szyku
bojowym, w końcu do tego doszli w lekceważeniu wroga, że nawet wał
przełamali i o mało co nie obiegli Kartagińczyków. Hannibal znalazł się
wprawdzie w złym położeniu, lecz mimo to przetrwał burzę odpędzając
zbliżających się i z biedą strzegąc swego obozu, aż nadszedł z odsieczą
Hazdrubal z tymi, co ze wsi zbiegli byli do warownego obozu koło Gerunium, w liczbie około czterech tysięcy. Teraz nieco nabrał odwagi i wyszedł przeciw nieprzyjaciołom; a ustawiwszy szyk bojowy niedaleko
przed obozem, z trudem odwrócił od siebie grożące niebezpieczeństwo.
Marek, który wielu nieprzyjaciół zabił w potyczce koło obozu, a jeszcze
więcej wyniszczył na polach, na razie wrócił, żywiąc wielkie nadzieje
co do przyszłości. Następnego zaś dnia, gdy Kartagińczycy opuścili swój
obóz, nadciągnął i wziął go w posiadanie. Hannibal bowiem w obawie,
żeby Rzymianie w nocy nie zajęli nie strzeżonego warownego obozu koło
Gerunium i nie zawładnęli bagażem i zapasami, postanowił sam się wycofać i znowu tamże stanąć obozem. Od tego czasu postępowali Kartagińczycy przy furażowaniu ostrożniej, a na odwrót Rzymianie odważniej
i zuchwałej.
103. A mieszkańcy Rzymu, gdy o tym, co się stało, doniesiono im
z przesadą w stosunku do istotnego stanu rzeczy, byli nader uradowani,
najprzód dlatego, że po dotychczasowej beznadziejności położenia zaświ-
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tała im jakby jakaś nadzieja zmiany na lepsze, a po wtóre, że poprzednia
bezczynność i zalęknienie wojsk zdawały się wynikać nie z tchórzliwości
żołnierza, lecz z braku stanowczości dowodzącego. Dlatego też Fabiusza
obwiniali i ganili wszyscy, że nie ma odwagi w odpowiedniej chwili,
Marka zaś do tego stopnia wywyższali z powodu sukcesu, że stało się
teraz to, co nigdy dotąd; mianowicie i jego ustanowili dyktatorem, w tym
przekonaniu, że szybko położy kres wojnie. W ten sposób było dwóch
dyktatorów dla tej samej akcji wojennej, co przedtem nigdy nie zdarzało
się u Rzymian. Gdy Marek dowiedział się o życzliwości tłumu i poruczonej
mu przez lud władzy, podwójną uczuł podnietę, żeby stawić się nieprzyjacielowi i odważyć się na bój. Przybył także Fabiusz do wojsk, z bynajmniej nie zmienionym nastrojem wobec zaszłych wypadków, lecz jeszcze
silniej trwając przy pierwotnym planie. Widząc zaś, jak nadęty jest Marek, jak we wszystkim mu się sprzeciwia i w ogóle natarczywie zdąża do
stanowczej bitwy, dał mu do wyboru, żeby albo na zmianę mieli komendę,
albo podzielili wojska, przy czym każdy będzie dowodził swymi legionami
według własnego uznania. Gdy Marek z wielką ochotą zgodził się na
podział, rozdzielili wojsko i osobno rozbili obozy, w odległości około dwunastu stadiów.
104. A Hannibal, bądź słysząc od jeńców, bądź wnioskując z faktów,
znał wzajemną emulację wodzów jako też zapał i żądzą sławy Marka.
Przeto uważał stosunki u przeciwników za nieszkodliwe dla siebie, lecz
raczej za korzystne, i zajął się osobą Marka pragnąc jego śmiałość ukrócić i zapobiec jego gorączce. Ponieważ między jego a Marka obozem
wznosiło się jakieś wzgórze, które dla obu mogło być niebezpieczne, więc
postanowił je zająć. Dobrze zaś wiedząc na podstawie uprzedniego sukcesu
Marka, że zjawi się on natychmiast z odsieczą, aby ten plan udaremnić,
wymyślił następujący podstęp. Oto miejsca dokoła pagórka były wprawdzie bezdrzewne, ale zawierały rozmaite nierówności i zagłębienia; wysłał
więc nocą do najstosowniejszych kryjówek po dwustu albo trzystu mężów,
razem pięciuset jeźdźców, a lekkozbrojnych i pieszych w całości około
pięciu tysięcy. Ażeby zaś nie dostrzegli ich z rana ci, którzy wyjdą na
furażowanie, rozkazał lekkim wojskom o pierwszym brzasku obsadzić
wzgórze. Gdy Marek zobaczył, co zaszło, sądził, że jest to korzystna okazja,
i wysłał od razu lekkozbrojnych z rozkazem, żeby o to miejsce bili się
i walczyli do upadłego, a następnie jeźdźców; tuż za nimi z tyłu sam
powiódł w zwartym pochodzie ciężkozbrojnych kierując wszystkim w podobny jak przedtem sposób.
105. Właśnie zaświtał dzień, a myśli i oczy wszystkich skierowane były
na tych, co walczyli na wzgórzu, podczas gdy żadne podejrzenie nie padło
na leżących w zasadzce. Hannibal bez ustanku nadsyłał posiłki stojącym
na wzgórzu i sam szedł ich śladem ze swymi jeźdźcami i resztą wojska;
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więc rychło także jeźdźcy zderzyli się z sobą. Gdy to się stało i na lekkie
wojska Rzymian napierało mnóstwo jeźdźców, schroniły się one do ciężkozbrojnych i wywołały przez to zamieszanie, a równocześnie na dany znak
przyczajeni w zasadzce ze wszystkich stron pojawili się i uderzyli na wrogów, tak że już nie tylko lekkie oddziały Rzymian, lecz całe ich wojsko
znalazło się w wielkim niebezpieczeństwie. W tej chwili Fabiusz widząc,
co się dzieje, i obawiając się zupełnej klęski wyprowadził swe wojsko
i spiesznie przybył na pomoc zagrożonym. Skoro tylko on się zbliżył,
znów nabrali Rzymianie otuchy, a chociaż już cały ich szyk bojowy był
rozprzęgnięty, z powrotem zebrali się koło sztandarów, po czym cofnęli
się i schronili do swoich zajmujących bezpieczną pozycję, utraciwszy wielu
lekkozbrojnych, a jeszcze więcej żołnierzy legionowych, i to najdzielniejszych. Hannibal obawiając się nienaruszonej siły i porządnego ustawienia
legionów przybyłych, odstąpił od ścigania i od walki. Otóż dla tych, co
brali udział w samej walce, było jasne, że śmiałość Marka sprowadziła
zupełną klęskę, a ostrożność Fabiusza, jak przedtem tak i teraz, przyniosła ratunek. A w Rzymie poznano wówczas wyraźnie, czym różni się od
żołnierskiego junactwa i próżności właściwa wodzowi przezorność i sąd
niewzruszony a mądry. Zresztą pouczeni doświadczeniem Rzymianie rozbili znowu jeden obóz i wszyscy razem w nim pozostali słuchając odtąd
Fabiusza i jego rozkazów. Kartagińczycy zaś pociągnęli rów między wzgórzem 41 a swoim obozem; a dokoła szczytu zajętego przez siebie pagórka
wznieśli wał, ustawili tam straż i odtąd już bezpiecznie szykowali się do
zimowania.
106. Zbliżał się już czas wyboru urzędników. Jakoż Rzymianie wybrali
konsulami42 Lucjusza Emiliusza i Gajusza Terencjusza, po których mianowaniu złożyli dyktatorowie swą władzę. Dotychczasowi zaś konsulowie,
Gneusz Serwiliusz i Marek Regulus, wybrany po śmierci Flaminiusza na
jego miejsce, zostali teraz przez Emiliusza i jego kolegę mianowani prokonsulami i otrzymali komendę w polu, tak że samodzielnie kierowali
wojskami. Emiliusz i jego kolega po naradzie z senatem zaciągnęli natychmiast brakującą jeszcze do całego przedsięwzięcia liczbę żołnierzy
i wysłali ich w pole. A Gneusza i Marka dokładnie pouczyli, żeby pod
żadnym warunkiem nie wdawali się w rozstrzygającą bitwę, natomiast
częściowe utarczki urządzali jak najgorliwiej i jak najczęściej celem wyćwiczenia młodych żołnierzy i dodania im odwagi do poważnych zapasów;
bo i poprzednie klęski, jak sądzili, głównie dlatego zdarzały się, że posługiwano się świeżo zaciągniętymi i całkiem nie wyćwiczonymi legionami.
Sami zaś wysłali pretora Lucjusza Postumiusza z jednym legionem do
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Galii, aby Galom, którzy z Hannibalem stali w polu, urządzić dywersję.
Troszczyli się także o powrót zimującej w Lilybaeum floty, a wodzom
w Iberii przesłali wszystko, czego wymagała potrzeba wojenna. Konsulowie zatem tymi zarządzeniami i resztą przygotowań pilnie byli zajęci.
A Gneusz i Marek otrzymawszy zlecenia od konsulów działali we wszystkich szczegółach podług ich myśli, dlatego też więcej o nich pisać nie
będziemy. Jakoż nic rozstrzygającego albo godnego wzmianki w ogóle się
nie działo z powodu powyższego zlecenia oraz jakości pory roku, a tylko
częściej zdarzały się utarczki i częściowe potyczki, w których odznaczyli
się dowódcy Rzymian, bo zdawali się dzielnie i rozumnie we wszystkim
działać.
107. Otóż przez zimę i wiosnę zostały obie strony w swych obozach
stojąc naprzeciw siebie. A kiedy już pora roku pozwalała zbierać zapasy
z tegorocznych plonów, wywiódł Hannibal swe wojsko z obozu koło Gerunium. Uważając zaś za rzecz korzystną, żeby na wszelki sposób zmusić
nieprzyjaciół do walki, zajął zamek miasta zwanego Kanny. W nim bowiem nagromadzili Rzymianie zboże i resztę zapasów z okolicy Kanuzjum
i stamtąd zawsze wedle potrzeby sprowadzali je do obozu. Wprawdzie
miasto jeszcze przedtem zostało zburzone; lecz kiedy teraz nieprzyjaciel
zajął zapasy wojenne i zamek, niemałe powstało zaniepokojenie wśród
wojsk rzymskich. Nie tylko bowiem z powodu środków żywnościowych
znaleźli się w kłopocie wskutek zajęcia wspomnianego miejsca, lecz także
dlatego, że ono swym położeniem górowało nad okolicznym krajem. Posyłając więc raz po raz do Rzymu zapytywali, co należy czynić; bo jeżeli
r.az zbliżą się do nieprzyjaciół, nie będą mogli walki uniknąć, skoro kraj
jest pustoszony, a wszyscy sprzymierzeńcy chwiejni są w swych nastrojach. Senat zadecydował, żeby walczyć i wydać bitwę nieprzyjaciołom.
Gneuszowi więc i Markowi dał znać, żeby jeszcze zaczekali, a sam wysłał
konsulów w pole. Oczy wszystkich zwrócone były ku Emiliuszowi i w nim
pokładano największe nadzieje, częściowo z powodu zacności, jakiej
w ogóle dowiódł w życiu, częściowo dlatego, że przed niewielu laty, według powszechnej opinii, zarówno mężnie, jak i skutecznie prowadził wojnę
przeciw Ilirom 43. Postanowiono więc z ośmiu legionami stanąć ,do boju,
co przedtem nigdy nie zdarzyło się u Rzymian, i to każdy legion miał
liczyć około pięciu tysięcy ludzi prócz sprzymierzeńców. Mianowicie Rzymianie, jak już przedtem gdzieś powiedzieliśmy, zaciągają za każdym
razem cztery legiony. A legion obejmuje około czterech tysięcy pieszych
i dwustu jeźdźców. Jeżeli jednak większą przewiduje się wojnę, to przydziela się każdemu legionowi około pięciu tysięcy pieszych i trzystu jeźdźców. Co do sprzymierzeńców, to liczba ich piechurów jest równa liczbie
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w rzymskich legionach, liczbę zaś jeźdźców z reguły ustanawiają potrójną.
Z tych sprzymierzeńców dają połowę wraz z dwoma legionami każdemu
z konsulów, kiedy wysyłani są na wojnę. Przeważną część walk rozstrzygają pod wodzą jednego konsula dwa legiony oraz podana liczba sprzymierzeńców, a tylko rzadko używają wszystkich sił w jednym czasie i na
jedną wojnę. Teraz jednak ogarnął ich taki lęk i niepokój o przyszłość,
że nie tylko z czterema, lecz z ośmiu legionami na raz postanowili iść
do boju.
108. Dlatego też upomnieli Emiliusza i jego kolegę, stawili im przed
oczyma wielkość skutków, dodatnich albo ujemnych, jakie musiałyby
wyniknąć z bitwy, i wysłali ich z poleceniem, żeby w odpowiedniej chwili
stoczyli rozstrzygającą bitwę w sposób chlubny i godny ojczyzny. Konsulowie po przybyciu do wojsk zebrali żołnierzy, oznajmili im wolę senatu
i zachęcali ich w stosowny do okoliczności sposób, przy czym Lucjusz
Emiliusz w swej przemowie dał wyraz własnemu uczuciu. Przeważnie
jego mowa zdążała do tego, żeby usprawiedliwić świeżo poniesione klęski;
bo ogół tak był nimi zalękniony, że potrzebował pociechy. Przeto usiłował
wykazać, że można znaleźć nie tylko jedną albo drugą, lecz więcej przyczyn nieszczęśliwego wyniku poprzednich walk, podczas gdy teraz nie
istnieje już żaden powód, żeby nie mieli zwyciężyć wrogów, o ile są mężami. Wówczas bowiem ani obaj wodzowie razem nigdy nie walczyli na
czele swych legionów, ani nie mieli wojska wyćwiczonego, lecz świeżo
zaciągnięte i nie obeznane z wszelkim niebezpieczeństwem. A co najważniejsze, do tego stopnia nie znali oni przedtem nieprzyjaciół, że niemal
wprzódy, zanim jeszcze widzieli swych przeciwników, stawali naprzeciw
nich i wdawali się w rozstrzygające walki. ,,Ci bowiem, co ulegli nad rzeką
Trebią, dopiero poprzedniego dnia przybyli z Sycylii i zaraz o świcie nazajutrz ustawili się w szyku bojowym. A ci, co walczyli w Etrurii, nie
tylko przedtem, lecz nawet w samej bitwie nie mogli widzieć nieprzyjaciela wskutek nie sprzyjającej pogody. Teraz zaś pod każdym względem
ma się rzecz inaczej.
109. Najprzód bowiem my obaj tu jesteśmy nie tylko, aby sami dzielić
z wami niebezpieczeństwa, lecz także konsulów z poprzedniego roku skłoniliśmy do pozostania i uczestnictwa w tych samych zapasach. A wy nie
tylko widzieliście uzbrojenie, szyk bojowy, liczbę nieprzyjaciół, lecz spędzacie już drugi rok na codziennych prawie z nimi walkach. Skoro zatem
wszystkie szczegóły przedstawiają się odmiennie niż w poprzednich bitwach, to naturalnie i wynik obecnej bitwy będzie odmienny. Wszak
byłoby uderzające, a raczej wprost niemożliwe, żebyście w częściowych
utarczkach, równi liczbą przy potyczkach z nieprzyjaciółmi, przeważnie
byli górą, a wszyscy razem stanąwszy w szyku bojowym, więcej niż dwakroć tak silni, jak przeciwnicy, mieli ponieść klęskę. Przeto, mężowie,
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skoro wszystko pomaga nam do zwycięstwa, potrzeba tylko jednego warunku: waszej woli i gorliwości, do której dalej was zachęcać uważam
nawet za rzecz wam ubliżającą. Zapewne dla takich, którzy za żołd u kogoś
służą albo którzy jako sprzymierzeńcy z obowiązku mają się bić za innych,
dla ludzi, którym w samej walce grozi największe niebezpieczeństwo, natomiast jej wynik jest im obojętny, koniecznym środkiem staje się
zachęta; kogo zaś, jak was teraz, czeka walka nie w obronie innych, lecz
o siebie samych, ojczyznę, żony i dzieci, i dla kogo skutki jej mają znacznie wyższą doniosłość niż chwilowe niebezpieczeństwa, temu potrzebne
jest tylko przypomnienie, nie zachęta. Któż bowiem nie chciałby przede
wszystkim zwyciężyć w boju, a gdyby to było niemożliwe, paść raczej
w walce, niż żyjąc patrzeć na katowanie i zagładę najbliższych osób? Dlatego, mężowie, bez pomocy moich słów sami stawcie sobie przed oczyma
różnicę tego, co nastąpi po klęsce, a co po zwycięstwie, i z tym przekonaniem idźcie w bój, że ojczyzna ryzykuje teraz nie same tylko legiony,
lecz cały swój byt. Bo gdyby obecna rozgrywka niepomyślnie wypadła,
to ojczyzna nie może już nic dodać do istniejącej siły bojowej, ażeby nad
wrogami zdobyć przewagę. Wszak całą swą gorliwość i siłę złożyła w wasze ręce i w was pokłada całą nadzieję ratunku. Nie zawiedźcie jej teraz
w tych nadziejach, lecz zwróćcie ojczyźnie należną jej podziękę i dowiedźcie całemu światu, że poprzednie klęski nie nastąpiły dlatego, iż Rzymianie
są gorszymi mężami niż Kartagińczycy, lecz z braku doświadczenia u tych,
co wówczas walczyli, i z powodu chwilowych niekorzystnych okoliczności".
Skoro więc Lucjusz w tych i tym podobnych słowach upomniał żołnierzy, na razie ich odprawił.
110. Nazajutrz wyruszyli konsulowie i powiedli wojsko tam, gdzie,
jak słyszeli, obozują nieprzyjaciele. Przybyto na miejsce w drugim dniu
i założono obóz w odległości około pięćdziesięciu stadiów od nieprzyjaciół.
Otóż Lucjusz widząc dookoła równinne i bezdrzewne miejsca uważał, że
nie należy staczać bitwy, bo nieprzyjaciele mają przeważającą ilość jazdy,
a raczej przyciągnąć ich i zwabić w takie okolice, gdzie walka przypadnie
głównie wojskom pieszym. Ponieważ jednak Gajusz z braku doświadczenia był przeciwnego zdania, wywiązał się między wodzami spór, i niesnaski, co ze wszystkiego jest najniebezpieczniejsze. Wobec tego, że
w najbliższym dniu komenda należała się Gajuszowi — gdyż według zwyczaju rzymskiego konsulowie codziennie zmieniają naczelne dowództwo —
tenże zwinął obóz i ruszył naprzód, chcąc zbliżyć się do nieprzyjaciół,
mimo usilnych zaklinań i przeszkód ze strony Lucjusza. Hannibal wyszedł
na spotkanie wrogów z lekkozbrojnymi i jeźdźcami, napadł na maszerujących, uwikłał ich niepostrzeżenie w walkę i wywołał wśród nich wielki
zamęt. Rzymianie jednak wytrzymali pierwszy atak zasłaniając się oddziałem ciężkozbrojnych; potem nasłali na wroga włóczników i jeźdźców
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i wyszli zwycięsko z całej potyczki, gdyż Kartagińczycy nie mieli żadnej
znaczniejszej rezerwy, zaś po stronie rzymskiej razem walczyły pewne
kohorty legionowe połączone z lekkozbrojnymi. Na razie więc z nastaniem
nocy rozstali się przeciwnicy, przy czym atak Kartagińczyków nie miał
spodziewanego wyniku. W następnym zaś dniu Lucjusz, który ani nie
był zdecydowany na walkę, ani nie mógł już bezpiecznie odprowadzić
wojska, z dwiema tegoż częściami rozłożył się obozem nad rzeką Aufidus,
która jedyna przepływa Apeniny (jest to nieprzerwane pasmo gór tworzące granicę dla wszystkich wód w Italii, z których jedne zdążają do
Morza Tyrreńskiego, drugie do Adriatyku; przez to pasmo gór płynąc,
ma Aufidus swe źródła w okolicach Italii zwróconych ku Morzu Tyrreńskiemu, a uchodzi do Adriatyku), a trzeciej części wojska kazał rozbić
obóz po drugiej stronie Aufidu w odległości około dziesięciu stadiów od
własnego obozu licząc od miejsca przejścia ku wschodowi, a w nieco
większej od obozu nieprzyjaciół, chcąc tym oddziałem kryć picowników
z przeciwległego obozu, zagrozić zaś picownikom kartagińskim.
111. W tym samym czasie Hannibal widząc, że sytuacja wymaga walki
i starcia się z nieprzyjaciółmi, a bojąc się, żeby wojsko nie popadło
w popłoch wskutek poprzedniej klęski, uznał za potrzebną w danej chwili
zachętę i zwołał żołnierzy na wiec. Gdy się zebrali, kazał wszystkim rozglądnąć się po okolicy i zapytał, co korzystniejszego mogliby w obecnym
czasie uprosić sobie u bogów, gdyby użyczono im prawa do tego, niż to,
żeby górując znacznie jazdą nad nieprzyjaciółmi w takiej okolicy stoczyć
rozstrzygającą bitwę. Skoro wszyscy przyjęli z uznaniem jego słowa, tak
mówił dalej: „Przede wszystkim więc podziękujcie bogom (oni bowiem
dopomagając nam do zwycięstwa zaprowadzili wrogów do takiej okolicy),
po wtóre nam, że zmusiliśmy nieprzyjaciół do walki (bo nie mogą już jej
uniknąć), i to do walki w okolicznościach, które wyraźnie dają nam przewagę. A zachęcać was teraz we wielu słowach, abyście byli odważni i gotowi do boju, nie wydaje mi się zgoła odpowiednią rzeczą. Bo kiedy jeszcze
nie mieliście doświadczenia w wojowaniu z Rzymianami, musiałem to
czynić i mówiłem do was przytaczając wiele przykładów. Lecz odkąd
w trzech po sobie następujących tak wielkich bitwach niewątpliwie zwyciężyliście Rzymian, jakaż mowa Jeszcze mogłaby was natchnąć silniejszą
odwagą niż same czyny? Zatem przez dotychczasowe walki zawładnęliście
krajem i jego dobrami, stosownie do naszych przyrzeczeń, przy czym we
wszystkich wypowiedzianych do was słowach nie popełniliśmy kłamstwa;
a obecny bój dotyczy miast i bogactw, które się w nich znajdują. Jeżeli
w nim zwyciężycie, będziecie od razu panami całej Italii, a uwolnieni od
teraźniejszych mozołów i posiadając całe bogactwa Rzymian, zostaniecie
dzięki tej bitwie przywódcami i władcami całej ziemi. Dlatego nie słów tu,
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lecz czynów potrzeba. Wszak z wolą bożą spodziewam się w rychłym
czasie spełnić wam moje obietnice".
Gdy po tych i tym podobnych słowach wojsko w żywy sposób wyraziło mu swe uznanie, pochwalił i powitał jego zapał, a następnie je odprawił; niezwłocznie też rozbił obóz po tej stronie rzeki, gdzie stał większy obóz przeciwników.
112. W następnym dniu polecił wszystkim zająć się zbrojeniem i pielęgnacją ciała. A w dzień później ustawił wojsko wzdłuż rzeki w szyku
bojowym i było widoczne, że pragnie bić się z nieprzyjaciółmi. Lucjusz
zaś, któremu nie podobała się okolica, a który przewidywał, że Kartagińczycy z powodu trudności dowozu żywności rychło będą zmuszeni
do zmiany obozu, zachowywał się spokojnie, ubezpieczywszy oba obozy
czatami. Hannibal czekał przez dłuższy czas, a gdy nikt nie wychodził
przeciw niemu, resztę wojska z powrotem zawiódł do obozu, Numidów
zaś nasłał na tych ludzi, którzy z mniejszego obozu przynosili wodę. Kiedy
Numidowie dopadli aż do samego wału i przeszkadzali w czerpaniu wody,
Gajusz jeszcze bardziej się rozsierdził, a także wojska ogarnął zapał do
walki, tak że zwłokę z trudem znosiły. Wszak najprzykrzejszy dla wszystkich ludzi jest czas oczekiwania; a skoro raz poweźmie się decyzję, trzeba
się podjąć wycierpienia wszystkiego, cokolwiek uważa się za straszne.
Kiedy do Rzymu doszła wiadomość, że wojska obozują naprzeciw siebie i że każdego dnia odbywają się utarczki harcowników, miasto było
pełne podniecenia i niepokoju, bo ogół obawiał się przyszłości, wskutek
nieraz już przedtem doznanych klęsk, i zawczasu w swych przewidywaniach i myślach uprzytomniał sobie to, co wyniknie w razie zupełnej
porażki. Wszystkie też rozpowszechnione u nich przepowiednie mieli teraz
wszyscy na ustach, a każda świątynia i każdy dom pełne były znaków
i cudów; dlatego też modły, ofiary, błagania bogów i prośby zaległy
miasto. Albowiem w chwilach niedoli okazują Rzymianie wielką gorliwość
w zjednywaniu bogów i ludzi i w takich czasach nic nie uchodzi za nieprzystojne czy niegodne, co się spełnia w tym celu.
113. Skoro Gajusz w następnym dniu przejął naczelne dowództwo,
kazał bezpośrednio po wschodzie słońca wyruszyć wojsku równocześnie
z obu obozów. Mianowicie żołnierzy z większego obozu przeprowadził
przez rzekę i ustawił zaraz w szyku bojowym, a innych z drugiego dołączył
do nich i uszykował w tej samej linii, zwracając całe wojsko frontem
na południe. Otóż jeźdźców rzymskich umieścił nad samą rzeką na prawym skrzydle; piechotę zaś łącznie z nimi wyciągnął w tej samej prostej
linii ustawiając manipuły gęściej niż przedtem i nadając rotom znacznie
większą głębokość, niż miał ją front. Jazdę sprzymierzeńców ustawił na
lewym skrzydle, wreszcie lekkozbrojnym wskazał miejsce w pewnym
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odstępie przed całym wojskiem. Było zaś wraz ze sprzymierzeńcami około
osiemdziesięciu tysięcy pieszych i nieco więcej niż sześć tysięcy jeźdźców,
A Hannibal w tym samym czasie przeprowadził Balearów i kopijników
przez rzekę i ustawił ich przed wojskiem; skoro zaś resztę żołnierzy wywiódł z obozu i przeprawił w dwóch miejscach przez rzekę, uszykował
się naprzeciw nieprzyjaciół 44. Oto tuż przy rzece ustawił na lewym skrzydle iberyjskich i galickich jeźdźców naprzeciw jazdy rzymskiej, najbliżej
nich pieszych, tj. połowę ciężkozbrojnych Libijczyków, dalej Iberów
i Galów, a obok nich drugą połowę Libijczyków; na prawym zaś skrzydle
otrzymali miejsce numidyjscy jeźdźcy. Skoro wszystkie te wojska wyciągnął w jednej prostej linii, sam następnie ze stojącymi w środku
oddziałami Iberów i Galów wysunął się naprzód, a reszcie kazał odpowiednio do tego z nimi się połączyć, tak że wytworzył półksiężycową
wygiętą linię i zwęził szeregi tychże wojsk; zamiarem jego było, żeby
rolę ich rezerwy w bitwie przejęli Libijczycy, a Iberowie i Galowie szli
z nim na pierwszy ogień.
114. Libijczycy mieli rzymskie uzbrojenie, bo Hannibal wszystkich
zaopatrzył w rynsztunki wybrane z tych, które był złupił w poprzedniej
bitwie. Tarcze Iberów i Galów były podobne, lecz miecze miały odmienny
wygląd. Albowiem iberyjskie niemniej skutecznie raniły przez zadanie
sztychu jak i ciosu, a galicki miecz przydatny był tylko do zadania ciosu,
i to z odległości. Ponieważ zaś ich roty na przemian były ustawione,
i Galowie byli nadzy, a Iberowie według ojczystego zwyczaju nosili płócienne kaftany obramowane purpurą, więc przedstawiali widok zarówno
niezwykły, jak i straszny. Ilość jazdy wynosiła u Kartagińczyków ogółem
około dziesięciu tysięcy, piechoty z włączeniem Galów niewiele więcej niż
czterdzieści tysięcy ludzi. U Rzymian dowodził prawym skrzydłem Emiliusz, lewym Gajusz, w środku Marek i Gneusz, konsulowie poprzedniego
roku45. U Kartagińczyków zajmował lewe skrzydło Hazdrubal, a prawe
Hanno; w środku stał sam Hannibal mając przy sobie brata Magona. Ponieważ zaś rzymskie wojsko, jak wyżej powiedziałem, było zwrócone na
południe, a kartagińskie na pomoc, przeto dla obu nieszkodliwy był
wschód słońca.
115. Pierwsze starcie nastąpiło wśród tych, co stali przed znakami;
z początku walczyli sami lekkozbrojni z równym skutkiem, skoro jednak
iberyjscy i galiccy jeźdźcy z lewego skrzydła zbliżyli się do Rzymian, rozpoczęli prawdziwą i barbarzyńską walkę: bo nie bili się prawidłowo odwracając się i znów zwracając ku nieprzyjacielowi, lecz raz go dopadłszy
zeskakiwali z koni walcząc i zwierając się mąż z mężem. A skoro karta44
45

Bitwa odbyła się na północnym brzegu Aufidu.
Gnaeus Servilius i Marcu s Attilius; zob. rozdz. 106.
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gińscy jeźdźcy wzięli górę i przeważną część Rzymian, choć ci wszyscy
bili się odważnie i dzielnie, w starciu wytłukli, resztę zaś gnali wzdłuż
rzeki mordując i siekąc bez pardonu — wtedy to ciężkie wojska piesze
zajmując miejsce lekkozbrojnych uderzyły na siebie. Otóż przez krótki
czas szeregi Iberów i Galów dotrzymywały placu i dzielnie walczyły
z Rzymianami; potem jednak przytłaczane masą poczęły się chwiać i ustępować w tył, przez co rozwiązały szyk półksiężycowy. A manipuły rzymskie odważnie za nimi idąc łatwo przełamały szyk bojowy nieprzyjaciół,
jako że Galowie tylko z rzadka byli ustawieni, Rzymianie zaś w zwartych
szeregach nadciągnęli od skrzydeł do środka i do miejsca walki. Mianowicie nie równocześnie znalazły się w boju skrzydła Kartagińczyków i centrum, lecz najprzód centrum, ponieważ Galowie ustawieni w formie półksiężyca znacznie wybiegali poza skrzydła, jako że sklepienie półksiężyca
zwrócone było ku nieprzyjaciołom. Rzymianie zatem ścigali Galów, a wpadając w środek i w zachwianą pozycję nieprzyjaciół tak daleko zapędzili
się naprzód, że z obu stron ciężkozbrojni Libijczycy znaleźli się u ich
boków. Z tych jedni, którzy byli na prawym skrzydle, zrobili zwrot
w lewo i atakując z prawej strony zbliżyli się do nieprzyjaciół z boku.
A ustawieni na lewym skrzydle zrobili zwrot w prawo i w dodatku z lewej strony wkroczyli, przy czym same okoliczności wskazywały im,
co mieli czynić. Z tego wynikło, stosownie do planu Hannibala, że
Rzymianie przy ściganiu Galów zostali przez Libijczyków wzięci w środek.
Ci więc nie walczyli już w całej linii bojowej, lecz poszczególni i w poszczególnych manipułach zwracając się przeciw nieprzyjaciołom, którzy
nacierali na nich z boków.
116. Lucjusz, choć od początku stał na prawym skrzydle i przez jakiś
czas uczestniczył w potyczce jeźdźców, mimo to jeszcze teraz był przy
życiu. Chcąc jednak w myśl własnych słów zachęty wziąć udział w samych działaniach i widząc, że rozstrzygnięcie bitwy głównie zależy od
wojsk pieszych, wjechał na komu w środek całego szyku bojowego i już
to sam walczył wręcz i uderzał na nieprzyjaciół, już to upomniał i zachęcał swych żołnierzy. To samo czynił Hannibal; bo i on stał od początku
na czele tej części swego wojska. A Numidzi, którzy z prawego skrzydła
dopadli nieprzyjacielskich jeźdźców ustawionych na lewym skrzydle, ani
nic wielkiego nie dokonali, ani nie ucierpieli dzięki osobliwej taktyce swej
walki; jednak zmuszali nieprzyjaciół do bezczynności odciągając ich i nacierając ze wszystkich stron. Lecz kiedy wojsko Hazdrubala wysiekłszy
jeźdźców nad rzeką, prócz całkiem małej garstki, z lewego skrzydła przybyło Numidom na pomoc, wtedy jeźdźcy rzymskich sprzymierzeńców
widząc z daleka jego pochód zrobili zwrot i wycofali się. Teraz Hazdrubal,
jak się zdaje, postąpił sobie biegle i rozumnie. Widząc bowiem, że liczba
Numidów jest wielka i że walczą oni najbardziej skutecznie i straszni
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są wobec takich, co raz poszli w rozsypkę, oddał uciekających Numidom
i powiódł swoich tam, gdzie walczyły wojska piesze, pragnąc udzielić
pomocy Libijczykom. Jakoż wpadłszy z tyłu na rzymskie legiony i z kolei
atakując je swymi szwadronami równocześnie na wielu miejscach, wzmocnił odwagę Libijczyków, a Rzymian przejął strachem i osłabił ich ducha
bojowego. Wtedy także stracił życie Lucjusz Emiliusz odniósłszy ciężkie
rany w zamęcie walki, mąż, który jak rzadko kto w ciągu całego życia
i w ostatniej swej godzinie uczynił zadość wszystkim obowiązkom względem ojczyzny. Rzymianie zaś tak długo stawiali opór, póki bili się na peryferiach, zwracając się przeciw tym, co ich osaczyli. Lecz gdy dokoła
walczący ciągle padali i w krótkim czasie ujęto ich w kleszcze, w końcu
wszyscy na miejscu polegli, wśród nich też Marek i Gneusz, konsulowie
poprzedniego roku, którzy w tej walce okazali się dzielnymi i godnymi
Rzymu mężami. Podczas gdy ci w boju znaleźli śmierć, Numidzi ścigając
uciekających jeźdźców większość z nich wytłukli, a niektórych obalili
z koni. Tylko niewielu zbiegło do Wenuzji, a wśród nich był też Gajusz
Terencjusz, rzymski konsul, mąż, który haniebną obrał ucieczkę, a urząd
swój sprawował na szkodę ojczyzny.
117. Otóż taki był wynik bitwy pod Kannami stoczonej między Rzymianami a Kartagińczykami, bitwy, w której zarówno po stronie zwycięzców, jak i pokonanych brali udział najdzielniejsi mężowie. A świadczą
o tym wyraźnie same fakty. Bo z sześciu tysięcy jeźdźców zbiegło siedemdziesięciu z Gajuszem do Wenuzji, a około trzystu ze sprzymierzeńców
w rozsypce uszło z życiem do swych miast. Z piechoty około dziesięciu
tysięcy zostało pojmanych w bitwie, inni zaś poza polem bitwy. Z samej
walki uciekły tylko może trzy tysiące do sąsiednich miast; cała reszta,
około siedemdziesięciu tysięcy, poległa śmiercią walecznych. A Kartagińczykom zarówno teraz, jak i przedtem największe usługi w odniesieniu
zwycięstwa oddało mnóstwo jazdy. Jakoż wynika stąd nauka dla potomnych, że lepiej jest na wypadek wojny mieć tylko połowę piechoty, a zdecydowaną przewagę w jeździe, niż z siłami całkiem równymi nieprzyjacielskim stawać do boju. Z wojska Hannibala padło około czterech tysięcy
Galów, a Iberów i Libijczyków około tysiąca pięciuset i mniej więcej
dwustu jeźdźców. Schwytani zaś żywcem Rzymianie znaleźli się poza
polem walki z następującej przyczyny. Lucjusz pozostawił dziesięć tysięcy
pieszych w swoim obozie, aby w razie, gdyby Hannibal nie troszcząc się
o własny obóz wyruszył z wszystkimi siłami, ci wpadli tam podczas bitwy
i zagarnęli bagaż nieprzyjaciół; a gdyby tenże przeczuwając niebezpieczeństwo pozostawił znaczną załogę, to Rzymianie przeciw mniejszej sile
toczyliby rozstrzygającą bitwę. Dostali się zaś do niewoli w taki sposób.
Ponieważ Hannibal zostawił w obozie wystarczającą załogę, Rzymianie
zaraz na początku bitwy stosownie do rozkazu przypuścili atak do obozu

186

i obiegli pozostawionych tam Kartagińczyków. Ci z początku stawiali
opór; kiedy zaś było już z nimi krucho, Hannibal rozstrzygnąwszy bitwę
na wszystkich punktach pospieszył teraz im z pomocą, zmusił Rzymian
do odwrotu i zamknął we własnym ich obozie; dwa tysiące z nich zgładził, a całą resztę żywcem dostał w swe ręce. Tak samo tych, co schronili się do warownych miejsc w okolicy, zmusili Numidzi do kapitulacji
i sprowadzili jako jeńców do obozu około dwóch tysięcy z owych jeźdźców, którzy rzucili się do ucieczki.
118. Po takim wyniku bitwy nastąpiło rozstrzygnięcie całej wojny
zgodnie z oczekiwaniem obu stron. Mianowicie Kartagińczycy przez ten
czyn zbrojny stali się od razu panami niemal całej reszty pobrzeża. Bo
Tarentyjczycy natychmiast się poddali, a Arpanowie wraz z częścią Kapuanów wezwali do siebie Hannibala; pozostali zaś wszyscy spoglądali już
teraz w stronę Kartagińczyków, którzy żywili wielkie nadzieje na zawładnięcie w pierwszym ataku samym Rzymem. Natomiast Rzymianie stracili
zaraz wskutek klęski nadzieję panowania nad Italami, a wielkie było ich
przerażenie i niepokój o całość własną i ojczystego gruntu, gdyż bezpośrednio oczekiwali zjawienia się samego Hannibala. Do tego jak gdyby
epilogu do tych wypadków zdarzyło się po kilku dniach, że wówczas, gdy
stolicę strach ogarnął, także wysłany do Galii pretor 46 wpadł niespodziewanie w zasadzkę i został doszczętnie z całym wojskiem przez Galów
zniesiony. Mimo to senat nie zaniechał niczego, co było możliwe; dodawał
ducha ludowi, starał się o bezpieczeństwo stolicy i obradował z męską
odwagą nad tym, czego stan rzeczy wymagał. Dały temu świadectwo
późniejsze wypadki. Bo chociaż Rzymianie wtedy bezsprzeczne byli pokonani i w sławie oręża musieli ustąpić wrogowi, to jednak dzięki specjalnemu ustrojowi państwa i rozumnym radom, odniósłszy później zwycięstwo nad Kartagińczykami, nie tylko odzyskali z powrotem panowanie
nad Italią, lecz także w krótkim czasie stali się panami całego świata.
Dlatego my na tych zdarzeniach księgę tę zamkniemy, skoro opowiedzieliśmy, co zaszło w Iberii i w Italii podczas sto czterdziestej olimpiady.
A kiedy po przedstawieniu tego, co w ciągu tej samej olimpiady wydarzyło się w Grecji, dojdziemy do tych czasów, wtedy — cośmy już sobie
założyli — zdamy po prostu sprawę z samego ustroju Rzymian sądząc, że
dyskusja o nim nie tylko istotna jest dla dzieła historycznego, lecz także
wielce przyda się tym mężom, którzy są żądni wiedzy, zajmują się polityką, dążą do naprawy i uporządkowania państw.
46
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KSIĘGA CZWARTA
1. W poprzedniej księdze przedstawiliśmy przyczyny drugiej wojny
między Rzymianami a Kartagińczykami i opisaliśmy napad Hannibala
na Italię. Dalej opowiedzieliśmy o walkach, jakie między nimi odbyły się,
aż do bitwy nad rzeką Aufidus i koło miasta Kanny. Teraz przejdziemy
zdarzenia, które właśnie w tych samych czasach zaszły w Grecji, i to
począwszy od sto czterdziestej olimpiady. Wprzód jednak czytelnikom
naszego dzieła przypomnimy pokrótce Wstęp, którego druga księga jest
poświęcona sprawom greckim, a zwłaszcza Związkowi Achajskiemu, ponieważ także to państwo związkowe przed nami i za naszych czasów
osiągnęło zadziwiający wzrost. Oto zaczęliśmy od Tisamenosa, jednego
z synów Orestesa, i zaznaczyliśmy, że Achajowie począwszy od niego aż
do Ogygosa byli pod rządami królów z tego rodu, następnie żyli w demokratycznym ustroju opartym na najpiękniejszych zasadach, a potem
najprzód przez macedońskich królów posiadłości ich zostały podzielone
na poszczególne miasta i wsie. Z kolei podjęliśmy się przedstawić, jak
znowu zaczęli się jednoczyć, kiedy to nastąpiło i którzy pierwsi do nich
się dołączyli. Następnie wyłożyliśmy, w jaki sposób i jaką metodą przyciągali do siebie miasta i zaczęli wszystkich Peloponezyjczyków skupiać
pod jedną nazwą i w jednym związku politycznym. Wypowiedziawszy
się ogólnie o tym zamiarze wspomnieliśmy potem zdarzenia szczegółowe,
jak one po sobie następowały, i doszliśmy tak do wygnania Kleomenesa,
króla Lacedemończyków. Wreszcie streściliśmy główne zdarzenia traktowane we Wstępie, aż do śmierci Antigonosa, Seleukosa i Ptolemajosa,
którzy wszyscy około tego samego czasu utracili życie, i zapowiedzieliśmy,
że zaczniemy nasze Dzieje od tych faktów, które łączą się z wyżej wspomnianymi.
2. Mianowicie sądziliśmy, że to jest najodpowiedniejszy materiał do
opracowania, ponieważ najprzód Pamiętniki Arata kończą się na tych
czasach, do których nawiązując opowiadanie zamierzyliśmy zdać sprawę
z dalszej historii Hellenów; po wtóre dlatego, że następujące i przypadające na nasze Dzieje czasy bądź z naszym zbiegają się wiekiem, bądź
z wiekiem naszych ojców, z czego wynika, że jedne zdarzenia sami prze-
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żyliśmy, a o innych słyszeliśmy od naocznych świadków. Bo sięganie do
jeszcze wcześniejszych czasów, tak żebyśmy spisywali tradycję z tradycji,
nie wydawało się nam rokować ani niezawodnego sądu, ani dokładnego
przedstawienia rzeczy. Głównie zaś dlatego zaczęliśmy od tych czasów,
że także los właśnie wtedy jak gdyby na nowo ukształtował wszystkie
państwa świata. Mianowicie Filip, rodzony syn Demetriosa, będąc jeszcze
chłopcem właśnie przejął rządy nad Macedonią. Achajos zaś panując
w krajach z tej strony Tauru nie tylko posiadał królewski przepych, lecz
i królewską potęgę 1. A Antioch, z przydomkiem Wielkiego, krótko przedtem, po śmierci brata Seleukosa, jako całkiem jeszcze młody wstąpił na
tron syryjski. Równocześnie z nimi otrzymał Ariarates panowanie nad
Kapadocją. Ptolemajos Filopator w tych samych czasach stał się panem
Egiptu. Niedługo potem Likurg został powołany na króla Lacedemończyków. Świeżo też Kartagińczycy wybrali Hannibala swym naczelnym
wodzem dla powyżej wspomnianych przedsięwzięć. Ponieważ zatem we
wszystkich państwach wybrano nowych władców, należało oczekiwać początku nowych zdarzeń; bo to jest naturalne i zwykło z reguły się dziać,
jak też i wtedy się stało. Mianowicie Rzymianie i Kartagińczycy rozpoczęli
wspomnianą przedtem wojnę; Antioch i Ptolemajos równocześnie z nimi
wojnę o Celesyrię; Achajowie zaś i Filip zaczęli wojnę przeciw Etolom
i Lacedemończykom, a przyczyny jej były następujące.
3. Etolowie od dawna uprzykrzyli sobie pokój i to, że koszty utrzymania musieli opędzać własnymi środkami, bo zwyczajem ich jest żyć ze
swych sąsiadów; a potrzebują licznych dóbr z powodu wrodzonej buty,
której folgując wiodą stale życie zbójeckie i dzikie, przy czym nikogo
nie uważają za przyjaciela, każdego zaś za wroga. Mimo to w poprzednim
czasie, póki żył Antigonos, z obawy przed Macedończykami zachowywali
się spokojnie. Lecz kiedy ów zakończył życie zostawiwszy nieletniego
syna Filipa, lekceważyli tegoż i szukali powodów i pozorów do mieszania
się w sprawy Peloponezu, nęciły ich dawnym zwyczajem grabieże w tym
kraju, a zarazem sądzili, że samym Achajom sprostają w wojnie. Nosząc
się z tym zamiarem, gdy im nieco dopomógł przypadek, takiego użyli pretekstu do zaczepki. Dorimachos z Trichonion był synem owego Nikostratosa, który na ogólnym święcie związkowym Beotów dopuścił się pogwałcenia pokoju. Jeszcze młody i pełen etolskiej porywczości i zachłanności, został on wysłany w imieniu państwa do miasta Figalei, które leży
na Peloponezie na granicy Mesenii i wtedy należało do Związku Etolskiego; pozornie miał on strzec kraju i miasta Figalejczyków, w rzeczywistości zaś jako szpieg obserwować sprawy na Peloponezie. Otóż gdy
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zbiegli się do niego piraci i przybyli do Figalei, a on nie mógł im prawną
drogą przysporzyć zysku, ponieważ trwał jeszcze ogólny pokój, który
między Hellenami zaprowadził Antigonos — w końcu, nie mając innego
wyjścia, pozwolił piratom rabować bydło Meseńczyków, chociaż ci byli
przyjaciółmi i sprzymierzeńcami Etolów. Piraci z początku grabili tylko
trzody na samej granicy, później zaś, gdy wzmogło się ich zuchwalstwo,
zaczęli także włamywać się do domów znajdujących się na polach, zjawiając się niespodzianie w nocy. Oburzeni tym Meseńczycy wysyłali posłów do Dorimachosa, który z początku nie dawał im posłuchania, bo
chciał swoim podwładnym zapewnić korzyść, a zarazem sam się obłowić
jako uczestnik zdobyczy. Gdy jednak z powodu nieustannych gwałtów
raz po raz nadchodziły poselstwa, oświadczył, że sam przybędzie do Meseny, aby usprawiedliwić się przed oskarżycielami Etolów. Skoro się tam
zjawił i poszkodowani udali się do niego, wyszydził jednych wśród drwin,
na drugich powstał, innych wreszcie łajać próbował zastraszyć.
4. Jeszcze bawił on w Mesenie, kiedy piraci nocą zbliżyli się do miasta
i przystawiwszy drabiny włamali się do tak zwanego dworku Chyrona,
gdzie stawiających opór wyrżnęli, resztę zaś czeladzi związali i wraz z nią
uprowadzili bydło. Eforowie Meseńczyków, którzy już od dawna ubolewali nad tymi zajściami i nad pobytem Dorimachosa w mieście, a teraz
sądzili, że ich w dodatku zelżono, wezwali go przed zgromadzone władze.
Przy tej sposobności Skyron, który wówczas był eforem Meseńczyków
i w ogóle cieszył się zawsze dobrą opinią u współziomków, radził nie wypuszczać wprzódy Dorimachosa z miasta, aż wszystkie straty Meseńczykom naprawi, a sprawców morderstwa wyda sądom do ukarania. Gdy
wszyscy zgadzali się i przyznawali słuszność Skyronowi, Dorimachos
pełen gniewu oświadczył, że są kompletnymi głupcami, jeżeli sądzą, iż
teraz lżą Dorimachosa, a nie Związek Etolski; w ogóle uważał ich postępowanie za oburzające, powiedział, że czeka ich wspólna kara i że słusznie ją poniosą. A był w owym czasie w Mesenie pewien człowiek plugawy,
jeden z tych, co pod każdym względem stracili męskość, imieniem Babyrtas, którego, gdyby się go ubrało w macedoński kapelusz i płaszcz
Dorimachosa, nie można by od tegoż odróżnić; tak dalece podobny był
do niego z głosu i z zewnętrznego wyglądu, o czym dobrze wiedział Dorimachos. Kiedy więc teraz groźnie i nader zuchwale przemawiał do Meseńczyków, Skyron w nadmiarze gniewu rzekł: „Czy myślisz, Babyrtasie,
że my sobie coś robimy z ciebie i z twoich gróźb?" Na te słowa Dorimachos
chwilowo ustąpił okolicznościom i zgodził się dać Meseńczykom odszkodowanie za wszystkie wyrządzone im krzywdy. Wróciwszy jednak do Etolii,
z tak wielką przykrością znosił owo powiedzenie, że choć nie miał żadnego
innego słusznego powodu, właśnie z tej przyczyny rozniecił wojnę przeciw
Meseńczykom.
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5. Otóż strategiem Etolów był wtedy Ariston. Ten jednak, niezdolny
do służby wojennej z powodu jakichś niedomagań fizycznych, a zarazem
spokrewniony z Dorimachosem i Skopasem, poniekąd odstąpił temu ostatniemu całe urzędowanie. Dorimachos zaś nie śmiał publicznie wzywać
Etolów do wojny przeciw Meseńczykom, ponieważ brakło mu należytego
pretekstu, a tylko niewątpliwie z bezprawia i z owego szyderstwa wynikała jego porywczość. Zaniechawszy więc tej myśli prywatnie zachęcał
Skopasa, aby wziął udział w jego zamysłach przeciw Meseńczykom; dowodził mu, że ze strony Macedończyków z powodu młodego wieku ich władcy
nie grozi żadne niebezpieczeństwo (Filip bowiem nie liczył wówczas więcej
niż siedemnaście lat), przedstawiał dalej niechęć Lacedemończyków ku Meseńczykom, przypominał zaś życzliwość Elejczyków dla nich samych i zawarte z nimi przymierze, z czego wnioskował że napadu na Mesenię mogą
się spokojnie podjąć. A jako najważniejszy argument dla zachęty Etolczyka stawiał mu przed oczy, jaką to zdobycz uzyska z kraju Meseńczyków, który niczego nie przeczuwa i jedyny z wszystkich okolic Peloponezu
w czasie wojny kleomenejskiej pozostał nienaruszony. Do tego wszystkiego
przedkładał mu, jaką życzliwość zjednają sobie ze strony ludu etolskiego.
Achajowie zaś, o ile zabronią im przemarszu, nie będą mogli użalać się
na ich opór, a jeżeli zachowają się spokojnie, to nie staną w drodze ich
przedsięwzięciu. Przeciw Meseńczykom wreszcie, jak mówił, nie zabraknie
pretekstu, od dawna bowiem postępują niesprawiedliwie, skoro Achajom
i Macedończykom przyrzekli, że przystąpią do ich związku. Tymi i innymi
podobnymi na tenże temat słowami tak zapalił Skopasa i jego przyjaciół,
że ani nie czekali na zgromadzenie Związku Etolów, ani nie porozumieli
się z apokletami 2, ani w ogóle nie dopełnili żadnych powinności, lecz folgując własnym popędom i sądom wydali równocześnie wojnę Meseńczykom, Epirotom, Achajom, Akarnanom i Macedończykom.
6. Jakoż na morze wysłali natychmiast piratów, którzy koło Kytery
spotkali macedoński statek królewski i zawiedli go wraz z załogą do Etolii,
gdzie sprzedali komendantów statku i żołnierzy okrętowych, a z nimi sam
okręt. Wybrzeże zaś Epiru pustoszyli posługując się do tego gwałtu okrętami Kefallenów. Próbowali też w Akarnanii zająć Tyreon. Równocześnie
ukradkiem wysłali przez Peloponez oddział żołnierzy i w środku terytorium Megalopolitan wzięli twierdzę zwaną Klarion, z której zrobili miejsce sprzedaży łupów, i przebywali tam w celach rabunkowych. Jednakże
miejsce to zdobył całkowicie w niewielu dniach Timoksenos, strateg
Achajów, przybrawszy do pomocy Tauriona, którego Antigonos zostawił
jako przedstawiciela władzy królewskiej na Peloponezie. Albowiem król
Antigonos posiadał Korynt, który przyznali mu Achajowie podczas wojny
2

Apokleci, członkowie ściślejszej rady.
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kleomenejskiej; Orchomenosu zaś, który zdobył przemocą, nie oddal Achajom, lecz zatrzymał go na własność chcąc, jak mi się zdaje, nie tylko
władać nad dostępem do Peloponezu, lecz także umieszczając w Orchomenos załogę i gromadząc tam sprzęt wojenny zabezpieczyć sobie jego
środkowe terytoria. A Dorimachos i Skopas odczekawszy czas, w którym
niewiele jeszcze dni do urzędowania pozostawało Timoksenosowi, Aratos
zaś mianowany przez Achajów strategiem na rok następny jeszcze władzy
nie przejął — powołali cały lud Etolów do Rion, a skoro przysposobili
statki przewozowe i przygotowali okręty Kefallenów, przewieźli wojsko
na Peloponez i pociągnęli z nim na Mesenię. Maszerując przez obszar Patrajów, Farajów i Tritajów udawali, że nie chcą żadnej krzywdy wyrządzać Achajom; ponieważ jednak tłum z powodu nieumiarkowanej żądzy
zdobyczy nie mógł powstrzymać się od plądrowania kraju, więc w przemarszu pustoszyli go i niszczyli, aż doszli do Figalei. Stąd nagle i zuchwale
wtargnęli do kraju Meseńczyków nie mając najmniejszego względu ani
na istniejącą od dawnych czasów między nimi a Meseńczykami przyjaźń
i wspólność sojuszu, ani na ogólne prawo uznane przez narody. Wszystko
to niżej stawiali niż własną zachłanność i plądrowali bezkarnie, bo Meseńczycy w ogóle nie ważyli się przeciw nim wyruszyć.
7. Achajowie, których zebranie sejmu związkowego wedle praw przypadło właśnie na ten czas, przybyli do Aigion. Po otwarciu zgromadzenia
zarówno Patrajowie i Farajowie wyliczali akty gwałtu, dokonane na ich
kraju w czasie przemarszu Etolów, jak i Meseńczycy, zjawiwszy się w poselstwie, żądali pomocy przeciw krzywdzicielom i wiarołomcom. Po wysłuchaniu tych wiadomości Achajowie podzielali rozgoryczenie Patrajów
i Farajów, współczuli też z nieszczęściem Meseńczyków, głównie jednak
uważali za rzecz oburzającą, że Etolowie, choć nikt im nie pozwolił na
przemarsz, a sami nawet nie próbowali o to prosić, przecież ośmielili się
wbrew układom wkroczyć z wojskiem do Achai. Tym wszystkim rozjątrzeni uchwalili udzielić pomocy Meseńczykom, a strateg miał zgromadzić
Achajów pod bronią, co by zaś zebrani na naradzie uznali za dobre, to
miało być obowiązujące. Otóż Timoksenos, który wtedy jeszcze był strategiem, ale ponieważ jego urzędowanie prawie już się kończyło, a zarazem
nie ufał Achajom z powodu ówczesnej ich opieszałości w ćwiczeniu bronią,
usuwał się od ekspedycji i w ogóle od ściągania wojska. Mianowicie po
wypędzeniu króla Spartiatów, Kleomenesa, wszyscy Peloponezyjczycy,
znużeni poprzednimi wojnami i ufni w obecny stan rzeczy, zaniechali zbrojeń wojennych. Lecz Aratos, oburzony i rozjątrzony zuchwalstwem Etolów,
z większą namiętnością zabrał się do rzeczy, ponieważ już od dawna żywił
ku nim odrazę. Dlatego też spieszno mu było zebrać Achajów pod bronią
i gotów był bić się z Etolami. Wreszcie, skoro na pięć dni przed należnym
czasem przejął od Timoksenosa pieczęć państwową, napisał do miast i po-
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wołał tych, co byli w odpowiednim wieku, uzbrojonych, do Megalopolis.
O tym mężu wydaje mi się stosowne z powodu właściwości jego charakteru krótko wprzód wspomnieć.
8. Aratos był pod każdym względem doskonałym mężem stanu. Umiał
bowiem przemawiać, powziąć zamiar i utrzymać w tajemnicy to, co postanowił; dalej, nie ustępował nikomu w łagodnym znoszeniu obywatelskich sporów, w przykuwaniu do siebie przyjaciół i w pozyskiwaniu nowych sprzymierzeńców. Wreszcie nader był zręczny w snuciu tajemnych
machinacji, podstępów i zasadzek przeciw nieprzyjaciołom oraz w przeprowadzaniu ich dzięki swej wytrwałości i śmiałości; mają na to wyraźne
dowody, i to w większej liczbie, ci, którzy znają szczegółowo sprawę zajęcia Sikyonu i Mantynei, wypędzenia Etolów z miasta Pallene, a przede
wszystkim zamachu jego na Akrokorynt. Ilekroć jednak tenże mąż chciał
zmierzyć się z wrogiem w otwartym polu, nie potrafił ułożyć odpowiedniego planu, nie miał odwagi w działaniu i nie mógł znieść widoku grozy —
dlatego też dostarczył Peloponezyjczykom trofeów, które przeciw niemu
świadczą, i z tej strony zawsze łatwy był do pokonania przez swoich nieprzyjaciół. Tak to natury ludzi nie tylko pod względem fizycznym, lecz
jeszcze więcej duchowym, mają w sobie coś wielopostaciowego i ten sam
człowiek nie tylko przy różnych czynnościach do jednej jest uzdolniony,
do drugiej nie, lecz także przy jednakich czynnościach nieraz jeden i ten
sam jest i najrozumniejszy, i najbardziej tępy, jak również najodważniejszy i najtchórzliwszy. A nie jest to rzadkie zjawisko, lecz zwyczajne
i znane tym, którzy chcą na nie zwrócić uwagę. Wszak jedni na łowach
są odważni w spotkaniu z dzikimi zwierzętami, równocześnie zaś w orężnej rozprawie z nieprzyjaciółmi tchórzliwi; mianowicie w potrzebie wojennej, gdy mąż z mężem na własną rękę walczy, są obrotni i zdatni, natomiast w masowym starciu z nieprzyjacielem, stojąc w szeregach — niezdatni 3. I tak jeźdźcy Tesalów w szwadronach i falangach są niepokonani,
lecz żeby poza linią bojową stosownie do okoliczności i miejsca walczyć
w pojedynkę nie nadają się i są ociężali. Na odwrót ma się rzecz z Etolami.
Kreteńczycy znów na lądzie i na morzu w zasadzkach, łupiestwach, kradzieżach wojennych, nocnych napadach i we wszystkich zajęciach wymagających podstępu i partyzantki są niepokonani; natomiast wobec natarcia zwartych szeregów od frontu zazwyczaj są tchórzliwi i małoduszni;
przeciwnie znów Achajowie i Macedończycy. Te uwagi powinny wystarczyć, żeby czytelnicy nie tracili zaufania do naszych słów, jeżeli gdzie
o tych samych mężach w odniesieniu do podobnych działań wydamy przeciwne sądy.

3

Miejsce w tekście zepsute.
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9. Gdy więc ci, którzy byli w odpowiednim wieku, stosownie do
uchwały Achajów zebrali się uzbrojeni w Megalopolis (bo stąd zboczyliśmy w naszym opowiadaniu), Meseńczycy powtórnie udali się do zgromadzonych i prosili, żeby nie opuszczać ich, wobec których tak otwarcie
zgwałcono przymierze; chcieli też w ogólnym związku wziąć udział i gorąco pragnęli, żeby ich wraz z innymi wpisano na członków. Co do udziału
w związku dali naczelnicy Achajów odmowną odpowiedź oświadczając,
że bez zgody Filipa i reszty sprzymierzeńców nie mogą nikogo przyjąć;
bo jeszcze pod przysięgą obowiązywał wszystkich sojusz, jaki za pośrednictwem Antigonosa podczas wojny kleomenejskiej zawarli Achajowie,
Epiroci, Focejczycy, Macedończycy, Beoci, Akarnani i Tesalowie. Przyrzekli jednak wyruszyć w pole i udzielić im pomocy, o ile przybyli posłowie wyślą swoich synów jako zakładników do Lacedemonu, dla pewności, że bez zezwolenia Achajów nie zawrą pokoju z Etolami. Bo także
Lacedemończycy stosownie do warunków przymierza wyruszyli w pole
i stali na granicach Megalopolitan, bardziej jednak w roli czatowników
i obserwatorów niż sprzymierzeńców. Skoro Aratos w ten sposób załatwił
sprawę z Meseńczykami, posłał do Etolów z zawiadomieniem o powziętych uchwałach i z wezwaniem, aby wycofali się z terytorium Mesenii
i nie tykali Achai; w przeciwnym razie potraktuje wkraczających jako
nieprzyjaciół. Skopas i Doriniachos wysłuchawszy tych słów i dowiedziawszy się, że Achajowie zgromadzili swe siły, uważali na razie za
wskazane zastosować się do wezwania. Bezzwłocznie więc wyprawili posłańców z listami do Kyllene i do Aristona, stratega Etolów, prosząc, aby
jak najspieszniej posłano im statki przewozowe na wyspę zwaną Fejas
należącą do Elidy; sami zaś po dwóch dniach wyruszyli w drogę obładowani zdobyczą i pociągnęli w kierunku Elidy. Zawsze bowiem Etolowie
utrzymywali przyjaźń z Elejczykami, ażeby przez nich uzyskać sposobność do rabunków i łupiestw na Peloponezie.
10. Aratos czekał jeszcze dwa dni, po czym w naiwnej wierze, że Etolowie powrócą, jak to dawali do zrozumienia, odprawił resztę Achajów
oraz wszystkich Lacedemończyków do ich ojczyzny, a tylko z trzema tysiącami pieszych i z trzystu jeźdźcami, jako też z oddziałem Tauriona
pociągnął do Patrai z tym zamiarem, żeby Etolom w ich marszu towarzyszyć. Doriniachos zaś i Skopas na wiadomość, że Aratos idzie u ich
boku i zostaje pod bronią, częścią obawiając się, żeby Achajowie nie napadli na nich, gdy będą zajęci wsiadaniem na okręty, częścią pragnąc
rozniecić wojnę, wysłali zdobycz na statki. Do przewozu jej dodali wystarczającą ilość odpowiednich ludzi i przykazali kierownikom eskorty
oczekiwać ich koło Rion, bo tam mają zamiar wsiąść na okręty. Sami z początku szli w trop za wysłaną zdobyczą, aby ją kryć; później zrobili
zwrot i ruszyli ku Olimpu. Słysząc zaś, że Taurion i Aratos z wymienio-
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nym wojskiem stoją na terytorium Klejtoru, i sądząc, że i tak nie będą
mogli dokonać przejazdu z Rion bez niebezpieczeństwa i starcia, uznali
za wskazane w tych okolicznościach, żeby jak najprędzej wdać się w walkę
z wojskami Arata, póki jeszcze są nieliczne i nic podobnego nie przewidują. Myśleli bowiem, że jeżeli zadadzą im klęskę, to najprzód splądrują
kraj, a potem bezpiecznie przejadą z Rion, podczas gdy Aratos będzie
zwlekał i naradzał się nad powtórnym zebraniem wojska Achajów; gdyby
jednak Aratos zastraszony unikał spotkania i nie chciał wydać bitwy,
to mogliby wycofać się bez żadnego niebezpieczeństwa, kiedy uznają to
za stosowne. Tak więc rozumując pociągnęli Etolowie naprzód i rozbili
obóz koło Metydrion na obszarze Megalopolis.
11. Dowódcy Achajów dowiedziawszy się o przybyciu Etolów postąpili
tak źle, że głupotę ich trudno byłoby przewyższyć. Oto zawrócili z terytorium Kleitoru i rozłożyli się obozem koło Kafyai. Kiedy mianowicie
Etolowie maszerowali z Metydrion mimo miasta Orchomenos, wywiedli
za sobą Achajów i usadowili się na równinie Kafyai mając ochronę
w rzece, która przez nią płynie. Lecz już to z powodu trudności, jakie
nastręczała leżąca w środku przestrzeń (bo jeszcze przed rzeką były rowy,
i to przeważnie trudne do przebycia), już to z powodu jawnej gotowości
Achajów do walki — nie ważyli się zgodnie z pierwotnym planem zaczepiać nieprzyjaciół, tylko w całkowitym porządku ruszyli ku wyżynom
w kierunku do Olygyrtos zadowoleni, że nikt ich nie zaczepia i nie zmusza
do walki. Już czoło pochodu Etolów dochodziło do wyżyn, a jazda na
końcu pochodu ciągnęła jeszcze przez równinę i zbliżała się do tak zwanego podnóża stoku górskiego, kiedy Aratos i Taurion wysłali swych
jeźdźców i lekkozbrojnych pod dowództwem Akamana Epistratosa, zleciwszy im zaczepiać tylną straż i drażnić nieprzyjaciół. A przecież, jeżeli
już miano walczyć, należało nie z tylną strażą wdawać się w bój, skoro
nieprzyjaciele przebyli już równe miejsca, lecz z czołem pochodu, zaraz
gdy ci wkroczyli na równinę, bo wtedy cała walka odbyłaby się na płaskim i równinnym gruncie, gdzie Etolowie mieliby największe trudności
z powodu swego uzbrojenia i całego uszykowania wojska, Achajowie zaś
największe korzyści i największą siłę, gdyż byli w odmienny sposób uzbrojeni i uszykowani. Tymczasem oni poniechali dogodnych dla siebie miejsc
i okoliczności, ustępując na korzyść nieprzyjaciół. Przeto wynik bitwy
odpowiadał sposobowi jej rozpoczęcia.
12. Gdy bowiem lekkozbrojni zaczęli atakować, jeźdźcy etolscy zachowując szeregi ustąpili ku stokom góry, chcąc spiesznie połączyć się ze
swoją piechotą. Aratos zaś, który ani dobrze nie zrozumiał, co się dzieje,
ani należycie nie wymiarkował, co potem nastąpi, ujrzawszy ustępujących
jeźdźców i myśląc, że oni uciekają, zaraz wysłał pancernych ze skrzydeł
swego wojska z poleceniem, by ruszyli z odsieczą i połączyli się z lekko-

195

zbrojnymi; sam kazał wojsku w kolumnach wykonać zwrot i powiódł je
w pospiesznym biegu. Jeźdźcy etolscy, przebywszy równinę zaraz po dogonieniu piechoty, sami zatrzymali się szukając oparcia w stoku górskim,
a pieszych gromadzili po bokach i nawoływali, tak że ci wszyscy, którzy
jeszcze maszerowali, na ten krzyk biegli z powrotem, gotowi służyć swą
pomocą. Kiedy uważali, że jest ich wystarczająco dużo do podjęcia walki,
zbili się w gromadę i uderzyli na przednie szeregi achajskich jeźdźców
i lekkozbrojnych; ponieważ zaś było ich więcej i atakowali z góry, przeto
po długiej walce w końcu rozproszyli przeciwników. Podczas gdy ci odwrócili się i uciekali, nadeszli z pomocą pancerni w nieuporządkowanym
szyku i w rozsypce, tak że jedni nie wiedząc, co się dzieje, drudzy w odwrocie zderzając się frontem z uciekającymi, musieli zawrócić i to samo
czynić. Z tego wynikło, że liczba tych, którzy spotkali się z wrogiem, nie
była większa niż pięćset, a liczba uciekających przekraczała dwa tysiące.
Skoro zaś same okoliczności wskazywały Etolom, co mają czynić, ścigali
nieprzyjaciół z nadmiernym i przesadnym krzykiem. Achajskie wojska
cofały się ku ciężkozbrojnym w tej myśli, że oni pozostali na bezpiecznych miejscach w pierwotnym uszykowaniu, dlatego z początku była ich
ucieczka jeszcze przyzwoita i zbawienna. Kiedy jednak spostrzegły, że
i ci opuścili swe bezpieczne pozycje, i w rozsypce daleko już uszli w marszu — część ich zaraz się rozpraszając w nieładzie ustępowała do sąsiednich miast, inni zderzając się z frontem nadchodzących falangitów nie
potrzebowali nawet nieprzyjaciół, lecz sami wzajemnie napędzali sobie
strachu i zmuszali się do ucieczki na łeb i szyję. Uciekali zaś w swym odwrocie, jak wyżej powiedzieliśmy, do miast, bo Orchomenos i Kafyai
leżały w pobliżu i wielu przyniosły ratunek. Gdyby nie to, może wszyscy
byliby ulegli nieoczekiwanej zagładzie. Taki był wynik bitwy koło Kafyai.
13. Gdy Megalopolici dowiedzieli się, że Etolowie stanęli obozem koło
Metydrion, w następnym dniu po bitwie na dźwięk trąby zjawili się masowo z pomocą; i tych, z którymi wspólnie jako żyjącymi spodziewali się
podjąć walkę przeciw nieprzyjaciołom, musieli teraz grzebać jako zabitych przez wrogów. Wykopali więc grób na równinie Kafyai, znieśli razem trupy, i pochowali nieszczęśliwców z wszystkimi honorami. A Etolowie, którzy niespodziewanie za pomocą samej jazdy i lekkozbrojnych
odnieśli zwycięstwo, odtąd już bezpiecznie ciągnęli środkiem Peloponezu.
Przy tej sposobności próbowali zamachu na miasto Pellene, splądrowali
terytorium Sikyonu i wreszcie przez Istmos wrócili do domu.
Przyczyną więc i punktem wyjścia wojny sprzymierzeńczej były te
zdarzenia; początek zaś stanowiła później zapadła uchwała wszystkich
sprzymierzeńców, którą zebrani w mieście Koryncie zatwierdzili na wniosek króla Filipa.
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14. Lud Achajów, zebrawszy się po kilku dniach na zwyczajnym posiedzeniu Związku, rozgoryczony był zarówno w całości jak i poszczególne
osoby — na Arata, jako że on niewątpliwie był winny wyżej opisanej
klęski. Gdy zatem polityczni przeciwnicy Arata oskarżali go i przytaczali
wyraźne dowody jego winy, tłum jeszcze bardziej oburzał się i rozjątrzał.
Bo pierwszym oczywistym błędem wydawał się ten, że przed należnym
mu czasem przywłaszczył sobie cudze urzędowanie i podjął się takich
czynów, które, jak wiedział, nieraz mu się nie udawały. Drugim i jeszcze
większym było odprawienie Achajów, w chwili gdy Etolowie stali jeszcze
w środku Peloponezu, zwłaszcza że przedtem już poznał, iż Skopas i Dorimachos mają zamiar zakłócić obecny stan rzeczy i rozniecić wojnę. Trzeci
błąd na tym polegał, że z tak nielicznym wojskiem bez żadnej naglącej
konieczności zaczepił przeciwników, chociaż mógł bezpiecznie wycofać
się do sąsiednich miast, zebrać Achajów i wtedy dopiero wszcząć bój
z nieprzyjaciółmi, jeżeli to bezwzględnie uważał za korzystne. Ostatnim
zaś i najważniejszym było to, że gdy już zdecydował się walczyć, tak
lekkomyślnie i nierozważnie działał, iż rezygnując z równiny i z użycia
ciężkozbrojnych, jedynie z lekkozbrojnymi u podnóża gór wydał bitwę
Etolom, dla których nic nad to nie mogło być korzystniejsze i dogodniejsze.
Pomimo to, skoro tylko wystąpił Aratos i wspomniał o swoich dawniejszych zasługach dla Związku i czynach, dalej co do zarzutów starał się
dowieść, że nie ponosi winy za to, co się stało, wreszcie prosił o przebaczenie, jeżeli istotnie coś przeoczył w stoczonej bitwie, i wyraził zdanie,
że powinni w ogóle rozpatrywać sprawy nie z goryczą, lecz po ludzku —
wtedy lud zmienił swój nastrój tak prędko i tak wielkodusznie, że nawet
tym przeciwnikom Arata, którzy go zaczepiali, długo był niechętny,
a w tym, co dalej należało czynić, całkowicie szedł za radą Arata.
Te więc zdarzenia przypadły jeszcze na poprzedzającą olimpiadą,
a dalsze należą już do setnej czterdziestej.
15. Uchwały Achajów były następujące: „Wysłać posłów do Epirotów,
Beotów, Focejczyków, Akarnanów i do Filipa z zawiadomieniem, jak Etolowie wbrew układom, z bronią w ręku, już dwa razy wpadli do Achai,
oraz z wezwaniem, aby im stosownie do umowy udzielili pomocy i także
Meseńczyków przyjęli do Związku. Strateg ma zaciągnąć wojsko achajskie
złożone z pięciu tysięcy pieszych i pięciuset jeźdźców i z nimi ruszyć na
pomoc Meseńczykom, jeżeli Etolowie wkroczą do ich kraju; ma on także
ułożyć się z Lacedemończykami i Meseńczykami, ilu jeźdźców i pieszych
oba narody powinny dostarczyć na wspólnie prowadzoną wojnę". Przez
powzięcie tej uchwały Achajowie, znosząc mężnie to, co się stało, ani nie
opuścili Meseńczyków, ani nie odstąpili od swego planu; a mianowani na
posłów do sprzymierzeńców spełnili swoje zadanie. Dalej strateg w myśl
uchwały zaciągnął wojsko w Achai; z Lacedemończykami zaś i Meseń-
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czykami ugodził się, że jedni i drudzy dostarczą dwa tysiące pięciuset
pieszych i dwustu pięćdziesięciu jeźdźców, tak że cały zespół wojska dla
nastających potrzeb wojennych wynosił dziesięć tysięcy pieszych i tysiąc
jeźdźców.
Etolowie zaś, gdy nadszedł czas zwyczajnego ich zebrania, postanowili
na nim, żeby z Lacedemończykami, Meseńczykami i wszystkimi innymi
utrzymać pokój, chcąc w podstępny sposób uwieść i odstręczyć sprzymierzeńców Achajów; a z samymi Achajami uchwalili utrzymać pokój wtedy,
gdy ci odstąpią od związku z Meseńczykami, w przeciwnym razie prowadzić z nimi wojnę. Postanowienie to było najbardziej ze wszystkich
niedorzeczne, bo Etolowie, sami będąc sprzymierzeńcami zarówno Achajów, jak i Meseńczyków, zapowiadali wojnę Achajom, gdyby oba narody
między sobą utrzymywały przyjaźń i związek; na wypadek zaś, gdyby
Achajowie stali się wrogami Meseńczyków, zapewniali im odrębny pokój.
Przeto bezprawiu ich z powodu niezwykłości samych poczynań brakło
nawet wszelkich podstaw.
16. Epiroci i król Filip po wysłuchaniu posłów przyjęli Meseńczyków
do Związku; a na postępowanie Etolów chwilowo wprawdzie byli oburzeni,
zbytnio jednak nie dziwili się, gdyż Etolowie nie uczynili nic szczególnego, tylko rzecz sobie zwyczajną. Dlatego też nadal się nie gniewali, lecz
uchwalili utrzymać z nimi pokój; tak więc nieustanne bezprawie łatwiej
znajduje przebaczenie niż rzadka i niezwykła nikczemność. Przynajmniej
Etolowie w ten sposób postępując, grabiąc bez przerwy Helladę i w wielu
państwach bez wypowiedzenia wszczynając wojny, nawet już nie raczyli
się usprawiedliwiać przed swymi oskarżycielami, lecz nadto ich wyszydzali, jeżeli ktoś pociągał ich do sądowej odpowiedzialności za popełnione
lub jeszcze zamierzone bezprawia. Lacedemończycy zaś, którzy niedawno
zostali oswobodzeni dzięki Antigonosowi i zabiegom Achajów, a którzy
zobowiązani byli wobec Macedończyków i Filipa, żeby nic wbrew ich woli
nie czynić, wysłali ukradkiem poselstwo do Etolów i w tajemnicy zawarli
z nimi przyjaźń i przymierze.
Już zaciągnięto młódź achajską, a z Lacedemończykami i Meseńczykami ułożono się co do posiłków, gdy równocześnie Skerdilaidas i Demetrios z Faros wypłynęli z Ilirii z dziewięćdziesięciu łodziami poza Lissos,
wbrew układom z Rzymianami. Z początku zawinęli oni koło Pylos i zaatakowali miasto, lecz zostali odparci. Potem Demetrios z pięćdziesięciu
łodziami ruszył przeciw wyspom i opływając wkoło Cyklady na jedne
nakładał kontrybucję, drugie pustoszył. Skerdilaidas zaś w drodze powrotnej do domu wylądował koło Naupaktos z czterdziestu łodziami, nakłoniony przez króla Atamanów Amynasa, który był jego powinowatym.
Skoro tu za pośrednictwem Agelaosa zawarł z Etolami układ co do podziału
zdobyczy, przyrzekł wspólnie z nimi wpaść do Achai. Agelaos, Dorimachos
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i Skopas zawarłszy ten układ ze Skerdilaidasem powołali pod broń cały
lud Etolów, ponieważ zdradą miało im być wydane miasto Kynaita, i wraz
z Iliryjczykami wpadli do Achai.
17. Ariston, strateg Etolów, udając, że nic nie wie o tych zajściach,
siedział spokojnie w domu i twierdził, że nie prowadzi wojny z Achajami,
lecz utrzymuje pokój; a było to zachowanie naiwne i dziecinne. Boć oczywiście naiwnym i głupim musi się taki wydawać, który słowami spodziewa
się osłonić wyraźne fakty. Dorimachos zaś odbył marsz przez terytorium
achajskie i zjawił się nagle przed Kynaita. Kynaitowie, którzy są Arkadami, trapieni byli od długiego czasu nieustannymi i ciężkimi sporami
partyjnymi, dopuszczali się nawzajem licznych mordów, prócz tego grabieży mienia, podziału gruntów oraz skazywali się na zesłania; w końcu
jednak wzięła górę partia achajska i owładnęła miastem, po czym otrzymała załogę dla twierdzy i miejskiego naczelnika z Achai. Taki był stan
rzeczy, gdy na krótko przed zjawieniem się Etolów wygnańcy wysłali
posłów do obywateli miasta z prośbą o pojednanie się z nimi i możność
powrotu do ojczyzny. Czyniąc zadość tej prośbie ci, którzy dzierżyli miasto, posłali do Związku Achajskiego chcąc, żeby pojednanie nastąpiło za
jego zgodą. Achajowie chętnie na to przystali, w tym przekonaniu, że
w obu stronach znajdą życzliwych przyjaciół, bo obecni posiadacze miasta
wszystkie swe nadzieje pokładali w Achajach, a wracający z wygnania
mieli swój ratunek zawdzięczać tylko ich przyzwoleniu. Tak odprawili
Kynaitowie z miasta załogę jako też naczelnika, pojednali się z wygnańcami i sprowadzili ich z powrotem w liczbie około trzystu, otrzymawszy
rękojmię wierności, jaka u ludzi uważana jest za najmocniejszą. Ci jednak
wróciwszy, nie jakoby zaistniała jakaś przyczyna albo pozór do przypuszczeń, że poniekąd mieli powód do nowej niezgody, lecz przeciwnie, od
razu po swym powrocie zaczęli knować przeciw ojczyźnie i swoim zbawcom. I zdaje mi się, że oni właśnie wtedy, gdy przy rzezaniu ofiar składano
sobie nawzajem przysięgę wierności, przede wszystkim myśleli o swej
zbrodni względem bóstwa i tych, co im zaufali. Bo ledwie ich przyjęto
w poczet obywateli, zaraz wezwali Etolów i zdradliwie wydali im miasto
pragnąc równocześnie swych zbawców i ojczyznę, która ich wykarmiła,
doszczętnie zgubić.
18. Zdrady zaś dokonali w następujący zuchwały sposób. Z tych, którzy wrócili z wygnania, niektórzy byli już przedtem polemarchami; do
tej władzy należy zamykanie bram i przechowywanie w tym czasie
kluczy, a także czuwanie w ciągu dnia w wieżach nad bramami. Otóż
Etolowie będąc przyszykowani i trzymając w pogotowiu drabiny czekali
na stosowną chwilę; a owi uchodźcy, którzy piastowali urząd polemarchów, wymordowali swych kolegów na wieży i otworzyli bramę.
Gdy to się stało, wpadli niektórzy z Etolów przez bramę do wnę-
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trza, podczas gdy inni przystawili drabiny, wdarli się po nich przemocą
i obsadzili mury. Wszyscy mieszkańcy zaskoczeni tymi zajściami znaleźli
się w trudnej i kłopotliwej sytuacji, bo ani nie mogli niepodzielnie spieszyć
z odsieczą przeciw tym, którzy wpadali przez bramę, gdyż jedni atakowali
mury, ani też bronić murów, gdyż inni przemocą wdzierali się przez
bramę. Skoro Etolowie z tych przyczyn szybko zawładnęli miastem, wykonali między zbrodniczymi czynami ten jeden najsprawiedliwszy: oto
wymordowali najpierw tych mężów, którzy ich wpuścili i zdradzili im
miasto, i zrabowali ich dobra. Podobnie jednak obeszli się także z wszystkimi innymi; w końcu wprowadziwszy się do domów splądrowali doszczętnie ich mienie i wzięli na tortury wielu z Kynaitów, których podejrzewali, że mają w ukryciu pieniądze albo jakiś inny cenniejszy przedmiot.
W ten sposób sponiewierawszy Kynaitów ruszyli w drogę zostawiając
załogę w warowni i posuwali się ku Lusoi. Tak doszli do świątyni Artemidy (która leży między Kleitorem a Kynaitą i uchodzi u Greków za miejsce schronienia) grożąc łupieżą trzód bogini i tego wszystkiego, co znajdowało się w otoczeniu chramu. Lecz Luzyjczycy roztropnie wydali im część
sprzętów należących do świątyni bóstwa, przez co nie dopuścili do tego,
by Etolowie popełnili zbrodnię i najcięższe akty gwałtu. Etolowie przyjąwszy daninę zaraz ruszyli w drogę i rozłożyli się przed miastem Kleitorów.
19. W tymże czasie Aratos, strateg Achajów, wysłał posłów do Filipa
z prośbą o pomoc, ściągał wyborowe wojsko i upominał się u Lacedemończyków i Meseńczyków o wyznaczone im wedle układów posiłki.
Etolowie zaś najpierw zachęcali Kleitorów, aby odpadli od Achajów
i przystąpili do ich związku. Kiedy jednak Kleitorowie stanowczo odrzucali ich propozycje, wzięli się do szturmu i przystawiając do murów drabiny próbowali zdobyć miasto. Lecz mieszkańcy bronili się tak dzielnie
i odważnie, że Etolowie wskutek tego ustąpili i zwinęli obóz; pomaszerowali więc znowu na Kynaitę i wkoło plądrując uprowadzili z sobą
trzody bogini. Z początku ofiarowali Elejczykom Kynaitę, ale gdy Elejczycy nie chcieli jej przyjąć, postanowili własnymi ludźmi obsadzić miasto i mianowali Euripidasa jego naczelnikiem. Potem znów bojąc się odsieczy z Macedonii, o której doszły ich wieści, spalili miasto, odeszli i pociągnęli powtórnie w kierunku Rion, zamierzając stąd przeprawić się
do Etolii.
Gdy Taurion dowiedział się o napadzie Etolów i o zbrodniach popełnionych przez tychże na Kynaitach, słysząc, że właśnie Demetrios Faryjski
z wysp Cyklad zawinął do Kenchreai, wezwał go do niesienia pomocy
Achajom i kazał, by przetransportowawszy swe łodzie przez Istmos uderzył na Etolów podczas ich przeprawy. Demetrios, któremu powrót z wysp
przyniósł wprawdzie zysk, lecz mało chluby, ponieważ na morzu ścigali
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go Rodyjczycy, chętnie przystał na propozycję Tauriona, skoro ów podjął
się kosztów transportu łodzi. Te więc Demetriosowi przeciągnięto przez
Istmos, lecz przybył on o dwa dni za późno po dokonanej już przez Etolów
przeprawie; jakoż spustoszył wprzód kilka okolic etolskiego wybrzeża,
a potem odpłynął z powrotem do Koryntu. A Lacedemończycy ze złej
woli nie przysłali im wojsk posiłkowych, do czego byli zobowiązani; jedynie dla zachowania pozoru wysłali całkiem nielicznych jeźdźców i piechurów. Aratos zaś, który zebrał swych Achajów, wobec tych wypadków
zachował się raczej jak mąż stanu niż jak wódz, bowiem tak długo pozostał bezczynny czekając i nie mogąc zapomnieć poprzedniej klęski, aż
Skopas i Dorimachos dokonali wszystkiego, co zamierzyli, i wrócili do
domu, aczkolwiek odbywali drogę przez miejsca ciasne i nadające się do
ataku, tak że potrzeba było tylko hasła trębacza. Co do Kynaitów, to
spadło na nich wielkie nieszczęście i ciężka niedola spowodowane przez
Etolów; mimo to najsłuszniej w świecie zdawali się na to nieszczęście
zasługiwać.
20. Ponieważ jednak w ogóle lud Arkadów cieszy się u wszystkich
Greków opinią zacnych, nie tylko z powodu swej gościnności, ludzkości
charakteru i trybu życia, lecz przede wszystkim z powodu swej bogobojności, godzi się krótko powiedzieć o dzikości Kynaitów, którzy będąc bezsprzecznie Arkadami, do tego stopnia w owych czasach odróżniali się od
reszty Greków okrucieństwem i bezbożnością. Wydaje mi się, że wynika
to stąd, iż owi to, co przodkowie znakomicie wymyślili i oparli na obserwacji natury wszystkich mieszkańców Arkadii, pierwsi i jedyni wśród
Arkadów porzucili. Otóż zajmować się muzyką, tj. prawdziwą muzyką,
dla wszystkich ludzi jest rzeczą pożyteczną, dla Arkadów nawet konieczną.
Bo nie należy sądzić, jak to utrzymuje Eforos 4 we Wstępie do całej swej
Historii, rzucając bynajmniej niegodną siebie myśl, że muzykę wprowadzono między ludzi gwoli ich ułudzie i oczarowaniu. Nie należy też mniemać, że dawni Kreteńczycy i Lacedemończycy bez rozwagi zastosowali
na wojnie flet i rytm zamiast trąby, albo że bez racji pierwotni Arkadowie przyznali muzyce tak ważne miejsce w całym życiu publicznym, iż
nie tylko chłopcy, lecz także młodzieńcy aż do trzydziestu lat musieli się
nią zajmować, choć zresztą ich tryb życia był nader surowy. Wszystkim
bowiem dobrze jest wiadome to, że niemal u jedynych Arkadów najpierw
chłopcy od maleńkości przywykają śpiewać według melodyj hymny
i peany, którymi w poszczególnych gminach stosownie do ojczystego zwyczaju sławią krajowych herosów i bogów; potem uczą się melodyj Filoksenosa i Timoteosa i z wielką gorliwością wśród gry dionizyjskich fle4

Eforos z Kyme, żyje w IV w. przed n. e. Jest autorem Historii powszechnej opowiadającej dzieje od powrotu Heraklidów do 340 r.
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cistów corocznie wykonują tańce w teatrach — chłopcy w tak zwanych
zawodach dla chłopców, a młodzieńcy w zawodach dla mężczyzn. Podobnie też przez całe życie na zebraniach towarzyskich szukają rozrywek nie
tyle w występach obcych osób, ile we własnych, każąc jeden drugiemu
na przemian śpiewać. I w innych umiejętnościach przyznać się do ignorancji nie uważają za hańbę, natomiast śpiewu nie można się zaprzeć,
ponieważ wszyscy muszą się go uczyć, ani przyznając się do tej biegłości
odmawiać go, bo to uchodzi u nich za hańbę. Co więcej, młodzi ćwiczą
pieśni do marszu przy akompaniamencie fletu i w szeregach, a prócz tego
wykonują kunsztowne tańce, którymi corocznie dzięki staraniu i na koszt
publiczny popisują się w teatrach przed swoimi współziomkami.
21. To, jak mi się zdaje, wprowadzili przodkowie nie dla sybarytyzmu
i zbytku, lecz ponieważ widzieli mozoły poszczególnych Arkadów i w ogóle
ich znojny a twardy tryb życia, dalej surowość obyczajów, która u nich
jest skutkiem zimnego i posępnego klimatu, panującego najczęściej w tym
kraju, a do klimatu my wszyscy śmiertelnicy z natury rzeczy musimy
się upodabniać. Nie z innej bowiem, lecz z tej przyczyny, jak wykazują poważne odrębności etniczne, tak bardzo różnimy się między sobą
w obyczajach, kształcie i barwie, a do tego po większej części w naszych
nawykach. Chcąc więc złagodzić i utemperować tę samolubną i szorstką
naturę wprowadzili wszystkie powyższe zarządzenia, a nadto przyzwyczajali zarówno mężczyzn jak i kobiety do wspólnych zebrań i bardzo częstych ofiar, dalej do chórów tanecznych dziewcząt i chłopców razem;
słowem, czynili wszystko, żeby przez kulturę obyczajów obłaskawić ich
i złagodzić surowość charakteru. Gdy więc Kynaitowie te sprawy zupełnie lekceważyli, mimo że zwłaszcza oni jak najbardziej potrzebowali takiego środka, ponieważ w Arkadii mają bezwzględnie najsurowszy klimat
i grunt, a zajęli się wyłącznie wzajemnymi sporami i ambicjami, zdziczeli
w końcu do tego stopnia, że ani w jednym z helleńskich miast nie działy
się większe i częstsze bezprawia. A dowodem nieszczęsnego pod tym
względem upadku Kynaitów oraz niezadowolenia reszty Arkadów z takich ich zwyczajów niech będzie to, że kiedy po dokonaniu owej wielkiej
rzezi Kynaitowie wysłali posłów do Lacedemończyków, wszystkie inne
arkadyjskie miasta, do których wstąpili po drodze, natychmiast przez
heroldów nakazywały im się usunąć, a Mantynejczycy po ich odejściu
zarządzili nawet ofiarę oczyszczalną i obnosili bydlęta ofiarne wkoło
miasta i całego swego terytorium.
Mówiłem o tym, żeby z powodu jednego miasta nie spotwarzano charakteru wszystkich Arkadów, jako też żeby niektórzy z mieszkańców
Arkadii w mniemaniu, że tylko dla zbytku pilniej u nich uprawia się
muzykę, nie zaczęli tego zajęcia lekceważyć, wreszcie także ze względu
na Kynaitów, ażeby oni, jeśli im kiedyś bóstwo będzie łaskawe, zwrócili
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się do artystycznego wykształcenia, a w nim zwłaszcza do muzyki, i złagodzili swe obyczaje, bo tylko w ten sposób mogliby pozbyć się dzikości,
jaką się wtedy odznaczali. My zaś, przedstawiwszy to, co się nam nasunęło
o Kynaitach, znów wracamy tam, skąd odbiegliśmy od tematu.
22. Etolowie więc dokonawszy takich rzeczy na Peloponezie wrócili
bezpiecznie do swojej ojczyzny, a Filip ciągnąc z wojskiem na pomoc
Achajom zjawił się w Koryncie. Ponieważ jednak przybył za późno, wysłał gońców z listami do wszystkich sprzymierzeńców, wzywając ich, aby
poszczególni z nich spośród siebie szybko delegowali do Koryntu przedstawicieli, którzy mieli się z nim naradzić nad wspólnymi interesami.
Sam ruszył w drogę i słysząc, że Lacedemończycy popadli w zamieszki
i mordy, posuwał się w kierunku Tegei. Albowiem Lacedemończycy nawykli do rządów królewskich i do bezwzględnego posłuszeństwa wobec
panujących, wtedy zaś świeżo oswobodzeni przez Antigonosa nie mając
żadnego króla — waśnili się między sobą, gdyż wszyscy uważali się za
równouprawnionych w państwie. Z początku więc dwaj eforowie nie
ujawniali swych przekonań, ale trzej inni stali po stronie Etolów tusząc,
że Filip z powodu młodego wieku jeszcze nie zdoła opanować stosunków
na Peloponezie. Kiedy jednak Etolowie wbrew ich oczekiwaniu szybko
zawrócili z Peloponezu, a Filip jeszcze szybciej przybył z Macedonii,
wówczas trzej eforowie, nie ufając jednemu z dwóch, Adeimantowi, ponieważ znał on wszystkie ich plany i nie bardzo był zadowolony z tego,
co się działo, obawiali się, że skoro zbliży się król Filip, on zdradzi przed
nim wszystkie ich sprawki. Dlatego umówiwszy się z kilku młodymi
ludźmi, kazali ogłosić przez herolda, żeby ci, którzy są w odpowiednim,
wieku, z bronią w ręku zjawili się przy świątyni Ateny Chalkioikos, gdyż
Macedończycy ciągną na miasto. Gdy oni na niezwykłe wezwanie szybko
się zgromadzili, Adeimantos, któremu nie podobało się to zajście, wystąpił
na środek i próbował ich upomnieć i pouczyć, „że przedtem należało to
ogłoszenie wydać i powołanie pod broń zapowiedzieć, kiedy to doszła do
nas wiadomość, że Etolowie, nasi wrogowie, zbliżają się do granic naszego
kraju, a nie teraz, kiedy słyszymy, że Macedończycy, nasi dobroczyńcy
i zbawcy, zbliżają się z królem na czele". Ledwie zaczął w te słowa,
przypadli doń namówieni do tego młodzi ludzie i zakłuli go, a wraz z nim
Stenelaosa, Alkarnenesa, Tyestesa, Bionidasa i jeszcze więcej innych obywateli. Polyfontas zaś i niektórzy z nim roztropnie przewidując, co nastąpi, uciekli do Filipa.
23. Popełniwszy ten czyn zaraz posłali rządzący w Sparcie eforowie
do Filipa, aby oskarżyć zabitych i prosić go o wstrzymanie się z przybyciem, aż po rozruchach znowu będzie przywrócony porządek w mieście;
ale — mówili — niech Filip będzie przekonany, że zamiarem ich jest
zachować we wszystkim rzetelną przyjaźń dla Macedończyków. Jakoż
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wysłańcy spotkali króla, gdy był już w okolicy góry Partenion, i przeprowadzali z nim rozmowy stosownie do otrzymanych zleceń. Po wysłuchaniu przybyłych kazał im król spiesznie wracać do domu i oznajmić
eforom, że sam bez przerwy kontynuując drogę rozbije obóz w Tegei,
a od nich żąda, aby co prędzej wysłali doń odpowiednich mężów celem
wspólnego omówienia obecnej sytuacji. Skoro ci, których wysłano naprzeciw króla, wykonali jego rozkaz, zwierzchnicy Lacedemończyków
wysłuchawszy go posłali do Filipa dziesięciu mężów. Ci udali się do Tegei
i dopuszczeni do Rady Królewskiej (Omias stał na czele poselstwa) oskarżyli Adeimanta i jego stronników jako winnych ruchawki, Filipowi zaś
przyrzekli, że sami spełnią wszystkie obowiązki sprzymierzeńców oraz
dowiodą, że co do życzliwości względem niego pod żadnym względem nie
ustępują nikomu z tych, którzy uchodzą za prawdziwych jego przyjaciół.
Otóż Lacedemończycy po tych i tym podobnych oświadczeniach ustąpili.
Uczestnicy zaś Rady Królewskiej różnili się między sobą w poglądach.
Jedni, którzy znali chytrość Spartan i byli przekonani, że Adeimantos
zginął z powodu swej życzliwości dla Macedończyków oraz że Lacedemończycy mieli zamiar pójść ręka w rękę z Etolami — radzili Filipowi
przykładnie ukarać Lacedemończyków postępując z nimi w ten sam sposób, w jaki Aleksander postąpił z Tebanami zaraz po objęciu rządów.
Inni ze starszych zaznaczali, że taka surowość jest zbyt twarda za to, co
się stało; raczej należy winowajców skarcić i po ich usunięciu złożyć rządy
i urzędy w ręce jego przyjaciół.
24. Król przemówił na końcu, o ile wypowiedziane wówczas poglądy
należy królowi przypisać, boć nie jest prawdopodobną rzeczą, żeby siedemnastoletni młodzieniec w tak ważnych sprawach mógł wydać słuszny
sąd. Lecz nam, piszącym, wypada te poglądy, na mocy których powzięto
uchwały, przysądzić stojącym na czele osobistościom; natomiast czytelnicy sami muszą odgadnąć, że takie myśli i sądy prawdopodobnie pochodzą od współobecnych, a zwłaszcza od najbliższych królowi osób, z tych
zaś najsłuszniej mógłby ktoś Aratowi przypisać wyrzeczoną wówczas
przez króla opinię. Otóż król oświadczył, że specjalne wykroczenia sprzymierzeńców przeciw sobie samym jemu przystoi słowem i pismem uporządkować i skarcić; te zaś, które dotyczą całego Związku, muszą jedynie
przez wszystkich wspólnie być rozważone i uporządkowane. Ponieważ więc
Lacedemończycy wobec całego Związku żadnej jawnej winy na siebie
nie ściągnęli, a raczej przyrzekają spełnić wszystkie obowiązki wobec nas,
przeto nie godzi się z nieubłaganą surowością z nimi postąpić. Byłoby
bowiem niedorzeczne, gdyby tych, którym jego ojciec 5, pokonanym jako
nieprzyjaciołom, nic złego nie zrobił, on sam za tak małe przewinienie
5

Antigonos Doson, opiekun i zastępca Filipa III, którego naturalnym ojcem był
Demetrios II.
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ze skrajną surowością chciał ukarać. Skoro przeważyło to zdanie, że należy zajście zbagatelizować, natychmiast wysłał król Petrajosa, jednego
ze swoich przyjaciół, wraz z Omiasem i resztą posłów, aby zachęcić lud
do wytrwania w życzliwości ku niemu i ku Macedończykom, a zarazem
aby przysiąc i otrzymać przysięgę co do sojuszu. Sam z wojskiem ruszył
w drogę i pomaszerował znowu do Koryntu, dając sprzymierzeńcom
w udzielonej Lacedemończykom odpowiedzi piękny dowód swego sposobu myślenia.
25. W Koryncie zastał już posłów, którzy przybyli tam ze sprzymierzonych państw, i naradzał się z nimi oraz rozważał, co należy czynić
i jak postąpić z Etolami. Beotowie oskarżali ich, że w czasie pokoju ograbili świątynię Ateny Itonia, Focejczycy, że wyprawili się przeciw Ambrysos i Daulion próbując te miasta zagarnąć, Epiroci, że spustoszyli ich kraj;
Akarnani wywodzili, jak przeciw Tyrion uknuli zdradę i jeszcze w nocnej
porze ośmielili się zaatakować miasto; wreszcie Achajowie zdawali sprawę,
że zajęli oni Klarion na terytorium Megalopolis, spustoszyli w przemarszu
kraj Patrajów i Farajów, splądrowali Kynaitę, ograbili świątynię Artemidy w Lusoi, oblegali Kleitoriów, zgotowali na morzu zamach przeciw
Pylos, na lądzie przeciw Megalopolis, które właśnie było na nowo zaludniane, usiłując je wspólnie z Ilirami doszczętnie zburzyć. Po wysłuchaniu
tych zażaleń wszyscy członkowie Sejmu Związkowego jednomyślnie postanowili wydać Etolom wojnę. Wspomniane przyczyny wyłożyli na początku uchwały i dodali jeszcze wyjaśnienie: jeżeli Etolowie od chwili
śmierci Demetriosa, naturalnego ojca Filipa, zatrzymują sprzymierzeńcom jakiś kraj albo miasto, to oni dopomogą im je odzyskać; tak samo
tym wszystkim, którzy zmuszeni okolicznościami wbrew woli stali się
członkami państwa etolskiego, przywrócą ich ojczysty ustrój, tak żeby
będąc w posiadaniu swego kraju i swych miast mogli bez załóg i bez danin
żyć na wolności oraz zachować ojczyste urządzenia i prawa. Także amfiktyonom przyrzekali na piśmie swą pomoc w odzyskaniu ich praw i władzy
nad świątynią, władzy, którą teraz wydarli im Etolowie chcąc sami być
panami majątku świątynnego.
26. Przez ratyfikację tej uchwały w pierwszym roku sto czterdziestej
olimpiady6 rozpoczęła się tak zwana wojna sprzymierzeńcza, której początek był słuszny i odpowiadający popełnianym bezprawiom. Członkowie Rady Związkowej wysłali natychmiast posłów do sprzymierzeńców,
aby lud w każdym państwie zatwierdził uchwałę i aby wszyscy zaczęli
z Etolami wojnę poza krajem. Także do Etolów wysłał Filip list tej treści:
Jeżeli mogą coś uzasadnionego powiedzieć przeciw zarzutom, niech jeszcze
teraz na wspólnym zebraniu ustnie spór załagodzą; jeżeli zaś przypusz6
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czali, że pokrzywdzeni nie zemszczą się na nich, ponieważ bez uchwały
ludu łupią i pustoszą wszystkie państwa, a w razie odwetu owi właśnie
będą uchodzili za sprawców wojny — to są najgłupszymi w świecie ludźmi.
Gdy przywódcy Etolów otrzymali ten list, tusząc z początku, że Filip nie
przybędzie, ustanowili określony dzień, w którym zjawią się w Rion; dowiedziawszy się jednak, że on tam przybywa, wysłali gońca z listem,
oznajmiając, że przed zebraniem Związku Etolów nie mogą na własną
rękę powziąć żadnej ogólnie obowiązującej uchwały. Achajowie zaś zebrawszy się na zwyczajnym posiedzeniu Związku wszyscy zatwierdzili
uchwałę i ogłosili przez herolda prawo łupieży na terytorium etolskim.
Także król zjawił się w Radzie Związkowej w Aigion, a skoro obszernie
się wypowiedział, przyjęto jego słowa z życzliwością i odnowiono z samym
Filipem przyjazne stosunki, jakie istniały już z jego przodkami.
27. W tymże czasie Etolowie, ponieważ nadeszła chwila wyboru ich
władz, wybrali swym strategiem Skopasa, który ponosił winę za wszystkie
omówione wyżej akty gwałtu. Co o tym mam powiedzieć, nie wiem. Bo
prowadzić wojnę nie na mocy uchwały ludu, a jednak z całym ludem
urządzać łupieskie wyprawy na sąsiednie kraje i nie karać żadnego z winowajców, lecz obierać strategami i zaszczycać stojących na czele takich
przedsięwzięć, to wydaje mi się szczytem wszelakiej niegodziwości. Jakżeż
bowiem inaczej można by nazwać taką przewrotność? Co mam na myśli,
wyjaśni się z następujących uwag. Kiedy Foibidas zdradą zajął Kadmeę,
Lacedemończycy wprawdzie ukarali winowajcę, ale załogi nie usunęli,
jak gdyby kara sprawcy zmazywała bezprawie; a przecież powinni byli
przeciwnie uczynić, na tym bowiem zależało Tebanom. Dalej, w czasie
zawarcia pokoju Antalkidasa wydali ogłoszenie, że zwracają miastom
wolność i niezależność, a jednak harmostów nie usunęli z miast. Skoro
Mantynejczyków, swoich przyjaciół i sprzymierzeńców, wypędzili z ich
siedzib, utrzymywali, że ich nie krzywdzą przesiedlając z jednego miasta
do kilku miast; a był to z ich strony nierozum połączony z przewrotnością,
gdyż mniemali, że jeśli ktoś sam mruży oczy, to i inni nie widzą. Dla obu
więc ludów7 owa zaciekłość w polityce stała się przyczyną największych
nieszczęść. Nie należy jej nigdy i w żaden sposób naśladować ani prywatnie, ani publicznie, o ile ktoś chce dobrze dla siebie radzić.
Król Filip ukończywszy obrady z Achajami ruszył z wojskiem do Macedonii spiesząc się z przygotowaniami wojennymi; przez wspomnianą
powyżej uchwałę obudził on nie tylko u sprzymierzeńców, lecz u wszystkich Greków piękne nadzieje co do swej królewskiej łagodności i wielkoduszności.
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28. Działo się to w tym samym czasie, kiedy to Hannibal, podbiwszy
już wszystkie ludy z tej strony rzeki Iber, skierował atak na miasto Saguntynów. Otóż gdyby pierwsze zamysły Hannibala zaraz od początku
splecione były ze zdarzeniami w Grecji, to oczywiście musielibyśmy już
w poprzedniej księdze o tych ostatnich traktować na przemian i paralelnie do iberyjskich, odpowiednio do ich występowania. Skoro jednak w Italii, w Grecji i w Azji przyczyny tych wojen były różne, a tylko wyniki
wspólne — sądziliśmy, że musimy je też osobno przedstawić, aż dojdziemy
do tego czasu, w którym wspomniane zdarzenia splotły się nawzajem
i zaczęły sprowadzać się do jednego celu (bo w ten sposób — jasny będzie
opis początków poszczególnych zdarzeń i wyraźny ich splot, który omówiłem na czele dzieła dowodząc, kiedy, jak i z jakich przyczyn on nastąpił); dopiero potem zamierzamy dać wspólną historię wszystkich krajów. Nastąpił zaś ów splot zdarzeń pod koniec wojny, w trzecim roku
sto czterdziestej olimpiady 8. Dlatego też późniejsze wypadki opowiemy
łącznie, według ich występowania, wcześniejsze zaś osobno, jak powiedziałem, przypominając jeszcze tylko współczesne, przedstawione w poprzedniej księdze, ażeby nasze opowiadanie było nie tylko zrozumiałe, lecz także
zdumiewające dla uważnych czytelników.
29. Filip zimując w Macedonii gorliwie zaciągał wojsko na przyszłą
wojnę, a równocześnie starał się zabezpieczyć Macedonię przed mieszkającymi powyżej niej barbarzyńcami. Następnie zeszedłszy się ze Skerdilaidasem, w którego ręce śmiało powierzył swą osobę, rozmówił się z nim
co do przyjaźni i sojuszu; jakoż bądź przyrzekając mu pomoc w umocnieniu jego rządów w Ilirii, bądź oskarżając Etolów, których nie trudno było
oskarżyć, łatwo go namówił, aby przystał na jego propozycje. Wszak
niczym nie różnią się bezprawia prywatne od publicznych, chyba tylko
liczbą i wielkością przewinień. Bo jeżeli chodzi o jednostki, plemię lekkoduchów i złodziei głównie przez to gotuje sobie upadek, że wobec siebie
nie przestrzegają sumienności i popełniają zbiorowo wzajemne przeniewierstwa. To też wtedy zdarzyło się Etolom. Umówiwszy się bowiem ze
Skerdilaidasem, że dadzą mu część zdobyczy, jeżeli razem z nimi wpadnie do Achai, i skłoniwszy go do tego czynu — po złupieniu Kynaity
i uprowadzeniu licznych niewolników i bydląt, nie przyznali Skerdilaidasowi żadnego udziału w zdobyczy. Ponieważ z tego powodu osiadł w jego
duszy gniew, zaraz usłuchał Filipa, ledwie ten mu to przypomniał, i zgodził się przystąpić do wspólnego związku pod tymi warunkami, że otrzyma
rocznie dwadzieścia talentów i popłynie z trzydziestu statkami, aby wojować z Etolami na morzu.
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30. Podczas gdy Filip tym był zajęty, wysłani do sprzymierzeńców
posłowie przybyli najpierw do Akarnanii i układali się z tym ludem.
Akarnani rzetelnie zatwierdzili uchwałę i zaczęli z Etolami wojnę poza
krajem; aczkolwiek, jeżeli w ogóle komuś, to im godziłoby się wybaczyć,
gdyby próbowali rzecz odkładać i zwlekać i zgoła obawiali się wojny
z sąsiadami, częścią, ponieważ bezpośrednio graniczą z krajem Etolów,
jeszcze więcej, ponieważ sami przez się łatwi są do pokonania, a co
najważniejsze, ponieważ na krótko przedtem doznali najcięższego losu
z powodu swej wrogości ku Etolom. Lecz mnie wydaje się, że zacni
ludzie zarówno w publicznym, jak i w prywatnym życiu nigdy nic wyżej
nie cenią niż powinność, a tej, jak się okazuje, Akarnani prawie zawsze
przestrzegali w niemniejszym stopniu niż jacykolwiek inni Grecy, chociaż
małą tylko rozporządzali potęgą. Dlatego nie należy się wahać, czy
w chwili nieszczęść łączyć się z nimi, lecz raczej ubiegać się o to przed
wszystkimi innymi Hellenami, bo mają oni w sobie, i poszczególne jednostki, i cały lud, pewną stałość i przywiązanie do wolności. Natomiast
Epiroci wysłuchawszy posłów uchwałę wprawdzie tak samo zatwierdzili,
lecz postanowili dopiero wtedy zacząć wojnę z Etolami, kiedy ją także
król Filip zacznie. Posłom zaś etolskim dali odpowiedź, że Epiroci zdecydowali się utrzymać z nimi pokój — postępując sobie nieszlachetnie i dwuznacznie. Wysłano także do króla Ptolemajosa posłów, którzy mieli go
prosić, aby ani pieniędzy nie posyłał Etolom, ani w cokolwiek innego nie
zaopatrywał ich przeciw Filipowi i sprzymierzeńcom.
31. Meseńczycy, z których przyczyny zaczęła się wojna, przybyłym do
nich posłom taką dali odpowiedź: Ponieważ Figaleja leży na ich granicy
i jest pod władzą Etolów, nie mogą wprzód podjąć się wojny, aż to miasto
zostanie od Etolów oderwane. To orzeczenie, którego bynajmniej nie pochwalał lud, przeforsowali eforowie Oinis i Nikippos i kilku innych stronników oligarchów, przy czym, według mojego zdania, zapominali o swoim
obowiązku i daleko od niego odchodzili. Ja bowiem twierdzę, że wojna
jest straszną rzeczą, nie tak jednak straszną, żeby musiało się wszystko
znieść celem jej uniknięcia. Bo po cóż chełpimy się wszyscy równością
obywatelską i swobodą mówienia i używamy słowa „wolność", jeżeli nie
ma nic ważniejszego nad pokój? Wszak nie pochwalamy Teban za to, że
w czasie wojny medyjskiej uchylili się od walki za Helladę i ze strachu
stanęli po stronie Persów, ani też Pindara, który w następujących wierszach również radził im zachować spokój:
Niechby ciszę bezwietrzną ktoś z ziomków dał państwu,
Płodnego w wielkich mężów spokoju odszukał blask świetny9
9
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Choć bowiem na razie wydawał się mówić w sposób przekonywający,
okazało się rychło potem, że ze wszystkich on najbrzydszej i najszkodliwszej udzielił rady. Bo jak sprawiedliwy i zaszczytny pokój jest dobrem najpiękniejszym i najcenniejszym, tak połączony z niesławą i z hańbiącym
tchórzostwem jest ze wszystkiego najbrzydszy i najszkodliwszy.
32. Atoli zwierzchnicy Meseńczyków oddani oligarchii i mający na
oku natychmiastową osobistą korzyść zawsze z większą, niż należało, gorliwością odnosili się do pokoju. Dlatego przez wiele trudnych sytuacji, niekiedy też przez pełne grozy niebezpieczeństwa, szczęśliwie się prześliznęli.
Lecz przy takich zasadach gromadziła się suma złego i sprawiali, że ojczyzna zmagała się z największymi klęskami. A przyczyna, jak sądzę, była
ta, że będąc sąsiadami dwóch największych ludów na Peloponezie, a raczej prawie w całej Grecji, tj. Arkadów i Lakończyków, z których to
ludów jeden zawsze wrogo i nieprzyjaźnie był do nich usposobiony, odkąd
wzięli w posiadanie swój kraj, drugi przyjaźnie i życzliwie — ani przeciw
Lacedemończykom nie uprawiali otwartej wrogości, ani w odniesieniu
do Arkadów otwartej przyjaźni. Przeto, ilekroć te ludy były zajęte wojując między sobą albo przeciw innym, dobrze działo się Meseńczykom,
bo żyli w pokoju i spokoju z powodu położenia ich kraju na uboczu.
Kiedy jednak Lacedemończycy wolni i nie zatrudnieni zaczęli wyrządzać
im szkody, wówczas ani sami przez się nie mogli stawić czoła przewadze
Lacedemończyków, ani nie pozyskali sobie wprzódy przyjaciół, którzy by
naprawdę chcieli wspólnie z nimi wszystkiego się podjąć, i dlatego albo
byli zmuszani służyć wrogom dźwigając ciężary, albo dla uniknięcia
niewoli iść na wygnanie porzucając ojczyznę wiraż z dziećmi i żonami.
Ten los nieraz już był ich spotkał w niedługich odstępach czasu.
Niechby zatem istniejący teraz ustrój Peloponezu niejako się zrósł,
aby nie było potrzebne to, o czym mam mówić. Gdyby zaś kiedy nastały
jakieś rozruchy i zmiana tego stanu rzeczy, to widzę dla Meseńczyków
i Megalopolitan tylko jedną możliwość zachowania nadal w posiadaniu
swego kraju: jeżeli będą zgodni i według rady Epaminondasa zdecydują
się każdy los i każde położenie naprawdę wzajemnie dzielić.
33. Te moje słowa poświadczyć może też dawna historia. Albowiem
Meseńczycy — jak podaje również Kallistenes — nie mówiąc już o wielu
innych rzeczach, poświęcili także przy ołtarzu Lykajskiego Zeusa kolumnę
w czasach Aristomenesa 10, na której wyryli taki napis:
Czas sprawiedliwy wszelako osądził królewskie bezprawie,
Pomógł Mesenie wraz Zeus odkryć zdradziecki ten czyn
Łatwo. Lecz trudno przed bogiem uchodzi mąż krzywoprzysieżny.
Cześć ci, o Zeusie, tyś król, ocal Arkadii byt.
10
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Skoro mianowicie zostali pozbawieni własnej ojczyzny, poświęcając
ten napis modlili się, jak mi się zdaje, niby o swą drugą ojczyznę, prosząc bogów o ocalenie Arkadii. I słusznie to uczynili. Nie tylko bowiem
ich samych, wygnanych z ojczyzny podczas wojny arystomenejskiej Arkadowie przyjęli do siebie czyniąc ich swoimi domownikami i współziomkami, lecz uchwalili także wydać swe córki za odpowiednich do żeniaczki
Meseńczyków. Prócz tego zarządzili śledztwo w sprawie zdrady króla
Aristokratesa w tak zwanej bitwie Nad Rowem i zabili jego samego oraz
wytępili cały jego ród. Ale nawet z pominięciem dawnych czasów ostatnie
zdarzenia po drugiej kolonizacji Megalopolis i Meseny mogą dać wystarczający dowód na to, co powiedzieliśmy. Oto kiedy w bitwie Hellenów pod Mantyneą z powodu śmierci Epaminondasa zwycięstwo zostało
nie rozstrzygnięte, Lacedemończycy, którzy w swych nadziejach już
sobie przywłaszczali Mesenię, sprzeciwiali się udziałowi Meseńczyków
w układach pokojowych; lecz Megalopolici i wszyscy Arkadowie, jacy należeli do ich Związku, tak dalece wzajemnie o to zabiegali, że Meseńczycy
zostali dopuszczeni przez sprzymierzeńców i wzięli udział w przysięgach
i układach, natomiast Lacedemończycy jedyni wśród Hellenów nie byli
objęci układem pokojowym. Któż z potomnych biorąc to pod rozwagę
nie miałby uznać słuszności wypowiedzianego przez nas nieco wyżej
poglądu?
Niechaj to będzie przestrogą dla Arkadów i Meseńczyków, aby pamiętając o nieszczęściach, jakie Lacedemończycy sprowadzili na ich ojczyznę, naprawdę dochowali sobie nawzajem życzliwości i wierności i ani
z obawy, ani z żądzy pokoju nie opuszczali jedni drugich w sytuacjach,
gdzie chodzi o całość ojczyzny!
34. Lacedemończycy zaś postąpili według swego zwyczaju (tu jest
dalszy ciąg naszego opowiadania), ostatecznie bowiem odprawili bez odpowiedzi posłów wysłanych przez sprzymierzeńców. Tak bezradnymi
uczyniła ich własna głupota i przewrotność. I mnie wydaje się, że prawda
tkwi w tym powiedzeniu: „Nieraz zbytnia śmiałość przechodzi w nierozum i w nicość". Później jednak, gdy mianowano innych eforów, owi,
którzy od początku wszczynali niepokoje i stali się sprawcami wyżej
wspomnianej rzezi, posłali do Etolów prosząc o przybycie posła. Etolowie
bardzo chętnie na to przystali i wkrótce zjawił się Machatas jako poseł
w Lacedemonie. Jakoż zaraz owi zwrócili się do eforów z żądaniem, żeby
Machatasowi umożliwić występ przed ludem, żeby też wedle zwyczaju
ojców ustanowić królów i nie pozwolić, by panowanie Heraklidów wbrew
prawom jeszcze nadal było znoszone. Eforom nie podobało się całe to postępowanie; nie mogli jednak oprzeć się ich naciskowi, gdyż obawiali się
rzeszy młodych ludzi, więc oświadczyli, że co do królów później się naradzą, dla Machatasa zaś zgodzili się zwołać wiec ludowy. Po zgromadzeniu
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się ludu wystąpił jako mówca Machatas i nakłaniał go w dłuższej mowie,
aby wybrał związek z Etolami, oskarżając lekkomyślnie i zuchwale Macedończyków, a chwaląc nierozumnie i kłamliwie Etolów. Gdy on zeszedł
z mównicy, sprawa ta wywołała wielki spór. Jedni bowiem przemawiali
za Etolami i zachęcali lud do zawarcia z nimi związku, inni sprzeciwiali
się im. Jednak niektórzy ze starszych przypomnieli ludowi tak dobrodziejstwa Antigonosa i Macedończyków, jak i klęski, jakich doznali od
Chariksenosa i Timajosa, kiedy to Etolowie wyprawiwszy się z całym
ludem spustoszyli ich kraj, periojków zmienili w niewolników i zagrozili
Sparcie sprowadzając podstępnie i gwałtem wygnańców. Wówczas zmienili
zdanie i dali się wreszcie nakłonić, żeby utrzymać związek z Filipem
i Macedończykami. Wobec tego Machatas nic nie wskórawszy wrócił do
ojczyzny.
35. Ale owi, którzy od początku byli sprawcami ruchawki i bynajmniej
nie mogli pogodzić się z obecnym stanem rzeczy, znowu postanowili wykonać czyn najbardziej zbrodniczy uwiódłszy w tym celu kilku młodych
ludzi. Oto w czasie pewnej tradycjonalnej ofiary musiała młódź w wieku
przepisowym z bronią w ręku odbyć procesję do świątyni Ateny Chalkioikos, eforowie zaś spełnić ofiarę bawiąc na miejscu koło świątyni. Przy
tej sposobności kilku młodych ludzi spośród tych, którzy zbrojnie odbywali
procesję, nagle rzuciło się na ofiarujących eforów i zamordowało ich, aczkolwiek świątynia zapewniała bezpieczeństwo tym wszystkim, którzy się
do niej schronili, gdyby nawet ktoś był zasądzony na śmierć. Teraz jednak
z powodu okrucieństwa śmiałków tak dalece ją zlekceważono, że dokoła
ołtarza i stołu świątyni zarzezano wszystkich eforów. W ślad za tym, wykonując resztę planu, sprzątnęli Gyridasa i innych członków Rady Starszych, wygnali tych, którzy byli przeciwni Etolom, wybrali spośród siebie
eforów i zawarli z Etolami związek. Uczynili to i narazili się na zarzut
wrogości u Achajów, niewdzięczności u Macedończyków i w ogóle nierozumu u wszystkich, głównie z powodu Kleomenesa i życzliwości ku
niemu, spodziewając się ciągle i oczekując jego przybycia i ocalenia. Tak
to ci, którzy umieją zręcznie przestawać i obchodzić się z ludźmi, nie tylko
obecni, lecz nawet znacznie oddaleni zostawiają w ich sercu pewne, i to
nader silne zarzewie życzliwości ku sobie. W każdym razie Lacedemończycy pomijając resztę, jeszcze teraz, gdy prawie już przez trzy lata od
ucieczki Kleomenesa mieli swój ojczysty ustrój11, nie myśleli nigdy
o ustanowieniu królów w Sparcie; skoro jednak doszła do nich wieść
o śmierci Kleomenesa, wszyscy, zarówno lud jak i eforowie, wzięli się
zaraz do ustanowienia królów. Jakoż ci eforowie, którzy należeli do stronnictwa powstańców i zawarli też związek z Etolami, a o których właśnie
11
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mówiłem, mianowali jednego króla w prawidłowy i należyty sposób, mianowicie Agesipolisa, który co do wieku był wprawdzie jeszcze chłopcem,
ale synem Agesipolisa, syna Kleombrotosa, a ten ostatni wstąpił na tron 12,
gdy Leonidasa usunięto od rządów, ponieważ był najbliższym krewnym
tego domu. Opiekunem chłopca obrali Kleomenesa, syna Kleombrotosa
a brata Agesipolisa. Jednakże Archidamos, który pochodził z drugiego
domu i był synem Eudamidasa, miał z córką Hippomedonta dwóch synów;
także żył jeszcze Hippomedon, syn Agesilaosa, syna Eudamidasa, i było
nadto wielu innych z tegoż domu, wprawdzie dalej spokrewnionych niż
wymienieni, ale przecież należących do rodu. Otóż z pominięciem tych
wszystkich ustanowili królem Likurga, z którego przodków żaden nie nosił
tego tytułu; ten dał każdemu z eforów po talencie i został za to potomkiem
Heraklesa i królem Sparty. Tak tanio można wszędzie okupić bezprawie 13.
Dlatego też nie dzieci ich dzieci, lecz sami ci, którzy ustanowili króla,
pierwsi odpokutowali swą głupotę.
36. Gdy Machatas dowiedział się o tym, co zaszło u Lacedemończyków,
zjawił się z powrotem w Sparcie i zechęcał eforów oraz królów, aby zaczęli
wojnę z Achajami, bo tylko tak — mówił — można położyć kres zabiegom
tych Lacedemończyków, którzy na wszelki sposób starają się rozerwać
związek z Etolami, jak i owych, którzy w Etolii to samo czynią. Eforowie
i królowie dali się namówić i tak wrócił Machatas osiągnąwszy swój zamiar
dzięki głupocie tych, którzy z nim trzymali. Likurg zaś zebrał wojsko
najemne i pewną ilość uzbrojonych obywateli, aby wpaść do kraju Argiwów, który wskutek dotychczasowego stanu rzeczy zupełnie był nie
strzeżony. Jakoż Polichnę, Prasiai, Leukai i Kyfanta wziął w nagłym
ataku; lecz atak jego na Glympeis i Zaraks odparto. Gdy to uczynił, Lacedemończycy ogłosili przez herolda prawo łupienia Achajów. Także
Ele jeżyków namówił Machatas zachęcając ich w podobny sposób jak Lacedemończyków, ażeby zaczęli wojnę z Achajami.
Skoro niespodziewanie sprawy poszły Etolom po myśli, wkraczali oni
w wojnę z pełną otuchą; przeciwnie zaś Achajowie, Filip bowiem, w którym pokładali swe nadzieje, zajęty był jeszcze zbrojeniem, Epiroci zwlekali z wojną, Meseńczycy siedzieli spokojnie. Tymczasem Etolowie wspomagani przez głupotę Elejczyków i Lacedemończyków ze wszystkich stron
opasywali ich wojną.
37. Otóż Aratowi w tym czasie skończyło się już urzędowanie, a syn
jego Aratos, wybrany przez Achajów, przejął urząd stratega. U Etolów
zaś był strategiem Skopas, a czas jego roku urzędowania dobiegł właśnie
12

Kleombrotos był królem od r. 242 zamiast swego teścia Leonidasa, który
w dwa lata później znowu otrzymał władzę.
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wtedy do połowy. Etolowie mianowicie dokonywali wyboru swych władz
zaraz po jesiennym zrównaniu dnia z nocą, Achajowie zaś wtedy około
wzejścia Plejady. Kiedy więc już zbliżało się lato i młodszy Aratos objął
strategię, równocześnie wszystkie wojny zostały podjęte i rozpoczęte14,
bo Hannibal zabrał się w tym czasie do oblegania Saguntu, Rzymianie
zaś wysłali Lucjusza Emiliusza na czele wojska do Ilirii przeciw Demetriosowi Faryjskiemu, o których to zdarzeniach traktowaliśmy w poprzedniej księdze. Dalej Antioch, któremu Teodotos wydał Ptolemais i Tyr,
gotował się do ataku na Celesyrię, a Ptolemajos był zajęty zbrojeniami
na wojnę przeciw Antiochowi. Likurg zaś, który chciał zacząć w podobny
sposób jak Kleomenes, oblegał Atenajon na obszarze Megalopolitan rozłożywszy się tam obozem. Achajowie zbierali najemne wojska konne i piesze na grożącą im zewsząd wojnę, a Filip ruszył z Macedonii ze swym
wojskiem, mając dziesięć tysięcy macedońskich falangistów, pięć tysięcy
peltastów, prócz tego ośmiuset jeźdźców.
To więc wszystko w taki sposób przedsiębrano i przygotowywano.
W tym samym zaś czasie Rodyjczycy rozpoczęli wojnę z Byzantyjeżykami
z następujących przyczyn.
38. Byzantyjczycy zajmują okolicę, która od strony morza ze wszystkich okolic zamieszkałej przez nas ziemi najdogodniej jest położona ze
względu na bezpieczeństwo i dobrobyt mieszkańców, natomiast od strony
lądu pod obu względami najniedogodniej ze wszystkich. Od strony morza
tak mocno zagrażają ujściu Pontu, że bez ich woli żaden kupiec nie może
ani tam wpłynąć, ani wypłynąć. Ponieważ zaś Pontos posiada wiele rzeczy, które innym ludziom pożyteczne są do życia, więc panami tego
wszystkiego są Byzantyjczycy. Wszak z rzeczy koniecznych dla życia dostarczają nam okolice nad Pontem zarówno bydła, jak i ludzi, których
wywozi się jako niewolników w bardzo obfitej ilości i w bezsprzecznie
najlepszej jakości; a z produktów zbytkowych zaopatrują nas pod dostatkiem w miód, wosk, solone ryby. Natomiast z tego, w co obfitują nasze
okolice, otrzymują oliwę i każdy gatunek wina. Co do zboża różnie się
sprawa przedstawia, bo raz dostarczają go w porę, raz je otrzymują. Tych
wszystkich produktów musieliby Hellenowie albo całkiem być pozbawieni,
albo przy wymianie musiałaby ich ominąć wszelka korzyść, gdyby Byzantyjczycy albo zechcieli zdradliwie postępować i ongi połączyć się z Galatami, teraz zaś częściej z Trakami, albo gdyby w ogóle tej okolicy nie
zamieszkiwali, bowiem z powodu ciasnoty ujścia i mnogości okolicznych
barbarzyńców byłby Pontos bez wątpienia niedostępny dla naszych okrętów. Największe więc korzyści czerpią oczywiście sami Byzantyjczycy
z naturalnych właściwości okolicy. Wszystko bowiem, co u nich jest w nad14
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miarze, mogą wygodnie i korzystnie eksportować bez wszelkiej trudności
i niebezpieczeństwa, a to, czego u nich brak — importować. Liczne jednak
pożytki, jak powiedzieliśmy, osiągają dzięki nim także inni. Skoro zatem
są poniekąd wspólnymi dobroczyńcami wszystkich, słusznie powinni by
otrzymać nie tylko wdzięczność, lecz i wspólną pomoc ze strony Hellenów,
jeśli grozi im niebezpieczeństwo od barbarzyńców. Atoli ponieważ zazwyczaj nie zna się właściwości i pomyślnego z natury położenia tej okolicy,
ponieważ leży ona nieco dalej od zwiedzanych części ziemi, i ponieważ
wszyscy życzymy sobie takie rzeczy poznać, a przede wszystkim na własne oczy ujrzeć okolice zawierające w sobie coś niezwykłego i odrębnego,
jeśli zaś to niemożliwe, to przynajmniej mieć w duszy wyobrażenia i poglądy, które jak najbliższe są prawdy — przeto musimy przedstawić, jak
się z tym ma sprawa i co wspomnianemu miastu użycza takiego i tak
wielkiego dobrobytu.
39. Otóż tak zwany Pontos ma obwód około dwudziestu dwóch tysięcy
stadiów oraz dwa naprzeciw siebie położone ujścia, jedno z Propontydy,
drugie z Jeziora Meockiego, które samo przez się w obwodzie liczy osiem
tysięcy stadiów. Ponieważ do wymienionych zbiorników wód uchodzi
wiele wielkich rzek z Azji, a jeszcze większe i liczniejsze z Europy,
przeto napełniane nimi Jezioro Meockie płynie do Pontu przez ujście,
a Pontos do Propontydy. Ujście Jeziora Meockiego nazywa się Kimmeryjskim Bosporem; ma ono szerokość około trzydziestu, długość sześćdziesięciu stadiów i całe jest płytkie. Ujście zaś Pontu podobnie nazywa się
Bosporem Trackim, a długie jest na sto dwadzieścia stadiów, szerokie nie
wszędzie tak samo. Początkiem ujścia od strony Propontydy jest odstęp
między Kalchedonem a Byzantion, który wynosi czternaście stadiów; od
strony Pontu tak zwane Hieron, gdzie, według podania, Jazon wracając
z kraju Kolchów po raz pierwszy złożył ofiarę dwunastu bogom. Ten
punkt leży w Azji i oddalony jest od Europy w kierunku leżącej naprzeciw, w Tracji, świątyni Serapisa prawie o dwanaście stadiów. Że zaś
Jezioro Meockie i Pontos bez przerwy wypływają, dwie są przyczyny.
Jedna sama przez się i dla wszystkich jest jasna, mianowicie ta: jeżeli
wiele rzek wpada w obwód ściśle ograniczonych zbiorników wodnych, to
coraz więcej przybywa tam wody i gdyby nie było żadnego odpływu,
musiałaby ona podnosząc się zająć coraz większą i szerszą przestrzeń
zbiornika; jeżeli zaś istnieją odpływy, to musi przybywająca i wzrastająca
masa wód przelewając się, spłynąć i bez przerwy wylewać się przez
istniejące ujścia. Druga przyczyna jest następująca. Skoro wskutek gwałtownych deszczów rzeki naniosą do wspomnianych zbiorników mnóstwo
wszelakiego żwirowiska, wypierana przez nagromadzony namuł woda
coraz wyżej się podnosi i wylewa w ten sam sposób przez istniejące wypływy. Ponieważ zaś przybywanie namułu i wody stale i bez przerwy
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odbywa się w rzekach, więc także odpływ przez ujścia musi się stale
i bez przerwy odbywać.
Te zatem są prawdziwe przyczyny, dla których Pontos wypływa poza
łożysko; i nie na opowiadaniach kupców opiera się ich wiarogodność, lecz
na obserwacji natury, a nad tę obserwację nie łatwo jest znaleźć dokładniejszą.
40. Skoro na ten punkt zwróciliśmy naszą uwagę, nie należy niczego
pominąć bez wyjaśnienia i polegać na samej tylko wypowiedzi, jak to
większość historyków zwykła czynić; raczej musimy posłużyć się opartym
na dowodach sprawozdaniem, ażeby żądnym wiedzy czytelnikom nie
zostawić żadnej wątpliwości w zakresie badanych kwestii. Jest to bowiem
cecha właściwa dzisiejszym czasom, w których po udostępnieniu wszystkich krajów od strony lądu i morza nie przystoi już używać poetów
i mitografów jako świadków tego, co nieznane, jak to nasi poprzednicy
czynili w większości wypadków, przytaczając, wedle słów Heraklita, niewiarogodnych gwarantów na to, co wątpliwe; musimy więc dokładać
starań, żeby opowiadanie samo przez się wzbudzało wystarczające zaufanie w czytelniku. Twierdzimy więc, że Pontos jak dawniej, tak i teraz
jest namulany, a z czasem Jezioro Meockie i on zupełnie zostaną zamulone, o ile tylko pozostaną te same warunki w tych okolicach i o ile
przyczyny namulenia działać będą bez przerwy. Bo jeżeli czas jest nieograniczony, a zbiorniki wód na każdym miejscu całkowicie są ograniczone, to jasną jest rzeczą, że nawet przy nieznacznej ilości naniesionego
materiału z czasem zostaną one zapełnione; wszak zgodnie z prawem
natury coś skończonego, co w nieskończonym czasie bez przerwy powstaje
lub zanika, choćby to się działo na najmniejszą skalę (to bowiem teraz
przypuśćmy), musi dojść do przeznaczonego końca. Skoro zaś nie byle
jaki, lecz nawet bardzo liczny nagromadza się namuł, to widocznie nie
kiedyś, lecz rychło musi nastąpić to, o czym teraz mówimy. Jakoż to
zdaje się już dziać. Oto Jezioro Meockie już jest zamulone, bo przeważna
jego część ma tylko siedem i pięć sążni głębokości, tak że wielkie okręty
nie mogą już po nim jeździć bez przewodnika. O ile zaś pierwotnie było
ono morzem łączącym się z Pontem, jak zgodnie podają starożytni, to teraz
jest jeziorem ze słodką wodą, ponieważ woda morska została wypchnięta
przez namuł, a ilość wody rzecznej przeważyła. Podobnie też stanie się
z Pontem i staje się już teraz; lecz dla ogółu nie bardzo jest to widoczne
z powodu wielkiej głębokości, natomiast dla tych, którzy choć trochę
zwracają na to uwagi, już teraz oczywisty jest ten proces.
41. Oto ponieważ Ister 15, płynący z Europy, wielu ujściami wpada
do Pontu, wytworzył się na tymże z naniesionego przez ujścia namułu
15
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wał, długi prawie na tysiąc stadiów, oddalony o dzień drogi od lądu. Na
ten wał wprost z pełnego morza najeżdżają żeglarze, którzy płyną Pontem
i niepostrzeżenie w nocy rozbijają na tych miejscach swe okręty. Żeglarze
nazywają je grzbietami, ławami piaszczystymi. Że zaś namuł nie osadza
się przy samym lądzie, lecz daleko naprzód jest popychany, w tym należy
szukać przyczyny. Mianowicie o ile prądy rzek z powodu gwałtownego
ich rozpędu nie tracą swej siły i rozpychają morze, o tyle też ziemia
i wszystko, co niosą z sobą nurty, musi być naprzód pędzone i nie zaznać
w ogóle zwłoki czy zatrzymania. Skoro zaś wskutek głębokości i masy
morza już się nurty osłabią, wtedy naturalnie musi już opadający muł
zatrzymać się i stanąć. Dlatego to namuł z rwących i wielkich rzek osadza
się w znacznej odległości, podczas gdy tuż przy lądzie morze jest głębokie;
z mniejszych zaś i łagodnie płynących rzek osadzają się ławy piasku tuż
przy ujściach. Najlepiej okazuje się to podczas gwałtownych deszczów,
bo wtedy nawet nieznaczne rzeki przemógłszy fale morskie przy ujściu
popychają namuł tak daleko w morze, że zależnie od gwałtowności każdej
wpadającej rzeki powstaje większe albo mniejsze jego oddalenie. Wielkość zaś wspomnianego wału, jak w ogóle mnóstwo nanoszonych z rzek
do morza kamieni, drwa i ziemi, bynajmniej nie powinny wydawać się
niewiarogodne, bo to byłoby niedorzeczne; wystarczy obserwować pierwszy lepszy strumień górski, jak w krótkim czasie nieraz wyżłabia i przełamuje strome stoki, niesie ze sobą wszelakie rodzaje drwa, ziemi i kamieni, a takie tworzy nasypy, że niekiedy zmienia w krótkim czasie do
niepoznania tę samą okolicę.
42. Dlatego nie można dziwić się, jeżeli tak wielkie i tak rwące rzeki
płynąc bez przerwy wywołują jeden ze wspomnianych skutków i w końcu
wypełniają Pontos, bo kto dobrze rzecz rozważy, temu musi się ona wydać
nie tylko prawdopodobna, lecz i konieczna. Zapowiedzią tego, co nastąpi,
jest fakt, że o ile teraz Jezioro Meockie słodsze jest od Morza Pontyjskiego, o tyle to ostatnie, jak widać, wyraźnie różni się od naszego 16.
Z tego jasno wynika, że skoro czas, w którym wypełniło się Jezioro Meockie, wejdzie w ten sam stosunek do czasu potrzebnego na wypełnienie
Pontu, w jakim pozostaje wielkość jednego zbiornika do drugiego — wtedy
także Pontos podobnie jak Jezioro Meockie stanie się płytkim i słodkim
jeziorem. I należy przypuścić, że nastąpi to tym prędzej, im większe
i liczniejsze są masy wodne rzek, które się do Pontu wlewają.
Nasze uwagi zwracają się przeciw tym, którym wydaje się niewiarogodne, żeby Pontos teraz i w przyszłości miał być wypełniony namułem
i żeby tak wielkie morze stało się jeziorem i bagnem. Jeszcze bardziej
zamieściłem je z powodu kłamstw i cudacznych wymysłów żeglarzy,
16
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abyśmy wskutek nieznajomości rzeczy nie byli zmuszeni jak dzieci słuchać z otwartymi ustami każdego opowiadania, lecz mając ślady prawdy
do pewnego stopnia według nich mogli osądzić, czy to, co ktoś mówi, jest
prawdziwe lub fałszywe.
Teraz wracamy do dalszych roztrząsań o korzystnym położeniu Byzantion.
43. Ujście więc, które łączy Pontos i Propontis, jest długie na sto
dwadzieścia stadiów, jak dopiero co powiedziałem, i granicę jego ku
Pontowi stanowi Hieron, ku Propontis — odstęp od wybrzeża przy Byzantion. Między obu leży Hermajon, mianowicie na występie po strome
europejskiej, który tworzy przylądek w ujściu; odległe ono jest od Azji
o pięć prawie stadiów i znajduje się na najwęższym miejscu całego
ujścia, gdzie także Dariusz miał przerzucić most przez cieśninę morską,
gdy się przez nią przeprawiał na Scytów. Otóż na reszcie traktu od strony
Pontu jest ruch prądu jednostajny, ponieważ podobne są wybrzeża, które
ciągną się po obu stronach ujścia. Skoro jednak prąd idący od Pontu
dotrze do Hermajon po stronie europejskiej, gdzie, jak mówiliśmy, jest
najwęższe miejsce, i tam ściśnięty, gwałtownie się odbije, wtedy zwraca
się jakby pod otrzymanym ciosem i wpada na przeciwległe wybrzeże Azji.
Stąd znowu, niby zawracając, bierze przeciwny kierunek ku przedgórzom
po europejskiej stronie, które noszą nazwę Koło Hestyj. Z tego miejsca
powtórnie z rozmachem dopada tak zwanej Bus, miejscowości w Azji,
gdzie — według podań — Ιο, przeprawiwszy się przez morze, najpierw
postawiła swą stopę. Wreszcie prąd, wybiegając z Bus, pędzi ku samemu
Byzantion, rozszczepia się koło tego miasta i jedną swoją odnogą wpływa
do zatoki, która nosi nazwę Keras, a większą częścią znowu na bok się
zwraca. Nie może więc już on utrzymać swej siły aż do przeciwległego
wybrzeża, na którym leży Kalchedon. Skoro bowiem nieraz odbył drogę
w przeciwnym kierunku, a cieśnina morska w tej okolicy ma już pewną
szerokość, więc osłabiony nurt nie robi już krótkich zakrętów ku przeciwległemu brzegowi pod ostrym kątem, lecz raczej pod rozwartym; tak
zatem ciągnie przez cieśninę omijając miasto Kalchedończyków.
44. Tym, co powoduje tak dogodne położenie miasta Byzantyjczyków,
a wręcz przeciwne Kalchedończyków — jest właśnie to, co teraz powiedziałem, chociaż pozornie oba miasta wydają się mieć równie dogodne
położenie. A przecież mimo najlepszych chęci nie łatwo jest do jednego
dopłynąć, podczas gdy do drugiego, choćbyś nie chciał, z konieczności
niesie cię prąd, jak wyżej powiedzieliśmy. Za dowód na to posłuży, co
następuje. Ci, którzy chcą przeprawić się z Kalchedonu do Byzantion,
nie mogą płynąć prosto wskutek znajdującego się w pośrodku prądu, lecz
zbaczają ku Bus i tak zwanemu Chrysopolis — które ongi obsadzili Ateńczycy za radą Alkibiadesa i pierwsi usiłowali domagać się cła za wywóz
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od żeglujących do Pontu — a dalej powierzają się prądowi, którym z konieczności niesieni są do Byzantion. Podobnie ma się też sprawa z żeglugą po drugiej stronie miasta Byzantyjczyków. Bo czy kto jedzie z Hellespontu z wiatrami południowymi, czy do Hellespontu z Pontu z wiatrami
północnymi — żegluga wzdłuż wybrzeża Europy z miasta Byzantyjczyków
ku cieśninom Propontydy koło Abydos i Sestos, i tak samo znowu stąd
do Byzantion, jest prosta i zarazem łatwa. Natomiast odwrotnie dzieje się
z jazdą od Kalchedonu wzdłuż wybrzeża Azji, ponieważ szlak żeglowny
przy brzegu wije się wśród zatok, a obszar Kyzikenów daleko wybiega
w morze. Bo w drodze z Hellespontu do Kalchedonu posługiwać się flotą
jadąc wzdłuż wybrzeża Europy, a potem zbliżając się do okolicy Byzantion
skręcić i żeglować w stronę Kalchedonu — trudno jest z powodu prądu
i wyżej podanych przyczyn. A tak samo znowu całkiem jest niemożliwe
przy wyjeździe z Kalchedonu prosto żeglować ku Tracji wskutek prądu
w pośrodku drogi i dlatego, że oba wiatry przeciwne są jazdom w obu
kierunkach. Mianowicie wiatr południowy wprowadza do Pontu, a wyprowadza z niego wiatr północny, tymi zaś wiatrami musi się żeglarz
posługiwać przy jazdach w obu kierunkach.
To więc jest właśnie przyczyną szczęśliwego położenia Byzantion od
strony morza; o tym zaś, co czyni niepomyślnym jego położenie od strony
lądu, mam zamiar mówić.
45. Ponieważ Tracja opasuje tak wkoło ich obszar, że sięga od morza
do morza, są oni narażeni na ustawiczną i trudną wojnę z mieszkańcami
tego kraju; bo choćby uzbroiwszy się raz zwyciężyli nieprzyjaciół, to
i tak nie zdołają pozbyć się wojny, gdyż plemion i książąt jest tam mnóstwo. Wszak jeżeli jednego pokonają, trzej inni potężniejsi książęta wkraczają w ich kraj, a także jeżeli ustąpią i zgodzą się na daniny i układy, nic
przez to nie zyskują, bo jeżeli oddadzą coś jednemu, to właśnie z tego
powodu znajdują pięciu nowych nieprzyjaciół. Dlatego uwikłani są w ustawiczną i ciężką wojnę. Cóż bowiem jest niebezpieczniejszego niż wojna
z sąsiadami i barbarzyńcami? Cóż straszniejszego? Atoli oni zmagając się
z tymi nieszczęściami na lądzie, prócz innych klęsk towarzyszących wojnie
doznają nadto — mówiąc słowami, poety — niby „mąk Tantala". Oto
posiadają bardzo żyzny kraj, lecz skoro go z mozołem uprawią i skoro
doczekają się pięknych i obfitych plonów, a następnie zjawią się barbarzyńcy i część ich zniszczą, część zbiorą i uwiozą — wtedy to, nie mówiąc
już o pracy i kosztach, gdy widzą jeszcze zniszczenie, opłakują piękność
plonów i z przykrością znoszą swój los.
Mimo to znosili wojnę z Trakami wskutek przyzwyczajenia i w stosunkach z Grekami trwali przy dawnych prawach. Skoro jednak zwalili
się na nich jeszcze Galowie pod wodzą Komontoriosa, wówczas spotkały
ich wszelkie nieszczęścia.
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46. Galowie ci wyruszyli byli z ojczyzny razem z Brennosem. A kiedy
uniknęli niebezpieczeństwa koło Delf i przybyli nad Hellespont, nie przeprawili się do Azji, lecz tam pozostali, ponieważ spodobała im się okolica
Byzantion. Jakoż pokonawszy Traków i ustanowiwszy siedzibę królestwa
w Tylis przywiedli Byzantyjczyków do krańcowej biedy. Otóż z początku,
wobec ich napadów za pierwszego króla Komontoriosa, uiszczali Byzantyjczycy stale daniny, po trzy i pięć tysięcy, niekiedy nawet dziesięć tysięcy złotych monet, aby nie pustoszono ich kraju. Wreszcie musieli zgodzić się na płacenie rocznej daniny w wysokości osiemdziesięciu talentów,
aż do czasów Kauarosa, za którego królestwo zostało obalone, a całe plemię
Galów z kolei wytępione przez zwycięskich Traków. W owych czasach
Byzantyjczycy uciskani haraczami z początku słali posłów do Hellenów
prosząc o odsiecz i wsparcie pieniężne w groźnym swym położeniu, gdy
jednak przeważnie lekceważono ich prośbę, zdecydowali się, zmuszeni
koniecznością, pobierać cło od żeglujących do Pontu.
47. To więc, że Byzantyjczycy ściągali cło za produkty wywożone
z Pontu, było powodem wszystkich wielkich strat i trudności; uważano
to za rzecz oburzającą i wszyscy uprawiający żeglugę składali winę na
Rodyjczyków, ponieważ ci zdawali się dzierżyć panowanie na morzu. Stąd
wybuchła wojna, o której teraz zamierzamy opowiedzieć.
Mianowicie Rodyjczycy rozjątrzeni zarówno własną szkodą, jak i stratami innych, wysłali najpierw z udziałem swych sprzymierzeńców poselstwo do Byzantyjczyków żądając od nich zniesienia cła. Skoro ci zgoła
nie ustępowali, lecz byli przekonani o słuszności swej sprawy, w czyni
utwierdziła ich publiczna dyskusja, jaka się u nich odbyła między ówczesnymi zwierzchnikami państwa Byzantyjczyków, Hekatodorem i Olimpiodorem, a posłami rodyjskimi, wtedy Rodyjczycy odeszli nic nie wskórawszy, lecz po powrocie uchwalili z wymienionych przyczyn wojnę
przeciw Byzantyjczykom. I zaraz wysłali posłów do Pruzjasza wzywając
go także do udziału w wojnie, wiedzieli bowiem, że Pruzjasz o coś jest
poróżniony z Byzantyjczykami.
48. Podobnie uczynili też Byzantyjczycy. Oto wysłali do Attalosa i do
Achajosa posłów z prośbą o udzielenie im pomocy. Jakoż Attalos był na
to zdecydowany, lecz wtedy mało znaczyła jego potęga, gdyż przez Achajosa ograniczony był do swego ojcowskiego państwa. Achajos natomiast,
który władał z tej strony Tauru i świeżo ogłosił się królem, przyrzekł swą
pomoc; przystępując zaś do tej partii obudził w Byzantyjczykach wielką
nadzieję, w Rodyjczykach i Pruzjaszu na odwrót — wielki przestrach.
Achajos bowiem był krewnym owego Antiocha, który otrzymał tron syryjski, a wyżej wspomniane panowanie osiągnął z następujących przyczyn.
Po śmierci Seleukosa, ojca wspomnianego Antiocha, i przejęciu władzy
królewskiej przez najstarszego z jego synów, Seleukosa, Achajos jako
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krewny razem z nim przekroczył Tauros na dwa mniej więcej lata przed
czasem, o którym teraz jest mowa. Mianowicie młody Seleukos ledwie
dostał się na tron, słysząc, że Attalos przywłaszczył sobie już władzę w całej Azji z tej strony Tauru, z gorliwością zaczął bronić własnych spraw;
przekroczywszy jednak z wielkim wojskiem Tauros znalazł śmierć podstępnie zamordowany przez Gala Apaturiosa i przez Nikanora. Achajos
jako krewny pomścił bezzwłocznie dokonany mord zabijając Nikanora
i Apaturiosa; wojskami zaś i całą wojną kierował rozumnie i wielkodusznie. Choć bowiem sprzyjały mu okoliczności i masy nakłaniały go do
włożenia na głowę diademu, nie chciał tego uczynić, lecz zachował władzę
dla młodszego z synów 17, Antiocha, i szybko przebywając kraje odzyskiwał z powrotem całą Azję z tej strony Tauru. Ponieważ jednak sprawy
nieoczekiwanie szły mu po myśli, gdyż Attalosa zamknął w samym Pergamon, a całą resztę dostał w swą moc — przeto rozzuchwalony powodzeniem od razu wszedł na inną drogę. Jakoż przywdziawszy diadem
i ogłosiwszy się królem stał się wtedy najpotężniejszym i najgroźniejszym
wśród królów i książąt z tej strony Tauru. W nim też najbardziej pokładali teraz swą ufność Byzantyjczycy, kiedy przedsięwzięli wojnę przeciw
Rodyjczykom i Pruzjaszowi.
49. Pruzjasz zaś już przedtem zarzucał Byzantyjczykom, że uchwalonych dlań kilku posągów nie poświęcili, lecz sprawę przewlekali i puścili
w niepamięć. Dalej brał im za złe, że dokładali wszelkich starań, aby
położyć kres wrogim stosunkom i wojnie między Attalosem a Achajosem
mniemając, że przyjaźń ich z wielu względów szkodliwa jest dla jego interesów. Drażniła go też myśl, że Byzantyjczycy na igrzyska Ateny wysłali
do Attalosa posłów jako uczestników w ofiarach, a do niego na święto
Soteriów nikogo nie posłali. Gdy więc z wszystkich tych powodów ogarniał go skryty gniew, chętnie podjął propozycję Rodyjczyków i układając
się z posłami zażądał, żeby Rodyjczycy prowadzili wojnę na morzu, on
sam zaś spodziewał się na lądzie niemniejsze szkody wyrządzać przeciwnikom. Wojna więc Rodyjczyków przeciw Byzantyjczykom z tych powodów i tak się zaczęła.
50. Byzantyjczycy z początku sprężyście prowadzili wojnę, ufni w pomoc Achajosa i spodziewając się przez ściągnięcie Tiboitesa z Macedonii
sami w odwecie wystraszyć Pruzjasza i uwikłać w niebezpieczeństwo. Ten
wojując ze wspomnianą gorliwością zabrał Byzantyjczykom przy ujściu
tak zwane Hieron, które oni krótko przedtem kupili za wielką sumę pieniędzy z powodu dogodnego położenia miejsca, nie chcąc nikomu zostawiać żadnego punktu oparcia ani dla żeglujących do Pontu kupców, ani
dla handlu niewolnikami lub ciągnięcia korzyści z samego morza 18. Zabrał
17
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Młodszego syna Seleukosa.
Tj. przez rybołówstwo, zwłaszcza połów tuńczyków.
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im nadto po stronie azjatyckiej obszar, jaki już od dłuższego czasu posiadali w Myzji. Rodyjczycy zaś zaopatrzywszy w załogę sześć okrętów,
a oprócz tych ściągnąwszy od sprzymierzeńców dalsze cztery i wybrawszy
dowódcą floty Ksenofantosa płynęli ku Hellespontowi z dziesięciu okrętami.
Stając na kotwicy z resztą statków koło Sestas przeszkadzali tym, którzy
chcieli płynąć do Pontu; a na jednym statku wypłynął dowódca floty,
aby wystawić Byzantyjczyków na próbę, czy może ze strachu przed wojną
okażą już skruchę. Gdy oni nie zwracali nań uwagi, odpłynął, zabrał
resztę okrętów i odjechał ze wszystkimi na Rodos. Byzantyjczycy zaś
posłali do Achajosa z prośbą o pomoc, a do Tiboitesa wyprawili ludzi,
którzy go mieli sprowadzić z Macedonii, bo panowanie nad Bitynią zdawało się nie mniej należeć do Tiboitesa niż do Pruzjasza, ile że był on
stryjem Pruzjasza. Kiedy Rodyjczycy zauważyli wytrwałość Byzantyjczyków, wymyślili zręczny sposób dla osiągnięcia zamierzonego celu.
51. Widząc bowiem, że wytrwałość Byzantyjczyków w wojnie głównie
uzasadniona jest nadziejami, jakie pokładali w Achajosie, i biorąc pod
uwagę, że ojciec Achajosa, na którego ocaleniu temuż bardzo zależało,
uwięziony jest w Aleksandrii, postanowili wysłać posłów do Ptolemajosa,
aby wyprosić uwolnienie Andromacha; a o ile przedtem czynili to przygodnie, teraz naprawdę spieszno było im z tą sprawą, aby wyświadczywszy Achajosowi taką przysługę zobowiązać go do spełnienia wszelkich
swoich żądań. Kiedy zjawili się posłowie, Ptolemajos namyślał się, czyby
nie zatrzymać Andromacha, spodziewając się posłużyć nim przy sposobności, ponieważ spór jego z Antiochem był jeszcze nie rozstrzygnięty,
Achajos zaś, ogłosiwszy się niedawno królem, znaczną rozporządzał potęgą.
Mianowicie Andromachos był ojcem Achajosa, a bratem Laodiki, żony
Seleukosa. Ponieważ jednak Ptolemajos z całego serca przychylny był
Rodyjczykom i starał się im we wszystkim przysłużyć, przeto zgodził się
i oddał im Andromacha, aby odwieźli go do syna. Ci, uzyskawszy to i przyznawszy jeszcze Achajosowi pewne zaszczyty, odebrali tym samym największą nadzieję Byzantyjczykom. A spotkało Byzantyjczyków nadto inne
niepowodzenie. Bo wracający z Macedonii Tiboites zmarł i zniweczył
w ten sposób ich plany. Po tym wypadku upadli Byzantyjczycy, na duchu,
Pruzjasz zaś wzmocniony w swych nadziejach co do wojny sam wojował
na azjatyckim terytorium i energicznie brał się do rzeczy, a równocześnie
zwerbował Traków i oni na europejskim terytorium nie wypuszczali
Byzantyjczyków poza bramy miasta. Byzantyjczycy więc, zawiedzeni
w swych nadziejach i zewsząd nękani wojną, oglądali się za dogodnym
wyjściem z tego położenia.
52. Kiedy więc w Byzantion zjawił się Kauaros, król Galów, i gorliwie
pośredniczył w zażegnaniu sporu usiłując położyć kres wojnie, zgodzili się
na jego propozycje Pruzjasz i Byzantyjczycy. Rodyjczycy słysząc o usiło-
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waniach Kauarosa i o liczeniu się z nim Pruzjasza pragnęli także własny
cel osiągnąć; wybrali zatem Aridikesa na posła do Byzaiityjeżyków, równocześnie jednak wysłali Polemoklesa z trzema trójrzędowcami, aby —
jak się to mówi — i włócznię, i laskę herolda równocześnie Byzan ty jeżykom przesłać. Gdy owi zjawili się, przyszły do skutku układy w tym
roku, w którym Koton, syn Kalligeitona, był hieromnemonem 19 w Byzantion. Układ z Rodyjczykami brzmiał po prostu: „Byzantyjczycy nie
będą od nikogo, kto żegluje do Pontu, pobierać cła, a Rodyjczycy i ich
sprzymierzeńcy w takim razie utrzymają z Byzantyjczykami pokój".
A warunki pokoju z Pruzjaszem były następujące: „Między Pruzjaszem
a Byzantyjczykami ma istnieć pokój i przyjaźń po wsze czasy. Ani Byzantyjczycy nie wyprawią się z wojskiem przeciw Pruzjaszowi, ani Pruzjasz przeciw Byzantyjczykom. Pruzjasz ma zwrócić Byzantyjczykom ich
ziemie i warowne punkty wraz z mieszkańcami oraz jeńców wojennych
bez okupu, prócz tego wzięte na początku wojny okręty i znalezioną
w warowniach broń, a tak samo drwa, kamienie i cegły z miejscowości
Hieron" (Pruzjasz bowiem obawiając się powrotu Tiboitesa zburzył wszystkie warowne punkty, które pod jakim bądź względem zdawały się być
dogodnie położone). „Pruzjasz ma także niektórych Bitynów, którzy zajęli
jakiekolwiek ziemie na podlegającym Byzantyjczykom obszarze myzyjskim, zmusić do zwrotu ich rolnikom". Wojna więc, która wybuchła między Rodyjczykami i Pruzjaszem z jednej, a z Byzantyjczykami z drugiej
strony, taki miała początek i koniec.
53. W tymże czasie Knosyjczycy wyprawili poselstwo do Rodyjczyków i namówili ich, aby przysłali im okręty pod wodzą Polemoklesa oraz
trzy bez pokładu, które mieli dodatkowo ściągnąć na morze. Gdy to się
stało i okręty przybyły na Kretę, Eleuternajowie podejrzewając, że Polemokles dla przypodobania się Knosyjczykom kazał sprzątnąć jednego z ich
współziomków, Timarchosa, najpierw ogłosili prawo odwetu na Rodyjczykach, a potem wydali im wojnę. Także Lyttiów na krótko przed tym
czasem dotknęła niepowetowana klęska. W ogóle bowiem cała Kreta znajdowała się wówczas w następującym położeniu. Knosyjczycy, sprzymierzywszy się z Gortyńczykami, podporządkowali sobie całą wyspę z wyjątkiem miasta Lyttiów. Ponieważ ono jedno odmawiało im posłuszeństwa,
postanowili z nim prowadzić wojnę pragnąc je doszczętnie zburzyć, aby
tym przykładem rzucić postrach na resztę Kreteńczyków. Z początku
więc bili się wszyscy Kreteńczycy z Lyttiami; kiedy jednak z błahej
przyczyny powstał spór, jak to zwyczajnie dzieje się u Kreteńczyków,
nastąpił między nimi rozłam. Polyrrenowie, Keretowie, Lappajowie,
nadto Horiowie z Arkadami jednomyślnie wypowiedzieli Knosyjczykom
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przyjaźń i postanowili sprzymierzyć się z Lyttiami. Z Gortyńczyków jedni
[starsi] trzymali z Knosyjczykami, młodsi z Lyttiami, co wywołało wzajemne ich tarcia. Knosyjczycy zaskoczeni tymi rozruchami wśród sprzymierzeńców zjednali sobie tysiąc ludzi z Etolii do współudziału w wojnie.
Gdy to nastąpiło, zaraz starsi Gortyńczycy zająwszy zamek wprowadzili
tam Knosyjczyków i Etolów; z młodszych część wygnali, część zabili, po
czym miasto wydali w ręce Knosyjczyków.
54. W tym samym czasie, kiedy Lyttiowie z całą siłą zbrojną wyruszyli
na obszar nieprzyjacielski, Knosyjczycy dowiedziawszy się o tej wyprawie
zajęli pozbawione obrońców Lyttos; jakoż dzieci i niewiasty odesłali do
Knosos, miasto zaś spalili, zrównali z ziemią i zrujnowali na wszelaki
sposób, po czym odeszli do domu. Gdy Lyttiowie wrócili z wyprawy do
swego miasta i zobaczyli, co zaszło, ogarnął ich taki ból, że nikt z nich nie
odważył się nawet wejść do miasta ojczystego, lecz wszyscy obeszli je
dokoła, raz po raz uderzali w głośne skargi i lamenty nad losem ojczyzny
i własnym, następnie zawrócili znów z drogi i udali się do miasta Lappajów. Ci przyjęli ich po ludzku i z całą gotowością; tak Lyttiowie, stawszy
się w jednym dniu z obywateli bezdomnymi i gośćmi, walczyli przeciw
Knosyjczykom wspólnie ze sprzymierzeńcami, a Lyttos, które było kolonią Lacedemończyków i z nimi spokrewnione, najstarsze z miast na
Krecie, co zawsze najtęższych bezsprzecznie wydawało mężów kreteńskich, zostało w ten sposób doszczętnie i nieoczekiwanie zgładzone.
55. Gdy Polyrrenowie, Lappajowie i wszyscy ich sprzymierzeńcy widzieli, że Knosyjczycy korzystają z pomocy Etolów, których uważali za
nieprzyjaciół Filipa i Achajów, wysłali posłów do króla i do Achajów
z prośbą o pomoc i przymierze. Achajowie i Filip przyjęli ich na członków
swego Związku i wysłali z odsieczą czterystu Ilirów pod dowództwem
Platora, dwustu Achajów i stu Fokejczyków. Z ich przybyciem (...)
sprawa Polyrrenów i ich sprzymierzeńców doznała znacznego poparcia,
bo w nader krótkim czasie zamknęli w obrębie murów Eleuternajów,
Kydoniatów oraz Apteraj ów i zmusili ich, żeby wyrzekli się związku
z Knosyjczykami, a z nimi podzielili wspólne nadzieje. Po tych zajściach
wysłali Polyrrenowie i ich sprzymierzeńcy Filipowi i Achajom pięciuset
Kreteńczyków; Knosyjczycy zaś krótko przedtem wysłali Etolom tysiąc.
Ci też Kreteńczycy walczyli po obu stronach w dalszym ciągu wojny.
Dalej wygnańcy gortyńscy opanowali port Fajstów, tak samo z wielką
śmiałością utrzymali w swym posiadaniu port samych Gortyńczyków
i z tych punktów zwalczali mieszkańców miasta.
56. Taki więc był stan rzeczy na Krecie. W tym samym czasie wydał
także Mitrydates wojnę Synopejczykom, a był to wtedy jakby początek
i przyczyna nieszczęścia, które spadło wreszcie na Synopejczyków. Kiedy
w sprawie tej wojny posłali oni do Rodyjczyków i prosili o pomoc, Rodyj-
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czycy uchwalili wybrać trzech mężów i dać im sto czterdzieści tysięcy
drachm, za które mieli nabyć dla Synopejczyków środki potrzebne na
wojnę. Otóż mianowani trzej mężowie przygotowali dziesięć tysięcy
garnców wina, trzysta, talentów20 przyrządzonych włosów, sto talentów
przyrządzonych cięciw, tysiąc ciężkich zbroi, trzy tysiące bitej złotej monety, nadto cztery kusze do wyrzucania kamieni oraz ludzi do ich obsługi.
Otrzymawszy te przedmioty wrócili posłowie Synopejczyków do domu.
Mianowicie Synopejczycy lękali się, że Mitrydates spróbuje oblegać ich
na lądzie i na morzu, dlatego też na ten wypadek czynili wszelkie przygotowania. Synope leży, jadąc do Fasis, po prawej stronie Pontu i zbudowane jest na półwyspie wybiegającym ku morzu; szyję tego półwyspu,
która łączy się z Azją i wynosi nie więcej niż dwa stadia, zamyka całkowicie leżące na niej miasto. Pozostała część półwyspu leży na przedzie ku
morzu i jest w kierunku miasta równinna oraz bardzo łatwo dostępna,
natomiast wkoło od strony morza stroma, niedogodna do lądowania i w niewielu tylko miejscach dostępna. Przeto Synopejczycy, w obawie, że Mitrydates od strony Azji rozpocznie roboty oblężnicze, a tak samo po przeciwległej stronie, od morza, zechce lądować w równinnej i leżącej powyżej miasta
okolicy, i tak spróbuje ich oblegać, postanowili oblaną morzem część półwyspu wkoło umocnić, a dostępy od morza obwarować palisadą i wałem,
ustawiając równocześnie na dogodnie położonych punktach działa i żołnierzy. Bo cały obwód półwyspu jest nieznaczny i można go zupełnie
łatwo obronić nawet mając nieliczną załogę.
57. Taki był stan rzeczy w Synope. A król Filip wyruszywszy z wojskiem z Macedonii (bo o tych właśnie przedsięwzięciach była mowa, kiedy
przerwaliśmy opis21 wojny sprzymierzeńczej) ciągnął na Tesalię i Epir
spiesząc się, aby tą drogą wtargnąć do Etolii. Aleksander zaś i Dorimachos, którzy w tym samym czasie mieli sposobność wziąć zdradą miasto
Aigeira, zebrali około tysiąca dwustu Etolów w etolskiej Ojanteja, która
leży naprzeciw wspomnianego miasta, i przyszykowawszy dla nich okręty
przewozowe, oczekiwali stosownej pory żeglugi dla wykonania swego zamiaru. Mianowicie jeden ze zbiegów etolskich bawiąc przez dłuższy czas
u Aigeiratów zauważył, że strażnicy bramy od strony Aigion urządzają
pijatyki i opieszale odbywają straż; nieraz więc odważał się przeprawić
do Dorimachosa i namawiał go, jako szczególnie nadającego się do takich
przedsięwzięć, żeby wykonał zamach. Miasto Aigeiratów leży w tej części
Peloponezu, która styka się z Zatoką Koryncką, między Aigion a Sikyonem. Zbudowane na stromych i niedostępnych wzgórzach, położeniem
swym zwraca się ku Parnasowi i tamtejszym częściom przeciwległego
20
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lądu, a od morza odległe jest o siedem stadiów. Kiedy nastał pomyślny
czas żeglugi dla Dorimachosa, wypłynął on na morze i zarzucił kotwicę
jeszcze w nocy w pobliżu rzeki, która płynie obok miasta. Aleksander
więc i Dorimachos, a z nimi Archidamos, syn Pantaleonta, ciągnęli z wojskiem Etolów przeciw miastu drogą wiodącą z Aigion. Zbieg zaś, który
z dwudziestu najtęższymi żołnierzami po bezdrożnych ścieżkach, dzięki
znajomości miejsc, przebył szybciej niż inni strome skały i przez jakiś
kanał wcisnął się do miasta, zastał jeszcze śpiących strażników bramy.
Zabiwszy ich, gdy jeszcze spoczywali na łożach, i wyłamawszy toporami
wrzeciądze otworzył Etolom bramy. Gdy ci wtargnęli, zabrali się do dzieła
nieostrożnie i opieszale i to właśnie przyniosło Aigeiratom ratunek, a Etolom zagładę. Przypuszczając bowiem, że już całkowicie wzięli w posiadanie obce miasto, skoro znaleźli się w obrębie jego murów, zachowali
się w podany powyżej sposób.
58. Zostali więc razem tylko przez bardzo krótki czas na rynku, po
czym żądni łupów rozproszyli się i wpadając do domów rabowali mienie
już za dnia. Ci Aigeiraci, których nieprzyjaciele zaczepili w domach, byli
tym niespodziewanym i całkiem zagadkowym zajściem tak zdumieni
i przerażeni, że wszyscy zaczęli uciekać z miasta, jak gdyby ono już na
pewno dostało się w moc nieprzyjaciół. Lecz ci, którzy słysząc krzyk
spieszyli na pomoc z nie tkniętych jeszcze domów, wszyscy skupiali
się na zamku. Stawali się oni coraz liczniejsi i odważniejsi, na odwrót
zespół Etolów coraz bardziej malał i z poprzednio wspomnianych przyczyn
popadał w zamieszanie. Mimo to Dorimachos, widząc grożące już im niebezpieczeństwo, zebrał swych ludzi i ruszył na tych, co obsadzili zamek,
przypuszczając, że śmiałością i odwagą przerazi zgromadzonych na odsiecz i zmusi ich do ucieczki. Lecz Aigeiraci, zachęcając się nawzajem,
stawiali opór i mężnie ścierali się z Etolami. Ponieważ zaś zamek był bez
murów i walkę prowadzono wręcz, mąż z mężem, więc z początku bój
był taki, jaki być musiał, gdyż jedni bili się o ojczyznę i dzieci, drudzy
o swe ocalenie; w końcu jednak intruzi etolscy poszli w rozsypkę. Aigeiraci, zachęceni cofaniem się nieprzyjaciół, mocno na nich napierali i szerzyli popłoch. Skutek był ten, że Etolowie, uciekając ze strachu, przeważnie sami siebie w bramach rozdeptywali. Otóż Aleksander padł w samej bitwie walcząc wręcz, Archidamos zaś zginął podczas pchania się
i ścisku koło bram. Reszta tłumu Etolów bądź została rozdeptana, bądź na
bezdrożach — zbiegając w dół po stokach skalnych — połamała sobie karki.
Część tych, którzy znaleźli ocalenie na okrętach, porzuciwszy broń z całą
hańbą i zarazem wbrew nadziei odpłynęła do domu. Tak to Aigeiraci,
utraciwszy wskutek niedbalstwa miasto ojczyste, odzyskali je nieoczekiwanie z powrotem dzięki odwadze i dzielności.
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59. W tym samym czasie Euripidas, którego Etolowie posłali Elejczykom jako wodza, najechawszy terytorium Dymajów, Farajów i Tritajów, skąd uprowadził wielką ilość zdobyczy, ciągnął z powrotem do Elei.
A Dymajczyk Mikkos, który wtedy właśnie był podstrategiem Achajów,
wyruszył z całą siłą zbrojną Dymajów, Farajów jako też Tritajów i dopiekał oddalającym się nieprzyjaciołom. Lecz zawzięcie (...)22 wpadł
w zasadzkę, poniósł klęskę i stracił wielu ludzi; padło bowiem czterdziestu piechurów, a dostało się do niewoli około dwustu. Otóż Euripidas,
podniesiony na duchu uzyskanym sukcesem, po kilku dniach znowu wyprowadził wojsko i zajął w pobliżu Araksos dogodnie położoną warownię
Dymajów, zwaną Teichos, o której krąży podanie, że ongi zbudował ją
Herakles, gdy prowadził wojnę z Elejczykami, aby tu mieć przeciw nim
punkt operacyjny.
60. Dymajowie, Farajowie i Tritajowie poniósłszy straty przy udzieleniu odsieczy i obawiając się o przyszłość, ponieważ zajęto im warownię,
najpierw wysłali gońców do stratega Achajów, aby donieść o tym, co
zaszło, i prosić o pomoc dla siebie, później wydelegowali posłów z tym
samym żądaniem. Lecz Aratos nie mógł zwerbować najemnego żołnierza,
ponieważ Achajowie podczas wojny kleomenejskiej nie wypłacili części
żołdu wojskom zaciężnym; zresztą w ogóle w swych poczynaniach,
a krótko mówiąc we wszystkim, co dotyczyło wojny, wykazywał brak
śmiałości i energii. Dlatego też Likurg zajął Atenajon na obszarze Megalopolitan, a Euripidas po tym, co wymieniliśmy, Gortynę na terytorium
Telfuzy. Dymajowie, Farajowie i Tritajowie straciwszy nadzieję na posiłki ze strony stratega porozumieli się między sobą i postanowili nadal
nie uiszczać Achajom składek związkowych, lecz na własną rękę zwerbować żołnierzy najemnych, trzystu pieszych i pięćdziesięciu jeźdźców, i przy
ich pomocy ubezpieczyć swe terytorium. Zdawało się, że czyniąc tak wykazują dużą dbałość o własne sprawy, natomiast jeśli idzie o sprawy ogólne,
wręcz przeciwnie. Tym bowiem, którzy pragnęli rozluźnienia Związku,
wyraźnie niby przewodnicy wskazywali złą drogę i dawali zły przykład.
Największą winą za ten postępek słusznie ktoś obarczyłby stratega, który
proszących stale lekceważył, zwlekał i wydawał ich na łup losu. Wszak
każdy, kto jest w niebezpieczeństwie, póki pokłada jakąś nadzieję w przyjaciołach i sprzymierzeńcach, zwykł się jej trzymać; jeżeli jednak w przeciwnościach utraci ową nadzieję, wówczas już zmuszony jest sam sobie,
jak zdoła, pomagać. Przeto Tritajom, Farajom i Dymajom nie można
czynić zarzutu, że na własną rękę werbowali żołnierzy najemnych, kiedy
wódz Achajów zwlekał; ale musi się ich ganić, że odmówili dalszych składek do Związku. Bo wprawdzie nie mogli pomijać własnych potrzeb, lecz
22
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będąc bogaci i mając po temu możność powinni byli zarazem spełnić swe
obowiązki wobec Związku, zwłaszcza że wedle praw tegoż zwrot kosztów 23 był pewny, a co najważniejsze, oni właśnie byli twórcami politycznego Związku Achajów 24.
61. Taki był stan rzeczy na Peloponezie, gdy król Filip przeszedłszy
Tesalie zjawił się w Epirze. Tu połączył ze swymi Macedończykami całą
siłę zbrojną Epirotów jako też przybyłych doń z Achai trzystu procarzy
i przysłanych od Polyrrenów pięciuset Kreteńczyków, po czym ruszył
dalej, przekroczył Epir i dotarł do terytorium Ambrakiotów. Gdyby więc
był w pierwszym rozpędzie bezzwłocznie wpadł do środkowej Etolii, to
byłby nagłym i nieoczekiwanym atakiem swych ciężkich wojsk położył
kres całej wojnie; tymczasem on dał się namówić Epirotom, żeby najpierw zdobyć Ambrakos, i w ten sposób zostawił Etolom czas do skupienia
się, obmyślenia środków zaradczych i przygotowania się na przyszłość.
Epiroci bowiem uważając własny interes za pilniejszy niż wspólny sprzymierzeńców i gorliwie dążąc do podbicia Ambrakos prosili Filipa, aby
obiegł to miejsce i naprzód je zdobył, gdyż najbardziej zależało im na
Odzyskaniu zagarniętej przez Etolów Ambrakii, a spodziewali się osiągnąć
to wtedy tylko, gdy staną się panami wspomnianego miejsca i stąd obiegną
miasto. Bo Ambrakos jest dobrze warownym miejscem dzięki zewnętrznym fortyfikacjom i samym murom, leży zaś na bagnach mając od lądu
jeden tylko dostęp po wąskiej grobli; przez swe dogodne położenie dominuje nad terytorium i miastem Ambrakiotów. Filip zatem idąc za namową Epirotów rozłożył się obozem koło Ambrakos i zajął się przygotowaniami do oblężenia.
62. Tymczasem Skopas ściągnął całą siłę Etolów i przeszedłszy przez
Tesalie wpadł do Macedonii: tu najazdem zniszczył zboże w Pierii, obłowił
się mnóstwem zdobyczy i zawrócił, aby obrać drogę na Dion. Wszedłszy
do miasta, które opuścili mieszkańcy, kazał zrównać z ziemią mury, domy
i gimnazjum, nadto spalić portyki dokoła świątyni25 i zburzyć wszystkie
inne dary wotywne, które służyły do ozdoby albo do użytku schodzących
się na uroczyste zebrania; obalił też wszystkie posągi królów. Człowiek
ten wiec zaraz z początkiem wojny i w pierwszej swej wyprawie wypowiedział wojnę nie tylko ludziom, lecz i bogom, a następnie wrócił do
ojczyzny; po przybyciu do Etolii przyjęto go nie jak bezbożnego zbrodniarza, lecz jak męża zasłużonego dla ojczyzny, szanowano go i podziwiano, gdyż serca Etolów napełnił próżną nadzieją i nierozumną dumą:
odtąd bowiem nabrali oni przekonania, że nikt nie ośmieli się nawet zbli23
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żyć do Etolii, sami zaś bezkarnie będą pustoszyć nie tylko Peloponez, jak
to było ich zwyczajem, lecz także Tesalię i Macedonię.
63. Filip słysząc o wypadkach w Macedonii, które od razu stały się
karą za głupotę i upór Epirotów, dalej oblegał Ambrakos. Jakoż posługując
się skutecznie szańcami i innymi środkami oblężniczymi rychło przeraził
obrońców i zajął tę miejscowość ogółem w przeciągu czterdziestu dni.
Załogę liczącą około pięciuset Etolów wypuścił na mocy układu, Ambrakos
oddał Epirotom, i tak zaspokoił ich chciwość; sam zaś z wojskiem pociągnął obok Charadra spiesząc się z przeprawą przez tak zwaną Zatokę
Ambrakijską, tam gdzie ona jest najwęższa, przy akarnańskiej świątyni
zwanej Aktion. Wspomniana zatoka z Sycylijskiego Morza wciska się
w ląd między Epirem i Akarnanią całkiem wąskim ujściem: ma bowiem
niecałe pięć stadiów szerokości. Ciągnąc się dalej ku środkowi kraju dochodzi do szerokości stu stadiów, a długość jej od morza wynosi około
trzystu stadiów. Dzieli ona Epir i Akarnanię mając Epir od północnej,
Akarnanię od południowej strony. Przez wspomniane ujście przeprawił
Filip swe wojsko, przeszedł Akarnanię i przybył do etolskiego miasta,
które nazywa się Foitiai, dobrawszy sobie po drodze spośród Akarnanów
dwa tysiące pieszych i dwustu jeźdźców. Dokoła tego miasta rozbił obóz
i po dwudniowych zaciętych a groźnych szturmach zmusił je do kapitulacji puszczając wolno, na mocy układu, znajdujących się w mieście Etolów.
Następnej nocy zjawiło się z odsieczą pięciuset Etolów, jak gdyby miasto
jeszcze nie było zdobyte. Król przeczuwając ich przybycie ustawił zasadzki na pewnych dogodnie położonych miejscach i większość ich wybił,
resztę zaś prócz bardzo nielicznych wziął do niewoli. Następnie z zagarniętego zboża (bo w Foitiai znaleziono wielką ilość nagromadzonych zapasów) wydzielił wojsku żywność na trzydzieści dni i ruszył naprzód
obierając drogę ku terytorium Stratos. W odległości około dziesięciu stadiów od miasta rozłożył się obozem nad rzeką Acheloos, z którego to
miejsca bezkarnie pustoszył kraj, ponieważ nikt z przeciwników nie
ośmielał się wyjść przeciw niemu.
64. W tym czasie nękani wojną Achajowie słysząc, że król znajduje
się w pobliżu, wysłali doń posłów z prośbą o pomoc. Ci zastali Filipa bawiącego jeszcze koło Stratos i nie tylko omówili z nim wszystkie swe
zlecenia, lecz nadto, przedstawiając obfitość zdobyczy, jaką wojsko jego
uzyska w kraju nieprzyjacielskim, radzili mu przeprawić się do Rion
i wpaść do Elei. Król wysłuchał tych sugestyj i zatrzymał posłów przy
sobie oświadczając, że rozważy ich radę; sam zaś ruszył naprzód maszerując przeciw Metropolis i Konope. Etolowie dzierżyli zamek Metropolis,
a miasto opuścili. Filip spalił Metropolis i pociągnął bezzwłocznie przeciw
Konope. Kiedy zaś etolscy jeźdźcy skupili się i ośmielili zajść mu drogę
koło miejsca przeprawy przez rzekę, które znajduje się przed miastem
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w odległości dwudziestu stadiów, spodziewając się albo całkowicie przeszkodzić Macedończykom w przejściu, albo wyrządzić im wielkie szkody
przy lądowaniu, król zrozumiawszy ich zamiar polecił najpierw lekkozbrojnym wejść do rzeki i przeprawić się w zwartych szykach, tak żeby
każdy oddział trzymał tarczę przy tarczy. Rozkaz spełniono; a sikoro
przeprawiła się pierwsza chorągiew, jeźdźcy etolscy próbowali przez
krótki czas ją atakować; widząc jednak, że ona zwarłszy tarcze stoi niewzruszenie, a druga i trzecia po przejściu rzeki tworzy tuż przy stojącej
dach z puklerzy, nie mogli nic wskórać, oddalili się ze stratami i cofnęli
do miasta. Toteż w przyszłości już buta Etolów przycichła i nie przekraczała granic miast, a Filip przeprawił się ze swym wojskiem, spustoszył
bezkarnie także ten obszar i pociągnął do Itorii. Jest to miejscowość, która
leży bezpośrednio przy drodze, a wyróżnia się naturalną i sztuczną warownością. Na wieść o zbliżaniu się króla przerażona załoga opuściła warownię; król zaś zawładnął nią i zrównał ją z ziemią. Tak samo rozkazał
picownikom i resztę zamków w kraju zburzyć.
65. Przeszedłszy cieśninę, dalszą drogę odbywał już powoli i spokojnie
dając wojsku czas do gromadzenia zdobyczy z okolicy. Gdy wojsko było
obficie zaopatrzone we wszelkie potrzebne rzeczy, król przybył z nim
w pobliże Oiniadai. Po rozbiciu obozu przy Pajanion postanowił najpierw
zdobyć tę miejscowość. Jakoż urządzając ciągłe ataki wziął ją szturmem;
a było to miasto niewielkie co do obwodu, który wynosił mniej niż siedem
stadiów, lecz całym wyposażeniem budynków, murów i wież nie ustępujące żadnemu innemu. Jego mury kazał zupełnie zrównać z ziemią, domy
rozebrać, a materiał drzewny i cegły złożyć na tratwach i z wielkim wysiłkiem rzeką w dół zawieźć do Oiniadai26. Etolowie z początku mieli
zamiar bronić zamku w Oiniadai ubezpieczywszy go murami i resztą
urządzeń; kiedy jednak zbliżył się Filip, przestraszeni wyszli z niego.
Skoro więc król zajął także to miasto, pomaszerował dalej i rozbił obóz
pod warownią na obszarze Kalydonu, która nazywa się Elaos i wybornie
jest zabezpieczona murami oraz innymi urządzeniami, gdyż Attalos podjął
się był jej rozbudowy do użytku Etolów. Macedończycy również i to miasto
wzięli szturmem i spustoszyli cały obszar Kalydonu, po czym wrócili do
Oiniadai. Filip, oceniając dogodne pod każdym względem położśnie twierdzy, zwłaszcza do przejścia na Peloponez, postanowił miasto otoczyć murem. Mianowicie Oiniadai położone są nad morzem na granicy Akarnanii,
tam gdzie ona styka się z Etolią, u wejścia do Zatoki Korynckiej. Na Peloponezie leży naprzeciw tego miasta wybrzeże Dymajów, a najbliższą mu
jest okolica przy Araksos, bo odległość wynosi nie więcej niż sto stadiów.
Ze względu na to umocnił sam zamek, a otoczywszy port i arsenał okrę26
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towy wspólnym murem próbował je połączyć z zamkiem, używając do
tej budowy przywiezionych z Paj anion materiałów.
66. Gdy król był tym jeszcze zajęty, zjawił się goniec z Macedonii,
który oznajmił, że Dardanowie, domyślając się jego wyprawy na Peloponez, gromadzą wojska i czynią wielkie przygotowania, zdecydowani
wpaść do Macedonii. Na tę wiadomość Filip uważając, że trzeba koniecznie
co rychlej przybyć z pomocą Macedonii, odprawił posłów achajskich z tą
odpowiedzią, że po odwróceniu niebezpieczeństwa, o którym mu doniesiono, nic następnie nie będzie dlań pilniejszego, jak przyjście im z pomocą wedle możności. Sam wyruszył i spiesznie wracał tą drogą, którą
przybył. Kiedy zamierzał przeprawić się przez Zatokę Ambrakijską
z Akarnanii do Epiru, zjawił się na jednej łodzi Demetrios z Faros, którego Rzymianie wygnali z Ilirii, jak to opowiedzieliśmy w poprzedniej
części dzieła 27. Filip przyjął go uprzejmie i kazał mu płynąć do Koryntu,
a stąd przez Tesalię przybyć do Macedonii; sam przeszedł do Epiru i ciągnął bez przerwy naprzód, aż dotarł do Pełli w Macedonii. Tymczasem
Dardanowie dowiedzieli się od kilku trackich zbiegów o przybyciu króla
i przerażeni zaraz rozpuścili swe wojsko, choć byli już blisko Macedonii.
A Filip słysząc o odwrocie Dardanów odprawił wszystkich Macedończyków na zbiory plonów; sam zaś udał się do Tesalii i resztę lata spędził
w Larysie.
W tym samym czasie Emiliusz obchodził w Rzymie świetny triumf
nad Ilirią; Hannibal wziąwszy szturmem Sagunt rozpuścił swe wojska
na leże zimowe; a Rzymianie na wiadomość o zdobyciu Saguntu wysłali
posłów, aby zażądać od Kartagińczyków wydania Hannibala, i równocześnie gotowali się do wojny z nimi mianowawszy konsulami Publiusza
Korneliusza i Tyberiusza Semproniusza28. O tych sprawach szczegółowo
traktowaliśmy w poprzedniej księdze; teraz zaś przytoczyliśmy je tylko
dla przypomnienia, stosownie do pierwotnej zapowiedzi, ażeby można było
poznać równoczesne zdarzenia. I na tym skończył się pierwszy rok obecnej olimpiady 29.
67. U Etolów nadszedł już czas wyboru urzędników i wybrano strategiem Dorimachosa, który zaraz po objęciu urzędowania powołał Etolów
pod broń i wpadł z nimi w okolice górnego Epiru pustosząc kraj i uprawiając dzieło zniszczenia ze wzmożoną siłą; bo już nie własną zdobycz,
lecz szkodę Epirotów miał na uwadze we wszystkim, co robił. Kiedy przybył do świątyni w Dodonie, spalił portyki, zniszczył wiele darów wotywnych i zrównał z ziemią także święty przybytek; tak więc dla Etolów nie
27
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istniały żadne granice ani pokoju, ani wojny, lecz w jednym i drugim
wypadku poczynali sobie wbrew powszechnym zwyczajom i prawom
narodów.
Otóż Dorimachos dopuściwszy się tych i tym podobnych sprawek
wrócił znowu do ojczyzny. Gdy zima już mijała i nikt z powodu pory roku
nie spodziewał się przybycia Filipa, ściągnął król trzy tysiące wojowników ze spiżowymi tarczami, dwa tysiące lekkozbrojnych i trzystu Kreteńczyków, a prócz nich około czterystu jeźdźców, którzy tworzyli jego
straż przyboczną, i wyruszył z Larysy. Przeprawiwszy te wojska z Tesalii na Eubeę, a stąd do Kynos, przybył przez Beocję i Megaris do Koryntu około zimowego przesilenia dnia z nocą; a marsz swój wykonał tak
szybko i potajemnie, że nikt z Peloponezyjczyków nie przeczuwał jego
zjawienia się. Zamknął tedy bramy Koryntu i rozstawił po drogach straże,
wezwał do siebie w następnym dniu starszego Aratosa z Sikyonu, a do
stratega Achajów i do miast wysłał listy, w których oznajmiał, kiedy
i gdzie wszyscy mają się stawić pod bronią. Po tych zarządzeniach pomaszerował dalej i rozbił obóz koło Dioskurion na obszarze fliazyjskirn.
68. W tymże czasie Euripidas z dwoma szwadronami Elejczyków,
z piratami i żołnierzami najemnymi (tak że wszystkich było około dwóch
tysięcy ludzi), a nadto ze stu jeźdźcami wyruszył z Psofis i odbywał marsz
przez terytorium Feneosu i Stymfalosu nie wiedząc nic o Filipie, a tylko
mając zamiar splądrować obszar Sikyonów. W tę samą noc, w której Filip
stanął obozem koło Dioskurion, przeciągnął on mimo obozu króla, a nad
ranem miał wtargnąć na terytorium Sikyonu. Niektórzy z Kreteńczyków
Filipa opuścili swe szeregi i w poszukiwaniu furażu natknęli się na ludzi
Euripidasa. Od nich dowiedział się tenże podczas przesłuchania o bliskości Macedończyków i nie wtajemniczając nikogo w otrzymane wiadomości
zabrał wojsko i wrócił znowu tą samą drogą, którą przybył, gdyż miał
on zamiar a zarazem nadzieję uprzedzenia Macedończyków, jeżeli przejdzie przez obszar stymfalijski i osiągnie wyżej położone i trudno dostępne
okolice. Król, nie wiedząc nic o nieprzyjaciołach, wyruszył stosownie do
powziętego zamiaru rankiem i posuwał się naprzód zdecydowany obrać
drogę mimo samego Stymfalos do Kafyai: tam bowiem mieli się Achajowie zebrać z bronią, jak im był listownie zapowiedział.
69. Przednia straż Macedończyków zbliżała się do przełęczy górskiej
koło tak zwanego Apelauron, która leży przed miastem Stymfaliów w odległości około dziesięciu stadiów, kiedy równocześnie przednia straż Elejczyków także dotarła do tejże przełęczy. Euripidas więc, poznawszy stan
rzeczy z tego, co mu doniesiono, zabrał z sobą kilku jeźdźców i uciekając
poprzez bezdroża przed grożącym niebezpieczeństwem schronił się do
Psofis. Reszta zaś wojska Elejczyków opuszczona przez wodza i zaskoczona tym zajściem zatrzymała się w marszu nie wiedząc, co ma robić
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i dokąd się zwrócić. Z początku bowiem ich zwierzchnicy przypuszczali,
że niektórzy Achajowie sami zjawili się z odsieczą. A najbardziej zwiedli
ich żołnierze uzbrojeni w spiżowe tarcze; mianowicie uważali ich za Megalopolitan, ponieważ ci ostatni w bitwie koło Sellazji przeciw Kleomenesowi posługiwali się taką bronią, w którą dla bieżącej potrzeby zaopatrzył
ich król Antigonos. Dlatego cofali się, zachowując szeregi, ku pewnym
wyżej położonym punktom nie tracąc jeszcze nadziei ratunku. Skoro
jednak Macedończycy nadchodząc znaleźli się w ich pobliżu, wówczas
pojęli istotny stan rzeczy, rzucili broń i wszyscy zwrócili się do ucieczki.
Około tysiąca i dwustu z nich pojmano żywcem, reszta wojska zginęła
bądź z ręki Macedończyków, bądź spadając ze stoków górskich; uciekło
nie więcej niż stu. Filip odesłał łupy i jeńców do Koryntu i dalej konty-nuował swój pochód. Wszystkim zaś Peloponezyjczykom wydało się to
czymś niezwykłym, bo równocześnie usłyszeli o przybyciu i o zwycięstwie
króla.
70. Po przejściu przez Arkadię po wielu mozołach i przetrwaniu wielu
śnieżnych burz, gdy przekraczał góry Olygyrtos, przybył Filip na trzeci
dzień nocą do Kafyai. Tu dał wojsku dwudniowe wytchnienie, połączył
się z młodszym Aratem i z zebranymi pod jego wodzą Achajami, tak że
całe wojsko składało się z dziesięciu tysięcy ludzi, i pociągnął przez terytorium Kleitoru ku Psofis, zbierając z tych miast, przez które przechodził,
broń i drabiny. Psofis jest to, jak wszyscy przyznają, stara kolonia Arkadów w krainie Azanis; leży w środku całego Peloponezu, a na granicach
zachodnich samej Arkadii, stykając się z mieszkającymi na kresach zachodnimi Achajami. Dominuje ono swym położeniem nad krajem Elejczyków, z którymi wówczas stanowiło jedno państwo. Filip więc, przybywszy w trzecim dniu z Kafyai, rozłożył się obozem przy Psofis na
wzgórzach, które leżą naprzeciw miasta i nad nim górują, a z których
można było bezpiecznie obserwować całe miasto i jego okolice. Król widząc warowność Psofis kłopotał się, co ma czynić. Po zachodniej bowiem
strome miasta płynie wartki strumień górski, który w zimie przeważnie
jest nie do przebycia, a wskutek głębokiego wyżłobienia, jakie powoli
z czasem wytworzył spływając z wysokich miejsc, czyni miasto w ogóle
warownym i niedostępnym. Od wschodniej strony ma ono Erymantos, wielką i gwałtowną rzekę, o której głoszono już wiele podań.
Ponieważ zaś strumień górski wpada do Erymantu na południe od miasta,
przeto trzy jego strony objęte rzekami chronione są w wyżej podany sposób. Nad pozostałą północną stroną dominuje strome wzgórze, które otoczone murem zastępuje dogodnie położony i rzeczywisty zamek. Posiada
też to miasto mury wyróżniające się wielkością i fortyfikacjami. Prócz
tego wkroczyły tam wojska posiłkowe Elejczyków, a znajdował się w nim
również Euripidas, który ocalił się ucieczką.
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71. Filip, miarkując to wszystko i rozważając, postanowił bądź odstąpić od zamiaru szturmowania i oblegania miasta, bądź zbierała go do tego
ochota, gdy widział dogodne położenie miejsca. O ile bowiem ono teraz
zagrażało Achajom i Arkadom, a dla Elejczyków było bezpieczną bazą
operacyjną, o tyle znowu w razie zajęcia miało chronić Arkadów, dla
sprzymierzeńców zaś stać się dogodnym punktem wypadów przeciw Elejczykom. Dlatego przechylając się w swej decyzji na tę stronę przykazał
Macedończykom, żeby równo ze świtem wszyscy spożyli śniadanie i byli
w zupełnym pogotowiu. Następnie przeszedł most wiodący przez Erymantos, przy czym nikt nie przeszkodził mu w tym niezwykłym przedsięwzięciu i przystąpił do samego miasta energicznie a groźnie. Euripidas
i wszyscy, którzy byli w mieście, wskutek tego znaleźli się w kłopocie,
gdyż byli przekonani, że nieprzyjaciele nie ośmielą się ani zaraz w pierwszym ataku zaczepić i szturmować tak warownego miasta, ani też przedsięwziąć długotrwałego oblężenia w obecnej porze roku. Lecz myśląc tak
równocześnie nie ufali sobie nawzajem w obawie, żeby Filip z pomocą
tych, którzy znajdowali się wewnątrz murów, nie urządził zamachu na
miasto. Ponieważ jednak wśród siebie nie zauważyli żadnych takich prób,
przeto większość ruszyła ku murom, aby ich bronić; najemnicy zaś Elejczyków przez jedną wyżej położoną bramę wyszli z miasta, aby uderzyć
na nieprzyjaciół. Król na trzech punktach ustawił ludzi, którzy mieli
przystawić drabiny do murów, i odpowiednio do tych punktów rozdzielił
resztę Macedończyków; skoro następnie przez trębaczy wydał poszczególnym grupom hasło, równocześnie ze wszystkich stron przypuszczono
szturm do murów. Otóż z początku dzielnie bronili się ci, którzy dzierżyli
miasto, i wielu strącali z drabin. Kiedy jednak wyczerpał się zapas pocisków i innych rzeczy potrzebnych do walki, jako że przygotowania robiono na poczekaniu, a Macedończycy niczym nie dawali się odstraszyć,
lecz na miejsce strąconego z drabiny wstępował bezzwłocznie stojący
w tyle — w końcu oblężeni wycofali się z miasta i wszyscy uciekli na
akropole; natomiast z wojsk króla Macedończycy wspinali się na mury,
a Kreteńczycy starłszy się z owymi najemnikami, którzy wyszli z miasta
przez wyżej położoną bramę, zmusili ich do porzucenia broni i do bezładnej ucieczki. Ścigając i siekąc wpadli wraz z nimi przez bramę, tak że
zajęcie miasta nastąpiło równocześnie ze wszystkich stron. Psofidiowie
zatem z dziećmi i żonami schronili się na zamek, a wraz z nimi Euripidas
jako też reszta tłumu, która uszła z życiem.
72. Macedończycy wpadłszy do wnętrza zrabowali bezzwłocznie wszystkie sprzęty z domów; potem zamieszkali po domach i obsadzili miasto.
A ci, którzy schronili się na akropole, nie mając żadnych zapasów i przewidując swój los postanowili sami poddać się Filipowi. Posławszy więc
herolda do króla i utrzymawszy pozwolenie na przybycie poselstwa wy-
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prawili naczelników miasta, a wraz z nimi Euripidasa. Ci też zawarli
układ, w którym uzyskali zapewnienie bezpieczeństwa dla zbiegłych na
zamek oraz obcych obywateli. Posłowie więc znowu wrócili tam, skąd
przybyli, ze zleceniem, żeby tak długo wszyscy zostali na miejscu, aż
wyruszy wojsko: aby niektórzy żołnierze wbrew zakazowi nie obrabowali
ich. Król wskutek śnieżycy był zmuszony zatrzymać się przez kilka dni
w tej miejscowości. W ciągu tego czasu zwołał obecnych Achajów i przedstawił im najprzód warowność oraz dogodne położenie miasta dla teraźniejszej wojny, po czym mówił o życzliwych uczuciach, jakie żywi dla
ich ludu, a w końcu oświadczył, że i teraz odstępuje i daje to miasto Achajom; jest bowiem jego zamiarem, żeby wedle możności oddać im przysługę i nie skąpić żadnych zachodów. Gdy za te słowa podziękowali mu
Aratos i ogół, rozwiązał zebranie i wyruszył z wojskiem obierając drogę
na Lasion; Psofidiowie zaś zeszli z zamku i odzyskali z powrotem swe
miasto jako też każdy swój dom, podczas gdy Euripidas odszedł do Koryntu, a stamtąd do Etolii. Obecni w Psofis zwierzchnicy achajscy oddali
władzę nad zamkiem Prolaosowi z Sikyonu z wystarczającą załogą, a nad
miastem Pytiasowi z Pellene. Taki był przebieg zdarzeń w Psofis.
73. Gdy Elejczycy, którzy stali załogą w Lasion, dowiedzieli się o przybyciu Macedończyków, a zarazem usłyszeli, co zaszło w Psofis, bezzwłocznie opuścili miasto. Król zajął je w pierwszym ataku, ledwie przybył. Aby
zaś tym dobitniej zaświadczyć swe przyjazne usposobienie względem ludu
Achajów, oddał im także Lasion. Tak samo Stratos, które opuścili Elejczycy, zwrócił Telfuzjom. Dokonawszy tego przybył w piątym dniu do
Olimpu. Tu złożył ofiarę bogu i ugościł dowódców, a także reszcie wojska
udzielił trzydniowego wypoczynku, po czym znowu wyruszył. Po wkroczeniu do Elei wysłał picowników na wieś, a sam rozbił obóz koło tak
zwanego Artemision. Skoro tu odebrał zdobycz, przeniósł swój obóz do
Dioskurion. Wobec pustoszenia kraju była wielka ilość pojmanych, a jeszcze większa tych, którzy chronili się do sąsiednich wsi i warownych
punktów. Albowiem kraj Elejczyków jest gęsto zaludniony i bardziej niż
reszta Peloponezu pełen zasobów i ludzi. Niektórzy z nich tak miłują
życie wiejskie, że choć posiadają wystarczający majątek, w ciągu dwóch
i trzech generacji nie przybywali wcale na Zgromadzenie Ludowe. Pochodzi to stąd, że mężowie stanu bardzo gorliwie troszczą się o mieszkańców wsi, aby sprawiedliwość wymierzano im na miejscu i aby niczego
z potrzeb życiowych im nie zabrakło. Zdaje mi się jednak, że oni to wszystko już w dawnych czasach obmyślili i prawnie ustalili, zarówno dlatego,
że posiadają wiele pól, jak przede wszystkim z powodu istniejącego ongi
u nich świętego trybu życia, kiedy to otrzymali od Hellenów ten przywilej
dzięki igrzyskom olimpijskim i zamieszkali Eleję jako kraj święty i wolny
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od pustoszeń nie znając żadnego niebezpieczeństwa i żadnego ucisku
wojennego.
74. Atoli później, kiedy Arkadowie odmówili im praw do Lasion i całej Pisatis, tak że byli zmuszeni bronić swego kraju i zmienić tryb życia,
nie zadawali już sobie nawet najmniejszego trudu, żeby z powrotem
uzyskać u Hellenów dawną i odziedziczoną po ojcach nietykalność, lecz
pozostali nadal w tym samym stanie, niedobrze, moim zdaniem, dbając
o przyszłość. Jeżeli bowiem to, o co wszyscy modlimy się do bogów,
i wszystko znosimy tęskniąc, by stało się naszym udziałem, i co jedyne
z domniemanych dóbr niezaprzeczenie należy się ludziom — na myśli
mam pokój — jeżeli go ktoś w słuszny i przyzwoity sposób może raz na
zawsze bezspornie nabyć u Hellenów, a jednak zaniedba to uczynić
albo inne sprawy uważa za pilniejsze, jakżeż nie miałby on zgodnie uchodzić za nierozumnego? Dobrze — powie ktoś — ale wskutek takiego trybu
życia jest się wystawionym na zaczepki ze strony tych, co postanowili
prowadzić wojny i gwałcić układy! Lecz to zdarza się rzadko, a jeżeli
kiedy się zdarzy, wówczas można liczyć na pomoc ze strony Hellenów.
Żeby zaś mniejsze krzywdy odpierać, to przy wzroście dobrobytu, jaki
musiałby nastać u żyjących w ciągłym pokoju, oczywiście nie zabrakłoby
im obcych i najemnych wojsk, które w odpowiednim miejscu i czasie
pilnowałyby ich kraju. Teraz zaś bojąc się tego, co tylko rzadko i wbrew
oczekiwaniu się zdarza, widzą swój kraj i swe mienie narażone na ciągłe
wojny i spustoszenia.
Niechby te nasze słowa były upomnieniem dla Elejczyków, zwłaszcza
że okoliczności nigdy przedtem nie układały się dla nich pomyślniej niż
teraz, aby zdobyć sobie uznaną przez wszystkich nietykalność, ponieważ
i dziś jeszcze, jak wyżej zauważyłem, pozostałości dawnego zwyczaju są
przyczyną, iż Elejczycy szczególnie licznie mieszkają na wsi.
75. Przeto gdy zjawił się Filip, ilość pojmanych była ogromna, a jeszcze większa tych, co ratowali się ucieczką. Najwięcej zaś sprzętu i największe masy ludzi i bydła nagromadzono w miejscowości, która nazywa
się Talamai, ponieważ otaczająca ją okolica jest ciasna i utrudnia wtargnięcie, a także sama miejscowość jest niedostępna i nie do pokonania.
Król słysząc o mnóstwie tych, którzy schronili się do wspomnianego
miejsca, postanowił niczego nie zostawić bez próby i bez rozstrzygnięcia
i obsadził naprzód żołnierzami najemnymi dogodnie u wejścia położone
punkty; sam, zostawiwszy w obozie bagaż i większą część wojska, zabrał
z sobą peltastów i resztę lekkozbrojnych i posuwał się przez cieśninę;
jakoż bez żadnej przeszkody dotarł do tego miejsca. Uchodźcy przerażeni
jego najściem, ponieważ we wszelkich sprawach wojennych brakło im
doświadczenia i przygotowania, a zarazem napłynęło tani wiele motłochu,
rychło poddali się. Wśród nich znajdowało się też dwustu różnych najem-
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ników, z którymi przybył Amfidamos, strateg Elejczyków. Filip zawładnąwszy licznym sprzętem i więcej niż pięciu tysiącami ludzi, a prócz
tego uprowadziwszy niezliczoną ilość bydła, wrócił na razie do obozu;
następnie jednak, gdy jego wojsko obciążone nadmierną ilością wszelakiej
zdobyczy było niezdatne do walki, cofnął się i znów stanął obozem
w Olimpu.
76. Apelles zaś, który był jednym z opiekunów pozostawionych przez
Antigonosa młodemu Filipowi, a który wówczas cieszył się największym
wpływem u króla, chciał doprowadzić lud Achajów do tego samego stanu
co Tesalów i pokusił się o rzecz niegodziwą. Mianowicie Tesalowie zdawali się rządzić według własnych praw i znacznie górować nad Macedończykami; w rzeczywistości jednak w niczym się od nich nie różnili,
lecz byli traktowani na równi z Macedończykami i robili wszystko, co
im przykazali królewscy urzędnicy. Dlatego też wspomniany Apelles,
stosując się do tej zasady, zamierzał wystawić na próbę owych Achajów,
którzy brali udział w wyprawie. Najpierw więc pozwolił Macedończykom
za każdym razem wyrzucać z kwater nocnych tych Achajów, którzy je
wprzód zajęli, i tak samo odbierać im zdobycz. Następnie kazał swym
służalcom z byle jakiej przyczyny podnosić na nich rękę; takich zaś, którzy
się na to oburzali albo spieszyli z pomocą biczowanym, osobiście prowadził do więzienia. W ten sposób spodziewał się ich powoli i nieznacznie
przyzwyczaić do tego, żeby nikt nie uważał za niegodne, cokolwiek go
spotka ze strony króla. A żywił tę nadzieję on, który krótko przedtem
odbył służbę pod Antigonosem i widział, jak Achajowie woleli znosić
wszelkie utrapienia, byleby tylko nie słuchać rozkazów Kleomenesa. Gdy
jednak kilku młodzieńców achajskich po społu zjawiło się u Arata, aby
wyjaśnić mu plan Apellesa, udał się tenże do Filipa, zdecydowany nie
zwlekać i w samych początkach rozprawić się z takim złem. Król rozmówiwszy się z Aratem i dowiedziawszy się o tym, co zaszło, kazał młodym
być dobrej myśli, jako że nic podobnego już ich nie spotka, Apellesowi
zaś zapowiedział, żeby niczego nie zlecał Achajom bez zgody ich stratega.
77. Filip zatem ze względu na swe postępowanie z tymi, którzy razem
z nim przebywali w polu, jako też ze względu na swą dzielność i śmiałość w przedsięwzięciach wojennych, dobrą miał opinię nie tylko u żołnierzy obozowych, lecz także u wszystkich innych Peloponezyjczyków. Niełatwo bowiem znajdzie się król, który z natury byłby obdarzony licznymi
przymiotami potrzebnymi do zdobycia potęgi. Wszak i bystrość, i pamięć,
i wdzięk posiadał w wysokim stopniu, nadto wygląd królewski i takiż
charakter, a co najważniejsze, wojenną dzielność i śmiałość. Niełatwo
jest pokrótce przedstawić, co właściwie stłumiło te wszystkie przymioty
i z wybornego króla zrobiło srogiego tyrana. Przeto odpowiedniej będzie
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w innym miejscu, nie tu, rozważyć i zbadać tę kwestie 30. Filip wyruszywszy z Olimpu drogą na Faraję przybył do Telfuzy, a stąd do Herai. Tu
sprzedał zdobycz i kazał naprawić most na Alfejosie, przez który chciał
przejść, aby wtargnąć do Trifylii. W tym samym czasie Dorimachos, strateg Etolów, posłał Elejczykom proszącym o pomoc, ponieważ pustoszono
ich terytorium, sześciuset Etolów pod dowództwem Fillidasa. Ten po
przybyciu do Elei ściągnął około pięciuset najemników elejskich i tysiąc
żołnierzy spośród obywateli, a prócz nich Tarentyjczyków 31, i pospieszył
z odsieczą do Trifylii. Okolica Trifylii otrzymała tę nazwę od Trifylosa,
jednego z synów Arkada; leży ona na wybrzeżu Peloponezu między krajem Elejczyków i Meseńczyków, zwrócona jest ku Morzu Libijskiemu
i stanowi kraniec Arkadii na południowym zachodzie. Na jej obszarze
znajdują się następujące miasta: Samikon, Lepreon, Hypana, Typaneai,
Pyrgos, Aipion, Bolaks, Stylangion i Friksa. Te miasta krótko przedtem
opanowali Elejczycy i przyłączyli do nich miasto Alifeira, które pierwotnie należało do Arkadii [i Megalopolis], kiedy to Megalopolita Lydiadas za swej tyranii dla jakichś osobistych korzyści oddał ją Elejczykom
drogą wymiany.
78. Fillidas więc posłał Elejczyków do Lepreon, a żołnierzy najemnych
do Alifeira, sam zaś ze swymi Etolami oczekiwał dalszych wypadków
w Typaneai. Król złożywszy bagaż i przeszedłszy most na rzece Alfejos,
która płynie tuż przy mieście Herajów, zjawił się przed Alifeira. Leży
ona na stromym zewsząd wzgórzu, na które wychodzi się drogą wynoszącą więcej niż dziesięć stadiów; posiada zamek na samym szczycie całego
wzgórza i spiżowy posąg Ateny wyjątkowo piękny i wielki. Co do przyczyny i zamiaru jako też co do środków pieniężnych, jakimi ten posąg
wzniesiono, nawet tubylcy są różnego zdania: nie da się bowiem na pewno
zbadać, skąd pochodzi i kto go poświecił. Wszelako co do artystycznego
wykończenia wszyscy zgodnie przyznają, że jest to jedno z najwspanialszych i najkunsztowniejszych dzieł, którego twórcami byli Hekatodoros
i Sostratos. Otóż z nastaniem pogodnego i jasnego dnia rozstawił król rankiem na rozmaitych punktach ludzi, którzy mieli nieść drabiny, i najemników, którzy mieli ich z przodu osłaniać; za nimi w tyle w odpowiednich oddziałach ustawił Macedończyków, a o wschodzie słońca przykazał wszystkim podchodzić ku wzgórzu. Ponieważ Macedończycy rozkaz ten wykonali odważnie i w sposób groźny, przeto Alifeirowie zawsze zwracali
się i po społu biegli na te miejsca, do których głównie — jak widzieli —
zbliżali się Macedończycy. W tym samym czasie sam król z najzręczniejszymi wojownikami przez jakieś spadzistości niepostrzeżenie wdarł się
30
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do podzamcza. Na dany zaś znak równocześnie wszyscy przystawili drabiny i próbowali wtargnąć do miasta. Najpierw więc król zajął podzamcze, które znalazł opuszczone. Gdy ono stanęło w płomieniach, przewidywali obrońcy murów, co dalej nastąpi, a obawiając się, że po zajęciu
zamku stracą ostatnią nadzieję, porzucili mury i zaczęli uciekać na zamek.
Wobec tego Macedończycy od razu opanowali mury i miasto. A kiedy
następnie ci, co byli na zamku, wysłali poselstwo do Filipa, on zapewnił
im bezpieczeństwo i przejął także zamek na mocy układów.
79. Wynik tych przedsięwzięć sprawił popłoch w Trifylii, tak że wszyscy naradzali się, jak ocalić siebie i swe miasta ojczyste. Fillidas opuściwszy Typaneai, gdzie ograbił jeszcze kilka domów, usunął się do Lepreon. Taką bowiem nagrodę otrzymywali wtedy sprzymierzeńcy Etolów,
że nie tylko w największej potrzebie jawnie ich opuszczano, lecz nawet
ograbieni lub zdradzeni doznawali tych cierpień ze strony sojuszników,
jakie pokonani muszą znosić ze strony nieprzyjaciół. Typaneaci wydali
Filipowi miasto, a to samo uczynili mieszkańcy Hypany. Równocześnie
Fialiowie32 słysząc o wydarzeniach w Trifylii i zniechęceni do sojuszu
z Etolami, zajęli przemocą miejsce dokoła budynku urzędowego polemarchów33. A piraci etolscy, którzy przebywali w tym mieście, aby zagarniać
zdobycz z Mesenii, z początku chcieli zaczepić Fialiów i wdać się z nimi
w walkę; widząc jednak, jak obywatele jednomyślnie skupiają się do
obrony, odstąpili od swego zamiaru, zabrali na mocy układu swe mienie
i wyszli z miasta. Wtedy Fialiowie wysłali posłów do Filipa i poddali mu
się wraz z miastem.
80. Gdy to się jeszcze działo, Lepreaci, obsadziwszy pewien punkt
w mieście, zażądali od Elejczyków i Etolów, a tak samo od wojsk posiłkowych, które przysłali im Lacedemończycy, aby ustąpili z zamku i z miasta. Z początku Fillidas nie zwracał na to uwagi, lecz pozostał na miejscu,
aby napędzić strachu mieszczanom. Kiedy jednak król wysławszy do Fialii
Tauriona z oddziałem wojska sam pociągnął przeciw Lepreon i już zbliżał
się do miasta, wiadomość ta odebrała Fillidasowi odwagę, natomiast Lepreaci jeszcze się umocnili w swych śmiałych poczynaniach. Jakoż istotnie
pięknego czynu dokonali Lepreaci, którzy, mimo że w mieście było tysiąc
Elejczyków, tysiąc Etolów razem z piratami, pięciuset najemników, dwustu Lacedemończyków, a prócz tego obsadzony był zamek — przecież
podjęli się obrony swego miasta ojczystego i nie wyrzekli się swych nadziei. Gdy Fillidas widział, że Lepreaci mężnie stawiają opór, a zbliżają
się Macedończycy, wyszedł z miasta wraz z Elejczykami i posiłkami lacedemońskimi. Przysłani więc przez Spartiatów Kreteńczycy wrócili przez
32
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Mesenię do swej ojczyzny, a Fillidas ze swymi ludźmi schronił się do
Sainikon. Lud zaś Lepreatów, odzyskawszy ojczyznę, wyprawił posłów
do Filipa i poddał mu miasto. Król uwiadomiony o tym, co zaszło, odesłał
resztę wojska do Lepreon, a sam z peltastami i innymi lekkozbrojnymi
ruszył spiesznie naprzód, aby dopędzić Fillidasa. Jakoż dosięgnął go i zawładnął całym jego bagażem; sam zaś Fillidas jeszcze w porę wpadł do
Samikon. Król rozbił obóz przed tym miejscem, ściągnął resztę wojska
z Lepreon, i wobec mieszczan przybrał taką postawę, jakby zamierzał
miasto oblegać. Etolowie wraz z Elejczykami, którzy prócz rąk nic nie
mieli w pogotowiu na wypadek oblężenia, ulękli się biedy i rozmówili się
z Filipem w sprawie swego bezpieczeństwa, utrzymawszy pozwolenie
wyjścia z bronią w ręku udali się do Elei; król zaś natychmiast opanował
Samikon. Następnie zjawili się u niego także inni błagając o łaskę, wobec
czego przejął w poddaństwo Friksę, Stylangion, Aipion, Bolaks, Pyrgos
i Epitalion. Po osiągnięciu tych sukcesów i podbiciu w ciągu sześciu dni
całej Trifylii wrócił znowu do Lepreon, Lepreatów upomniał stosownie do
okoliczności, wprowadził załogę na zamek, a potem wyruszył z wojskiem
do Herai zostawiając jako naczelnika w Trifylii Akarnana Ladikosa. Skoro
przybył do wspomnianego miasta, rozdzielił całą zdobycz, zabrał stąd
bagaż 34 i w środku zimy udał się do Megalopolis.
81. W tym samym czasie, gdy Filip działał w Trifylii, Lacedemończyk
Cheilon próbował zamącić istniejące w państwie stosunki. Mniemał on
bowiem, że z racji pochodzenia jemu należy się godność królewska, i głęboko nad tym bolał, że eforowie pominęli go wybierając królem Likurga.
W nadziei zatem, że lud szybko za nim pójdzie, jeżeli obierze tę samą
drogę co Kleomenes i obudzi w tłumie nadzieję na losowanie i podział
gruntów, zabrał się do dzieła. Porozumiawszy się w tej sprawie z przyjaciółmi i pozyskawszy około dwustu uczestników śmiałego czynu zajął
się wykonaniem planu. Widząc zaś największą przeszkodę dla swoich zamysłów w Likurgu i w eforach, którzy owemu użyczyli godności królewskiej, przeciw nim skierował pierwszy atak. Otóż eforów zaskoczył przy
uczcie i wszystkich na miejscu wymordował, przy czym los wymierzył
im należną karę. Bo czy się tego uwzględni, który zadał im śmierć, czy
to, za co ją ponieśli, trzeba przyznać, że ponieśli ją słusznie. Cheilon dokonawszy tego czynu udał się do domu Likurga i zastał go wewnątrz,
lecz nie mógł dostać go w swe ręce; bo ten z pomocą kilku domowników
i sąsiadów potajemnie wydostał się i uciekł przed nim. Likurg więc uszedł
po bezdrożach do tak zwanej Pellene w Tripolis. A Cheilon, któremu nie
powiodło się najważniejsze zadanie, był wprawdzie zniechęcony, musiał
jednak dalej działać. Dlatego wpadł na rynek, zaatakował wrogów, zachę34
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cał krewnych i przyjaciół, a reszcie czynił nadzieje, o których powyżej
mówiliśmy. Gdy jednak nikt go nie słuchał, lecz przeciwnie, ludzie skupiali się przeciw niemu, zrozumiał sytuacją i ukradkiem się wyniósł; przewędrowawszy kraj przybył sam jeden do Achai jako zbieg. Lacedemończycy zaś obawiając się nadejścia Filipa zwieźli swe mienie ze wsi, a Atenajon na obszarze Megalopolis zrównali z ziemią i opuścili.
Lacedemończycy więc, którzy dzięki ustawodawstwu Likurga posiadali najlepszy ustrój i stanowili największą potęgę aż do bitwy pod Leuktrami, z chwilą gdy ich los odmienił się całkowicie, a ich ustrój państwowy
z każdym dniem coraz bardziej na powrót szedł ku gorszemu, w końcu
zaznali bez liku mozołów i wojen domowych, nękały ich bardzo częste
podziały gruntów i wygnania i doświadczyli nader przykrej niewoli, aż do
czasów tyranii Nabisa, oni, co przedtem nawet wzmianki o niej nie mogli
łatwo znieść. Otóż dawne dzieje Lacedemończyków, i to przeważną ich
część, przedstawiło wielu w przychylnym i nieprzychylnym świetle; lecz
najbardziej znamienne wypadki, odkąd Kleomenes całkowicie obalił odziedziczony po ojcach ustrój, my teraz opowiemy szczegółowo w odpowiednim miejscu.
82. Filip wyruszył z Megalopolis, odbył marsz przez Tegeę i zjawił się
w Argos, gdzie spędził resztę zimy, będąc bardziej, niż wiek na to pozwalał,
przedmiotem podziwu dzięki całemu swemu zachowaniu i dzięki czynom
dokonanym w dotychczasowych wyprawach. Apelles zaś i teraz nie zaniechał swego planu, lecz zdążał do tego, żeby Achajów powoli ugiąć pod
jarzmo. A widząc, że obaj Aratowie przeszkadzają takiemu przedsięwzięciu i że Filip z nimi się liczy, zwłaszcza ze starszym, bądź z powodu jego
przyjaźni z Antigonosem, bądź z powodu największego znaczenia u Achajów, a przede wszystkim z powodu zręczności i rozsądku tego męża —
postanowił rozprawić się z nimi i w taki podstępny sposób działać. Poszukiwał on politycznych przeciwników Arata, poszczególnych ściągał do
siebie z miast, zjednywał ich, przynęcał i zachęcał, aby zawarli z nim
przyjaźń. Polecał ich także Filipowi dowodząc mu przy każdym z osobna,
że jeżeli będzie trzymał z Aratem, to musi obchodzić się z Achajami
zgodnie z umową o przymierzu; jeżeli natomiast jego usłucha i pozyska
w nich przyjaciół, to może wszystkich Peloponezyjczyków traktować według swego uznania. Zaraz też zabiegał około wyboru urzędników, chcąc
jednemu z tych ludzi zapewnić strategię, a stronników Arata wyprzeć
z ich stanowiska. Dlatego też namówił Filipa, aby udał się na zebranie
wyborcze Achajów do Aigion, pod tym pozorem, że równocześnie odbywa
marsz do Elei. Gdy król usłuchał go, zjawił się sam w porę i zachęcając
jednych, grożąc drugim osiągnął to wprawdzie z trudem, przecież jednak
sprawił, że wybrano na stratega Farajczyka Eperatosa, a odpadł Timoksenos polecany przez Arata.
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83. Potem król wyruszył i ciągnąc przez Patrai i Dyme przybył do
twierdzy, która nazywa się Teichos i leży przed terytorium Dymajów;
jak wyżej podałem35, krótko przedtem obsadził ją Euripidas. Tę więc
twierdzę chciał król za wszelką cenę odzyskać dla Dymaj ów i rozłożył się
pod nią z całym wojskiem. Przerażona załoga Elejczyków wydała twierdzę
Filipowi, a był to punkt niewielki, lecz znakomicie umocniony; jego obwód
wynosił nie więcej niż półtora stadiów, a wysokość muru nigdzie mniej
niż trzydzieści łokci36. Król oddał ją Dymajom, najechał i spustoszył kraj
Elejczyków, a skoro go zniszczył i obłowił się liczną zdobyczą, wrócił
z wojskiem do Dyme.
84. Apelles zaś, który sądził, że coś osiągnął z tego, co zamierzał, ponieważ za jego sprawą mianowano stratega Achajów, znów zaczepił
Arata chcąc zupełnie odciągnąć Filipa od jego przyjaciela. Jakoż postanowił wymyślić potwarz posługując się takim planem. Amfidamos, strateg
Elejczyków, został w Talamai pojmany wraz z innymi, którzy się tam
schronili, jak to poprzednio opowiedziałem37; a kiedy odprowadzony z resztą
jeńców przybył do Olimpu, usiłował przez pewne osoby wyjednać sobie
posłuchanie u króla. Gdy to uzyskał, oświadczył w rozmowie, że jest
w stanie nakłonić Elejczyków do przyjaźni i sojuszu z królem. Filip ufając Amfidamosowi odesłał go bez okupu z rozkazem, aby przyrzekł Elejczykom, że jeżeli zechcą zawrzeć z nim przyjaźń, to on zwróci im wszystkich jeńców bez okupu, krajowi ich sam zapewni obronę od wszystkich
postronnych nieprzyjaciół, a prócz tego zachowa im wolność, tak że bez
obcej załogi, bez płacenia podatków będą żyli podług własnych praw.
Otóż Elejczycy wysłuchawszy tych propozycji wcale ich nie przyjęli,
jakkolwiek zdawały się być ponętne i wielkie. Lecz Apelles przy tej sposobności zmyślił potwarz i doniósł Filipowi, że Arat nie żywi szczerej przyjaźni do Macedończyków i nie jest mu naprawdę życzliwy; bo i teraz
stał się winny niechęci Elejczyków do króla. Kiedy mianowicie ten wysłał Amfidamosa z Olimpu do Elidy, Aratos — jak mówił — osobno zajął
się tym człowiekiem i podżegał go twierdząc, że bynajmniej nie leży
w interesie Peloponezyjczyków, aby Filip stał się panem Elei; i z tego
to powodu Elejczycy gardząc wszystkimi propozycjami zachowują przyjaźń z Etolami i prowadzą wojnę przeciw Macedończykom.
85. Najprzód więc Filip wysłuchawszy tej mowy kazał wezwać do
siebie obu Aratów, aby w ich obecności Apelles to samo powiedział. Gdy
się zjawili, Apelles powtórzył przytoczone wprzód zarzuty śmiało i groźnie, a kiedy król jeszcze milczał, dodał takie słowa: „Ponieważ was, Ara35
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cię, król uważa za tak niewdzięcznych i zgoła niepomnych jego dobrodziejstw, jest o,n zdecydowany zgromadzić Achajów, zdać z tego sprawę,
a potem wrócić do Macedonii". Wtedy starszy Aratos zabierając głos prosił Filipa, aby w ogóle żadnym twierdzeniom nigdy porywczo i bezkrytycznie nie dawał wiary; ilekroć zaś dowie się o jakiejś pogłosce skierowanej przeciw któremuś z przyjaciół i sprzymierzeńców, to niech wprzód
zarządzi jak najdokładniejsze śledztwo, zanim przyjmie oskarżenie. Bo
takie postępowanie jest godne króla i pod każdym względem korzystne.
Dlatego i teraz powinien, jego zdaniem, w sprawie Apellesa powołać tych,
którzy słyszeli jego twierdzenia, wprowadzić tego, który je owemu poddał, i nie pominąć, o ile możności, niczego w celu zbadania prawdy, zanim Achajom coś takiego objawi.
86. Gdy król uznał słuszność wypowiedzi Arata i oświadczył, że sprawy
nie zlekceważy, lecz gruntownie ją zbada, na razie rozeszli się. W następnych dniach Apelles nie dostarczył żadnego dowodu na swoje twierdzenia,
Aratowi zaś zdarzył się następujący szczęśliwy traf. Oto Elejczycy w tym
czasie, gdy Filip pustoszył ich kraj mając w podejrzeniu Amfidamosa,
postanowili go pochwycić i związanego wysłać do Etolii. On zaś przewidując ich zamiar uszedł z początku do Olimpu; później słysząc, że Filip
bawi w Dyme zajęty rozporządzeniami w sprawie zdobyczy, spiesznie
zbiegł do niego. Kiedy więc Aratos dowiedział się, że zjawił się Amfidamos wygnany z Elidy, był pełen radości, gdyż nie poczuwał się do żadnej
winy; jakoż udał się do króla i prosił go, aby zawezwał Amfidamosa:
wszak o podniesionych zarzutach najlepiej musi ten wiedzieć, z którym
o tym mówiono, i on wyjawi prawdę, ponieważ wygnano go z powodu
Filipa i w nim obecnie pokłada nadzieję ratunku. Król poszedł za jego
radą, posłał po Amfidamosa i przekonał się, że oskarżenie było fałszywe.
Dlatego też od tego dnia coraz bardziej uznawał i poważał Arata, a mniej
ufał Apellesowi, choć ogólne poważanie, jakim ów się cieszył, na wiele
jego postępków kazało mu przymykać oczy.
87. Apelles zaś bynajmniej nie zaniechał swego planu, lecz równocześnie starał się okpić także Tauriona, któremu poruczono sprawy Peloponezu, nie ganiać go, lecz raczej chwaląc i mówiąc, że nadaje się on do
tego, żeby wraz z królem przebywać w polu, ponieważ chciał komu innemu dzięki swemu wpływowi powierzyć sprawy Peloponezu. Nowy ten
bowiem sposób spotwarzania wynaleziono po to, żeby nie naganą, lecz pochwałą drugiemu zaszkodzić. Głównie zaś i najpierw wymyślili taką złośliwość, zawiść i zdradę ci, którzy przebywają na odworach książęcych,
bo rodzą się one z ich wzajemnej rywalizacji i chciwości. Podobnie także
naczelnika straży przybocznej, Aleksandra, starał się Apelles przy każdej
sposobności oczernić, bo chciał również straż osoby króla od siebie uzależnić i w ogóle zmienić pozostawiony przez Antigonosa układ stosunków.
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Mianowicie Antigonos nie tylko za życia wybornie kierował państwem
i swoim synem, lecz i rozstając się z życiem przemyślał wybornie wszystko
na przyszłość. Zostawił bowiem testament, w którym zdał sprawę Macedończykom ze swoich rządów; a tak samo na przyszłość zarządził, jak
i przez kogo poszczególne urzędy mają być sprawowane, nie chcąc dworakom zostawiać żadnego powodu do wzajemnej rywalizacji i niezgody.
Spośród tych, którzy wtedy byli uczestnikami jego wypraw, sam Apelles
został jednym z opiekunów, Leontios dowódcą peltastów, Megaleas naczelnikiem kancelarii królewskiej, Tauriona przełożono nad sprawami Peloponezu, Aleksandra nad strażą przyboczną. Otóż Leontiosa i Megaleasa
miał Apelles całkowicie w swym ręku, Aleksandra zaś i Tauriona usiłował wyprzeć z ich stanowiska, aby tymi urzędami i wszystkimi innymi
sprawami kierować osobiście i przez swoich przyjaciół. I łatwo byłby tego
dopiął, gdyby z Arata nie był sobie zrobił przeciwnika; teraz zaś rychło
poznał skutki swojej głupoty i zachłanności. Co bowiem zamierzał przeciw innym uczynić, to jego samego spotkało w nader krótkim czasie. Jak
i w jaki sposób to się stało, na razie nasz wywód odłożymy, aby zamknąć
tę księgę; a w dalszej części dzieła spróbujemy dokładnie o wszystkich
szczegółach opowiedzieć.
Filip zaś po dokonaniu powyższych czynów wrócił do Argos i tu spędził zimę ze swymi przyjaciółmi, a wojska odprawił do Macedonii.
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KSIĘGA PIĄTA
1. Rok strategii młodszego Arata upłynął około czasu wzejścia Plejady1; tak bowiem wtedy lud Achajów obliczał czas. Dlatego też Aratos
złożył swój urząd, a Eperatos przejął najwyższą władzę u Achajów; strategiem zaś Etolów był Dorimachos. W tym samym czasie, z początkiem
lata Hannibal, który już otwarcie przedsięwziął wojnę przeciw Rzymianom, wyruszył z Nowej Kartaginy, przekroczył rzekę Iber i rozpoczął
swój zaczepny pochód do Italii. Rzymianie wysłali Tyberiusza Semproniusza z wojskiem do Libii, a Publiusza Korneliusza do Iberii. Antioch
i Ptolemajos, zrezygnowawszy z nadziei załatwienia sporu o Celesyrię
przez poselstwa i rozmowy, zaczęli ze sobą wojować. A król Filip, któremu
brakło zboża i pieniędzy dla wojsk, zwołał Achajów za pośrednictwem
ich zwierzchników na zgromadzenie. Gdy lud, jak nakazywały prawa, zebrał się w Aigion, a król zauważył, że obaj Aratowie rozmyślnie sprzeciwiają się jego zamiarom z powodu intryg, jakie przeciw nim knuł Apel-:
les przy wyborze władz, Eperatos zaś z natury jest niezręczny i pogardzany przez wszystkich — zrozumiał stąd winę Apellesa i Leontiosa i postanowił znowu zbliżyć się do obu Aratów. Przeto namówił przewodniczących zebrania, by przenieśli je do Sikyonu, wezwał tu na poufną rozmowę starszego i młodszego Arata, zwalił winę wszystkich zajść na Apellesa i prosił ich, aby zachowali swój dawny wobec niego stosunek. Gdy
ci chętnie się na to zgodzili, wystąpił na Zgromadzeniu Achajów i przy
pomocy wymienionych mężów osiągnął wszystko, czego potrzebował do
swego przedsięwzięcia. Mianowicie Achajowie uchwalili dać mu zaraz na
pierwszą wyprawę pięćdziesiąt talentów, wypłacać jego wojsku przez trzy
miesiące żołd i dostarczać jeszcze po dziesięć tysięcy korców zboża; a na
przyszłość miał on — póki będzie obecny na Peloponezie, aby wraz z nimi
prowadzić wojnę — otrzymywać od Achajów co miesiąc siedemnaście
talentów.
2. Po tych uchwałach Achajowie rozeszli się do swoich miast; a król
naradzając się z przyjaciółmi, gdy wojska razem wróciły z leży zimowych,
1
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postanowił prowadzić wojnę na morzu. Był bowiem przekonany, że jedynie w ten sposób sam zdoła rychło zaskoczyć zewsząd nieprzyjaciół, a przeciwnicy bynajmniej nie potrafią nawzajem się wspomagać, gdyż położenie
krajów ich rozdzielało i każdy z nich, z powodu niepewności i szybkości
zjawienia się nieprzyjaciół na morzu, obawiał się o siebie samego. Wszak
miał on wojować przeciw Etolom i Lacedemończykom, a nadto przeciw
Elejczykom. Skoro król powziął to postanowienie, zaczął gromadzić okręty
Achajów i własne koło Lechajon i urządzając nieustanne próby ćwiczył
swoich falangitów oraz przyzwyczajał ich do wiosłowania, przy czym
Macedończycy gorliwie wykonywali jego rozkazy. Bo nie tylko w walkach
na lądzie w szyku bojowym są oni nader dzielni, lecz także do służby na
morzu w razie potrzeby bardzo skorzy, a przy kopaniu rowów, sypaniu
wałów i przy wszelkim podobnym wysiłku są to zgoła niestrudzeni pracownicy. Hezjod tak mówi o Ajakidach:
Ajakidowie, co wojną radują się niby biesiadą2.

Król zatem z wojskiem macedońskim przebywał w Koryncie zajęty
ćwiczeniem i zbrojeniem się na wojnę morską. Apelles zaś, który ani nie
mógł pokonać Filipa, ani znieść swej porażki i zlekceważenia, uknuł spisek
z Leontiosem i Megaleasem: owi, zostając na miejscu samych wypadków,
mieli rozmyślnie działać przeciw królowi i szkodzić jego interesom, a on
sam miał oddalić się do Chalkis i o to się starać, żeby królowi znikąd nie
dowożono środków do jego przedsięwzięć. Apelles więc ułożywszy się
z wymienionymi mężami co do tak podstępnego planu udał się do Chalkis
wymyślając przed królem jakieś dające się uzasadnić powody. Podczas
gdy tu bawił, tak wiernie dochowywał przysiąg — a wszyscy go słuchali
ze względu na dotychczasowe zaufanie — że król wreszcie był zmuszony
z powodu braku gotówki zastawić służące do jego użytku naczynia srebrne
i z tego się utrzymywać. Kiedy zgromadziły się statki, a Macedończycy
byli już wprawieni we wiosłowaniu, król rozdzieliwszy między wojsko
zboże i żołd wypłynął na pełne morze i wylądował na drugi dzień w Patrai, stojąc na czele sześciu tysięcy Macedończyków i tysiąca dwustu żołnierzy najemnych.
3. W tym samym czasie Dorimachos, strateg Etolów, posłał Elejczykom
na pomoc Agelaosa i Skopasa z pięciuset Neokreteńczykami. Elejczycy
zaś w obawie, że Filip pokusi się oblegać Kyllenę, ściągali wojska najemne
i przysposabiali żołnierzy spośród obywateli, a także Kyllenę starannie
umacniali. Wobec tego Filip skupił achajskich najemników i niektórych
ze służących pod nim Kreteńczyków oraz jeźdźców galickich, nadto około
dwóch tysięcy pieszych spośród doborowych wojsk z Achai i zostawił ich
2
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w mieście Dyme częścią jako rezerwę, częścią jako przednią straż przeciw
grożącemu z Elei niebezpieczeństwu. Sam jeszcze przedtem napisał do
Meseńczyków i Epirotów, jako też do Akarnanów i do Skerdilaidasa, żeby
wszyscy zaopatrzyli w załogę swe statki i spotkali się z nim koło Kefallenii:
po czym wypłynął z Patrai stosownie do umowy i zawinął do Pronnoi,
portu Kefallenii. Widząc jednak, że miasteczko [Pronnoi] jest trudne do
zdobycia, a miejsce za ciasne, popłynął dalej z flotą i zarzucił kotwicę
przy mieście Palajów. Skoro zauważył, że ta okolica obfituje w zboże
i może wyżywić wojsko, wysadził swe siły na ląd i rozłożył się przed
miastem; okręty razem wciągnął do przystani, otoczył je rowem i wałem,
a Macedończyków wysłał na furażowanie. Sam obszedł miasto dokoła, aby
zbadać, w jaki sposób można by było przesunąć ku murom machiny i prace
oblężnicze. Zamierzał oczekiwać tutaj sprzymierzeńców, a zarazem zdobyć
to miasto, aby po pierwsze pozbawić Etolów najniezbędniejszej dla nich
pomocy (bo okrętami Kefalleniów posługiwali się, aby przeprawiać się
na Peloponez i pustoszyć wybrzeża Epiru oraz Akarnanii), po wtóre zaś,
aby dla siebie samego i dla sprzymierzeńców utworzyć bazę operacyjną
dogodną do atakowania obszaru nieprzyjacielskiego. Kefallenia bowiem
leży naprzeciw Zatoki Korynckiej rozciągając się ku Morzu Sycylijskiemu
i zagraża zwróconym na północ i na zachód częściom Peloponezu, a zwłaszcza krajowi Elejczyków oraz tym częściom Epiru, Etolii i Akarnanii, które
zwrócone są na południe i na zachód.
4. Ponieważ wyspa nadawała się do zgromadzenia sprzymierzeńców,
a także dzięki położeniu była dogodna do zaczepki nieprzyjacielskiego i do
ochrony zaprzyjaźnionego kraju, przeto usiłował ją dostać w swe ręce
i poddać pod swoje zwierzchnictwo. Widząc zaś, że wszystkie inne części
miasta otoczone są bądź morzem, bądź stromymi skałami, a tylko mały
jego odcinek jest równiną zwróconą ku Zakyntos, zamyślił tędy posunąć
prace oblężnicze i tu skupić całe oblężenie. Król zatem na to skierował
uwagę i tym był zajęty. W tym samym zaś czasie przybyło piętnaście łodzi
od Skerdilaidasa (więcej bowiem nie mógł posłać z powodu knowań i zamieszek, jakie powstały miedzy dynastami w poszczególnych miastach
iliryjskich), przybyła też od Epirotów, Akarnanów i Meseńczyków wyznaczona liczba sprzymierzeńców; po zdobyciu bowiem miasta Fialiów Meseńczycy już bez namysłu wzięli udział w wojnie. Skoro wszystko przygotowano do oblężenia, król, aby odeprzeć obrońców, rozdzielił kusze do
rzucania pocisków i kamieni na odpowiednie punkty, zachęcił Macedończyków, pomknął machiny ku murom i zaczął pod ich osłoną kopać korytarze podziemne. Dzięki gorliwości Macedończyków przy pracach szybko
podkopano mur na dwa pletry 3 po czym król zbliżył się do murów i wezwał
3
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mieszkańców, żeby zawarli z nim pokój. Gdy ci nie chcieli o tym słyszeć,
kazał podłożyć ogień na podpory, przez co cały podtrzymywany nimi mur
obalił. Gdy to się stało, wysłał najpierw peltastów, którymi dowodził Leontios, uszykowanych w oddziałach i polecił im przemocą wedrzeć się przez
wyłom. Ale Leontios, wierny umowie z Apellesem, po trzykroć powstrzymywał młodzieńców, którzy przekroczyli wyłom, od zajęcia miasta; przekupił
najwybitniejszych spośród dowódców, a sam tak postępował zdradliwie
i za każdym razem tchórzył, że w końcu został wyrzucony z miasta po
doznaniu wielu strat, chociaż łatwo mógł pokonać nieprzyjaciół. Król
widząc, że dowódcy zachowują się tchórzliwie, a większość Macedończyków odniosła rany, odstąpił od oblężenia i naradzał się z przyjaciółmi, co
dalej należy czynić.
5. W tym samym czasie Likurg przedsięwziął wyprawę na Mesenię,
Dorimachos zaś z połową Etolów wpadł do Tesalii, obaj spodziewając się
odciągnąć przez to Filipa od oblegania Pałaj ów. W tej sprawie zjawili się
u króla posłowie od Akarnanów i Meseńczyków; wysłani przez Akarnanów wzywali go, aby wtargnął do kraju Etolów i tym samym zarówno
Dorimachosa powstrzymał od marszu na Macedonię, jak i cały kraj Etolów
śmiało najeżdżając spustoszył. A posłowie Meseńczyków prosili go, aby
przybył im na pomoc, dowodząc, że teraz, gdy ustaliły się wiatry pasatowe, można dokonać przejazdu z Kefallenii do Mesenii w jednym dniu;
stąd wnioskował Meseńczyk Gorgos, że nieprzewidziany i skuteczny będzie
napad na Likurga. Leontios zaś, wierny swoim zamiarom, gorliwie popierał
Gorgosa widząc, że w ten sposób lato upłynie Filipowi zupełnie bezużytecznie. Bo popłynąć do Mesenii było łatwo, lecz wrócić stamtąd podczas
trwania etezjów 4 — niemożliwe; z tego jasno wynikało, że Filip zamknięty
z wojskiem w Mesenii będzie zmuszony resztę lata bezużytecznie tam
spędzić, a Etolowie najeżdżając Tesalię i Epir cały kraj bezkarnie splądrują [i pustoszą]. Leontios więc te i podobne szkodliwe rady poddawał
królowi. Lecz Aratos, który był przy tym obecny, bronił przeciwnego
zdania. Oto mówił, że należy popłynąć do Etolii i tam przenieść wojnę;
skoro bowiem Etolczycy z Dorimachosem wyruszyli na wyprawę, najlepsza jest pora Etolię napaść i spustoszyć. Król zaś bądź nie ufając już
Leontiosowi wskutek rozmyślnego jego tchórzostwa podczas oblężenia,
bądź z rady dotyczącej żeglugi miarkując jego chytrość, postanowił iść
za zdaniem Arata. Dlatego napisał do Eperatosa, stratega Achajów, aby
zebrawszy Achajów pospieszył Meseńczykom z pomocą; sam odpłynął
z Kefallenii i przybył na drugi dzień z flotą do Leukas w porze nocnej.
A kiedy poczynił odpowiednie zarządzenia co do działań na kanale Dioryktos i przetransportował przezeń okręty, wjechał do tak zwanej Zatoki
4

Etezje, wiatry wiejące co roku o jednej porze i w jednym kierunku.

247

Arnbrakijskiej. Ta zatoka, która daleko wybiega z Morza Sycylijskiego,
sięga do środkowych okolic Etolii, jak już to wyżej powiedzieliśmy. Przebywszy zatokę i zarzuciwszy kotwicę krótko przed nastaniem dnia, przy
tak zwanej Limnaja, polecił żołnierzom spożyć śniadanie i po złożeniu
większej części bagażu w lekkim rynsztunku gotować się do wymarszu.
Sam zwołał przewodników i zasięgał dokładnych wiadomości co do okolicy i sąsiednich miast.
6. W tymże czasie przybył strateg Aristofantos z całą siłą zbrojną Akarnanów, którzy doznawszy poprzednio wielu ciężkich krzywd od Etolów
pałali żądzą, żeby na wszelki sposób zemścić się i wyrządzić Etolom
szkodę. Przeto radośnie skorzystali teraz z pomocy Macedończyków i zjawili się pod bronią, nie tylko ci wszyscy, którym prawo nakazywało
służbę wojskową, ale i niektórzy ze starszych. Nie mniejszy też niż ich,
z podobnych powodów zapał ogarnął Epirotów; lecz wobec wielkości ich
kraju i nagłości zjawienia się Filipa opóźnili się w ściągnięciu na czas
swych sił. Jak już wspomniałem, połowę Etolów (zabrał na wyprawę)
Dorimachos, drugą zaś połowę zostawił sądząc, że w razie nieoczekiwanych
wypadków jest to wystarczająca ochrona dla miast i dla kraju. Król zostawiwszy dostateczną straż przy bagażach wyruszył teraz wieczorem z Limnaja, posunął się naprzód około sześćdziesięciu stadiów i rozbił obóz. Po
wieczerzy i krótkim wypoczynku znów ruszył z wojskiem i odbywając
bez przerwy marsz w nocy przybył o świcie nad rzekę Acheloos, miedzy
Konope i Stratos, mając zamiar nagle i nieoczekiwanie napaść na okolicę Term.
7. Leontios widział, że z dwóch przyczyn Filip osiągnie swój cel, a Etolowie nie podołają obecnemu położeniu: po pierwsze, ponieważ szybko
i nieoczekiwanie przybyli Macedończycy, po wtóre — co się tyczy Term —
ponieważ Etolowie, którzy nigdy nie przypuszczali, żeby Filip wobec
obronności okolicy odważył się tak lekkomyślnie narazić na niebezpieczeństwo, byli całkiem nie przygotowani na atak, a nic nie przeczuwając
dali się zaskoczyć. Biorąc to pod uwagę i wierny swemu zamiarowi radził
Filipowi rozbić obóz nad Acheloosem i dać wojsku wytchnienie po marszu
nocnym usiłując przynajmniej krótki czas zostawić Etolom do obrony.
Lecz Aratos, który rozumiał, że pora nagli do działania, a Leontios wyraźnie stawia przeszkody, zaklinał Filipa, żeby nie pomijał stosownej
chwili i nie zwlekał. Jakoż król, który już zmierził sobie Leontiosa, dał się
przekonać i kontynuować marsz bez przerwy. Przeszedłszy rzekę Acheloos
pociągnął spiesznie na Termos, a posuwając się naprzód równocześnie pustoszył i niszczył kraj. W swym pochodzie zostawił z lewej strony Stratos,
Agrinion i Testię, z prawej Konope, Lysimacheja, Trichonion i Fytajon.
Skoro przybył do miasta Metapa, które leży tuż nad Jeziorem Trychońskim i nad przesmykiem przy nim, a odległe jest prawie o sześćdziesiąt
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stadiów od Termos, zajął to miasto, opuszczone przez Etolów, i wprowadził doń pięciuset żołnierzy, aby mieć tu czatownię przy wejściu do przesmyków i przy wyjściu z nich (bo cała okolica wzdłuż jeziora jest górzysta, nierówna i porośnięta lasami; dlatego też droga przy nim jest całkiem
wąska i trudna do przejścia). Następnie ustawił najemników na czele
całego pochodu, za nimi Ilirów, po czym z peltastami i falangitami posuwał się przez cieśniny; jego tylną straż stanowili Kreteńczycy, podczas
gdy z prawej strony u boku towarzyszyli mu na przeciwległych stokach
górskich 5 Trakowie i lekkozbrojni, bo po lewej stronie drogi kryty był
jeziorem na przestrzeni prawie trzydziestu stadiów.
8. Skoro przebył te miejsca i dotarł do wsi zwanej Pamfia, ją również
ubezpieczył załogą i pociągnął dalej do Termos drogą, która nie tylko była
stroma i wyjątkowo nierówna, lecz miała nadto po obu stronach głębokie
przepaście, tak że przejście na niektórych miejscach było nader niebezpieczne i wąskie; długość całej drogi pod górę wynosiła prawie trzydzieści
stadiów. Ją także odbył w krótkim czasie, gdyż Macedończycy raźnie
maszerowali, i doszedł o pełnym dniu do Termos; tu rozbiwszy obóz wyprawił wojsko, żeby pustoszyło sąsiednie wsie i napadało na pola Termijczyków, a zarazem też grabiło w samym Termos domy, które były
pełne nie tylko zboża i podobnych zapasów, lecz także najcenniejszego
sprzętu, jaki posiadali Etolowie. Co roku bowiem na tym miejscu odbywali oni najsłynniejsze targi i uroczyste zebrania, a nadto dokonywali
wyboru swych władz; przeto poszczególni na swe przyjęcie i na potrzebne
w tych celach urządzenia składali tu najkosztowniejsze rzeczy ze swego
mienia. Ale i bez względu na pożytek wierzyli, że także bezpieczeństwo
tutaj jest dla nich najpewniejsze, ponieważ nigdy jeszcze żaden nieprzyjaciel nie ważył się wtargnąć do tej okolicy i ponieważ jest ona taka
z natury, że stanowi niby akropole całej Etolii. Jakoż wobec panującego
w kraju od dawien dawna pokoju pełne były licznych dóbr domy wkoło
świątyni, jak też cała okolica. Ową więc noc spędzili na miejscu pod gołym
niebem, obładowani wszelaką zdobyczą. Nazajutrz zaś wybrali najcenniejszy sprzęt i co można było z sobą zabrać, a resztę spiętrzyli przed namiotami i spalili. Tak samo z broni, która zawieszona była w portykach,
kosztowną zdjęli i zabrali, niektórą wymienili, a resztę zebrali w kupę
i podłożyli pod nią ogień. A było jej więcej niż piętnaście tysięcy sztuk.
9. Dotąd więc wszystko, stosownie do praw wojennych, działo się
dobrze i sprawiedliwie; o tym jednak, co nastąpiło potem, nie wiem, co
mam powiedzieć. Biorąc bowiem pod uwagę to, co Etolowie zrobili w Dion
i Dodonie, spalili portyki i zniszczyli inne poświęcone budynki, które były
zbytkownie urządzone, a niektóre wykonane z wielką starannością i wiel5
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kim kosztem. I nie tylko strawili ogniem dachy, lecz i budynki zrównali
z ziemią. Również posągi obalili, których było nie mniej niż dwa tysiące;
wiele ich też zniszczyli, z wyjątkiem tych, które miały wyryte imię boga
albo tegoż rysy: takie oszczędzili. Na ścianach zaś wypisali ogólnie znany
wiersz, bo już wtedy zajaśniał dowcip Samosa, który był synem Chrysogonosa i wychował się razem z królem. Wiersz ten brzmiał:
Czy widzisz, dokąd boska strzała wzięła lot? 6

A przy tym niezachwiana pewność kierowała królem i jego przyjaciółmi, że czynią to słusznie i sprawiedliwie płacąc równą miarką za bezbożność Etolów względem Dion. Moje jednak zapatrywanie jest odmienne.
I czy mam słuszność, o tym łatwo można się przekonać czerpiąc przykłady
nie skądinąd, lecz właśnie z tego domu królewskiego: Antigonos pokonawszy w otwartej bitwie Kleomenesa, króla Lacedemończyków, zawładnął także Spartą. Lecz jakkolwiek miał prawo postąpić wedle upodobania
z miastem i jego obywatelami, tak był daleki od ukrzywdzenia tych, co
dostali się w jego moc, że przeciwnie, zwrócił im ojczysty ustrój i wolność,
wyświadczył zarówno państwu, jak i poszczególnym Lacedemończykom
największe dobrodziejstwa, a potem odszedł do swojej ojczyzny. Dlatego
nie tylko w owym właśnie czasie uznano w nim dobroczyńcę, lecz i po
śmierci zbawcę państwa; i nie tylko u Lacedemończyków, lecz u wszystkich Hellenów zdobył sobie nieśmiertelną cześć i sławę dzięki wspomnianym czynom.
10. A także ów, który pierwszy ich królestwo powiększył i ugruntował
blask królewskiego domu, Filip, po zwycięstwie nad Ateńczykami pod
Cheroneą nie tyle dokonał orężem, ile łagodnością i uprzejmością swego
charakteru. Albowiem dzięki wojnie i orężowi stał się zwycięzcą i panem
tylko tych, którzy przeciw niemu stanęli do boju; natomiast dzięki szlachetności i umiarkowaniu wszystkich Ateńczyków i miasto ich poddał
swej władzy, ponieważ nie gniewem odmierzał ich postępki, lecz tylko
tak długo wiódł wojnę i spór, aż osiągnął sposobność wykazania swej łagodności i zacności. Skoro więc odesłał jeńców bez okupu i sprawił pogrzeb zabitym Ateńczykom, nadto ,ich kości oddał Antipatrowi, a tych,
co wracali, przeważnie zaopatrzył w odzież — osiągnął małym kosztem
największy sukces dzięki swej roztropności. Podbiwszy bowiem butnego
ducha Ateńczyków swą wielkodusznością, z wrogów uczynił ich gotowymi
na wszystko sprzymierzeńcami. A jak zachował się Aleksander? Choć on
tak dalece rozgniewany był na Tebańczyków, że mieszkańców zaprzedał
w niewolę, a miasto zrównał z ziemią, przecież w chwili zajęcia miasta
nie zapomniał o należnej bogom czci, lecz jak największych dołożył starań,
6

Z Eurypidesa Hiketyd w. 862; boska strzała jest aluzją do nazwy miasta Dion.
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żeby nawet mimo woli nie uchybiono świątyniom i w ogóle poświęconym
miejscom A kiedy przeszedł do Azji i mścił na Persach zbrodnie popełnione względem Hellenów, usiłował on ludziom wymierzyć karę odpowiadającą ich postępkom; ale od wszystkiego, co było poświęcone bogom,
trzymał się z dala, aczkolwiek Persowie głównie pod tym względem dopuścili się bezprawia w Helladzie.
To więc powinien był wtedy także Filip stale mieć na uwadze, żeby nie
tyle co do panowania, ile co do zasad i wielkoduszności okazać się następcą
i spadkobiercą wymienionych mężów. On zaś przez całe swe życie zadawał
sobie wiele trudu, żeby uważano go za potomka Aleksandra i Filipa, ale
nawet najmniejszych nie czynił starań, żeby ich naśladować. Ponieważ
więc szedł w odmiennym kierunku niż wspomniani mężowie, przeto w późniejszym wieku zyskał odmienną opinię u wszystkich ludzi.
11. Jednym z takich czynów był ten, który wówczas popełnił. Zagniewany współzawodnicząc z Etolami w bezbożnych czynach i lecząc zło
złem mniemał, że nie czyni nic niewłaściwego. I tak Skopasowi i Dorimachosowi przy każdej sposobności wytykał rozpasanie i bezprawie przytaczając ich bluźnierstwo wobec bóstwa w Dodonie i Dion; a sam czyniąc
to samo nie sądził, że ściągnie na siebie podobną jak owi opinię tych.
którzy o tym usłyszą. Bo do zabierania i niszczenia nieprzyjaciołom
twierdz, portów, miast, ludzi, okrętów, plonów i tym podobnych rzeczy,
przez które przeciwników można by osłabić, własne zaś sprawy i pozycje
umocnić, zmuszają nas prawa i zasady wojny. Ale zbyteczne niweczenie
świątyń, a wraz z nimi posągów i wszelakiego rodzaju sprzętów, bez widoków jakiegokolwiek poparcia własnych interesów albo zaszkodzenia
nieprzyjaciołom w toczącej się wojnie, jakżeż nie nazwałby ktoś dziełem
człowieka szalonego w swych obyczajach i gniewie? Wszak zacni ludzie
nie powinni w celach zagłady i unicestwienia wojować z tymi, co pobłądzą, lecz po to, aby się poprawili i wyrzekli swych błędów; nie powinni
też niewinnych przedmiotów równocześnie z krzywdzicielami skazywać na
zagładę, lecz raczej wraz z niewinnymi ratować i wydzierać zgubie tych,
którzy uchodzą za sprawców krzywdy. Boć cechą tyrana jest źle czynić
i grozą panować nad niechętnymi będąc znienawidzonym przez podwładnych i sam ich nienawidząc, a rzeczą króla jest wszystkim dobrze czynić
i będąc umiłowanym dla swych dobrodziejstw i ludzkości kierować i rządzić takimi, którzy słuchają go dobrowolnie.
Najlepiej zaś można zrozumieć ówczesny błąd Filipa, jeżeli się rozważy, jaki nastrój prawdopodobnie ogarnąłby Etolów, gdyby król był się
odmiennie zachował i ani nie zniszczyt portyków i posągów, ani nie zbezcześcił żadnego innego daru wotywnego. Co do mnie, sądzę, że byłby
najlepszy i najprzyjaźniejszy nastrój, gdyż oni świadomi byli swych sprawek w Dion i w Dodonie, a dobrze rozumieli, iż Filip teraz zarówno miał
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moc uczynić, co zechce, jak i wydawałby się sprawiedliwie względem nich
postępować, choćby najsurowiej z nimi się obszedł, jednakowoż z powodu
swej łagodności i wielkoduszności wcale nie chciał działać w podobny
jak oni sposób.
12. Z tego bowiem jasno wynika, że niewątpliwie samych siebie byliby potępili, a Filipa sławili i podziwiali, ponieważ tak po królewsku
i wielkodusznie dowiódłby swej pobożności względem bóstwa i umiarkowania w gniewie ku nim. Jakoż zwyciężyć nieprzyjaciół szlachetnością
i sprawiedliwością przynosi nie mniejszy, lecz większy zysk niż sukcesy
orężne. Bo w jednym wypadku zwyciężeni ustępują z konieczności, w drugim z własnej woli. I raz wielkimi stratami okupuje się czyjąś poprawę,
drugi raz bez szkody sprowadza błądzącego na lepszą drogę. A co najważniejsze, w jednym wypadku przeważnie zasługa jest po stronie podwładnych, w drugim zwycięstwo spoczywa całkowicie w ręku tych, którzy stoją na czele. Może więc ktoś nie samemu Filipowi, z powodu jego
wieku, przypisywałby całą winę tego, co wtedy się stało, lecz większą jej
część otaczającym go i oddziałującym nań przyjaciołom, do których należeli Aratos i Demetrios z Faros. Kto z nich dwu prawdopodobnie udzielił,
mu takiej rady, nie trudno dać na to odpowiedź, choć się przy tym nie
było. Bo abstrahując od zasad całego ich życia, w których u Arata nie
znajdzie się nic porywczego i nierozważnego, u Demetriosa zaś okażą się
przeciwne cechy, mamy też niewątpliwą próbę sposobu działania obu mężów w podobnych wypadkach; o niej w odpowiednim miejscu uczynimy
stosowną wzmiankę.
13. Filip zaś (na tym bowiem przerwaliśmy) zabrał z sobą wszystko,
co można było uprowadzić i unieść, i wyruszył z Termos odbywając z powrotem tę samą drogę, którą przybył. Zdobycz i ciężkozbrojnych wysforował na czoło pochodu, a przy tylnej straży zostawił Akarnanów i zaciężnych żołnierzy. Usiłował on jak najszybciej przebyć niedogodne tereny,
bo oczekiwał, że Etolowie zaczepią straż tylną ufając obronności miejsc,
co też natychmiast się stało. Mianowicie Etolowie przybywszy z odsieczą
i zgromadziwszy się w liczbie około trzech tysięcy nie zbliżali się, póki
Filip był na wyżynach, lecz zostawali w jakichś skrytych miejscach mając
za dowódcę Aleksandra z Trichonion; skoro jednak tylna straż poruszyła
się, zaraz wpadli do Termos i rzucili się na ostatnich w pochodzie. Kiedy
zaś w tylnej straży zaczęło się zamieszanie, tym zacieklej Etolowie napierali i przykładali rąk ufając właściwości okolicy. Lecz Filip przewidując, co nastąpi, ustawił był przy zejściu u stóp pewnego wzgórza Iliryjczyków i najtęższych spośród peltastów. Gdy ci z zasadzki wypadli na
przeciwników, którzy w pościgu wysunęli się naprzód, wtedy reszta Etolów uciekła w popłochu bezdrożami, padło stu trzydziestu, a niewielu
mniej dostało się do niewoli. Po tym zwycięstwie wojska tylnej straży
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spaliły Pamfion, przeszły bezpiecznie przesmyki i połączyły się szybko
z Macedończykami; mianowicie Filip rozbiwszy obóz pod Metapą oczekiwał tu przybycia straży tylnej. Nazajutrz, po zrównaniu Metapy z ziemią,
posunął się dalej i stanął obozem koło miasta zwanego Akrai. W następnym dniu ciągnąc naprzód pustoszył w pochodzie kraj; a rozłożywszy
się obozem koło Konope pozostał tu przez dzień najbliższy. W następnym
znowu wyruszył i maszerował wzdłuż Acheloosu aż do Stratos. Tu przekroczył rzekę, ustawił swe wojsko na odległość strzału od miasta i wyzywał jego mieszkańców do walki.
14. Dowiedział się bowiem, że w Stratos zebrało się około trzech tysięcy
etolskich piechurów, jeźdźców blisko czterystu, a Kreteńczyków około
pięciuset. Ponieważ jednak nikt nie ważył się wyjść mu naprzeciw, kazał
znowu rozpocząć marsz i ruszyć pierwszym szeregom w kierunku na Limnaja i do okrętów. Ale ledwie tylna straż minęła miasto, wyjechało najpierw niewielu etolskich jeźdźców i zaczęło zaczepiać stojących w samym
tyle. Kiedy zaś gromada Kreteńczyków wypadła z miasta, a część etolskich piechurów połączyła się ze swoimi jeźdźcami, nastąpiło poważniejsze starcie i wojska tylnej straży musiały uczynić zwrot, aby stanąć do
walki. Otóż z początku obie strony utrzymywały równowagę; gdy jednak
Ilirowie przybyli na pomoc wojskom najemnym Filipa, zachwiali się etolscy jeźdźcy oraz żołnierze zaciężni i zaczęli w rozsypce uciekać. Większą
ich część ścigali królewscy ludzie aż do bram i murów, powalili zaś około
stu. Od tej potyczki na przyszłość ci, co byli w mieście, zachowywali się
spokojnie, a wojska tylnej straży dotarły bezpiecznie do obozu i do okrętów. Filip w porę rozbił obóz i złożył bogom ofiary dziękczynne za pomyślny wynik swego przedsięwzięcia oraz chcąc wszystkich ugościć sprosił
dowódców. Wszak zdawało się, że powierzył się okolicom niebezpiecznym
i takim, w których nikt przedtem nie ośmielił się z wojskiem obozować.
On zaś nie tylko wtargnął tam z wojskiem, lecz nadto dokonawszy wszystkiego, co sobie planował, bezpiecznie odbył drogę powrotną. Z tego powodu bardzo był uradowany i zajął się ugoszczeniem dowódców. Megaleas
zaś i Leontios byli niezadowoleni z powodzenia króla, jako że otrzymali
wskazówkę od Apellesa, aby przeszkodzić wszystkim jego przedsięwzięciom, a nie mogli tego uczynić, lecz raczej bieg wypadków był im przeciwny (...); jednakże (mimo niechęci) zjawili się na uczcie.
15. Od razu więc wzbudzili podejrzenie u króla i reszty gości, ponieważ
nie na równi z innymi cieszyli się z obrotu rzeczy; a gdy przeciągała się
pijatyka i przeszła następnie w nieumiarkowane i tęgie picie, zmuszeni
byli innym dotrzymać kroku i rychło sami się zdradzili. Bo po rozejściu
się towarzystwa, gnani pijaństwem i nierozwagą, krążyli wkoło szukając
Arata. A zetknąwszy się z nim w drodze powrotnej najpierw zelżyli go
słownie, a potem zaczęli nań ciskać kamienie. Gdy zaś więcej ludzi po-
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spieszyło z pomocą jednej i drugiej stronie, powstał wskutek tego zamęt
i niepokój w obozie. Król słysząc krzyk wysłał ludzi, którzy mieli zbadać
sprawę i uciszyć zamieszki. Aratos po ich przybyciu przedstawił całe zajście, powołał obecnych przy tym zajściu na świadków i usunął się przed
(dalszą zniewagą) do swego namiotu; Leontios zaś w niewiadomy sposób
wymknął się podczas zamieszania. Wtedy król wezwał do siebie Megaleasa
i Krinona i ostro ich złajał, skoro usłyszał o tym, co się stało. Ci jednak
nie tylko (nie upokorzyli się), lecz jeszcze dopełnili miary oświadczeniem,
że nie odstąpią od swego zamiaru, aż Aratos otrzyma od nich nagrodę.
Słowa te rozgniewały króla, który rozkazał ich natychmiast odprowadzić
do więzienia zażądawszy rękojmi na zapłatę dwudziestu talentów7.
16. Nazajutrz wezwał Arata i kazał mu być dobrej myśli: sam wedle
możności będzie miał staranie o tę sprawę. A Leontios słysząc, co spotkało Megaleasa, przybył z kilku peltastami przed królewski namiot spodziewając się przestraszyć młodocianego króla i rychło przywieść go do
zmiany decyzji. Dopuszczony do niego zapytał, kto ośmielił się położyć
rękę na Megaleasie i odprowadzić go do więzienia. Kiedy król stanowczo
oświadczył, że on to rozkazał, zaskoczony Leontios, pomruczawszy coś
jeszcze, odszedł pełen gniewu. Król zaś z całą flotą podniósł kotwicę i przeprawił się przez zatokę morską; a skoro zawinął do Leukas, nakazał tym,
którym poruczono sprzedaż zdobyczy, żeby wzięli się do tego bezzwłocznie, sam zaś zgromadził swych przyjaciół i odbył sąd nad Megaleasem
i jego towarzyszami. Otóż Aratos jako oskarżyciel przytoczył wszystkie
od początku sprawki Leontiosa i jego przyjaciół, przedstawił dokonaną
przez nich rzeź w Argos po odejściu Antigonosa, sprzysiężenie z Apellesem, dalej przeszkody, jakie stawiali zdobyciu miasta Palajów, i to wszystko poparł dowodami i świadkami; a ponieważ Megaleas i jego towarzysze nie mogli zbić żadnego zarzutu, przeto jednogłośnie zostali skazani
przez przyjaciół króla. Krinon został w więzieniu, a za Megaleasa poręczył
Leontios co do zapłaty kary pieniężnej. Zdrada więc, jaką uknuł Apelles
z Leontiosem i jego przyjaciółmi, wziąwszy obrót przeciwny ich pierwotnym nadziejom taki miała wynik; myśleli bowiem, że odstraszą Arata
i po osamotnieniu Filipa uczynią to, co uznają za korzystne dla siebie;
tymczasem rzecz wypadła inaczej.
17. W tym samym czasie Likurg wrócił z Mesenii nie zdziaławszy nic
godnego uwagi, po czym znowu wyruszył z Lacedemonu i zajął miasto
Tegeatów. Ponieważ wszyscy mieszkańcy schronili się na zamek, zabrał
się do jego oblegania; nie mogąc jednak nic wskórać znowu odszedł do
Sparty. Elejczycy zaś najechawszy terytorium Dyme i wciągnąwszy w zasadzkę jeźdźców, którzy nadciągali z odsieczą, bez trudu zmusili ich do
7

W razie zasądzenia mieli tę sumę wypłacić albo wypłatę poręczyć.
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ucieczki. Z galickich wojsk niemało powalili ludzi, z obywatelskich wzięli
do niewoli Polmydesa z Aigion, jako też Dymajczyków: Agesipolisa i Dioklesa. A Dorimachos przedsięwziął był z początku wyprawę z Etolami
w tej nadziei, jak wyżej wspomniałem, że sam bezkarnie spustoszy Tesalię, nadto Filipa odciągnie od oblegania miasta Palajów. Skoro jednak
zastał w Tesalii Chrysogonosa i Petrajosa gotowych do walki, nie miał
odwagi schodzić na równinę, lecz stale trzymał się stoków górskich.
Uwiadomiony zaś o napadzie Macedończyków na Etolię poniechał Tesalii
i spiesznie podążył tam z pomocą. Ale zanim przybył, już Macedończycy
wynieśli się z Etolii; tak on zawsze pozostawał w tyle i we wszystkim
się opóźniał. Tymczasem król wypłynął z Leukas, spustoszył w przejeździe obszar Ojantiów i z całą flotą przybił do Koryntu. Po zakotwiczeniu
okrętów w Lechajon wysadził wojsko na ląd i rozesłał gońców z listami
do sprzymierzonych miast na Peloponezie, aby podać im dzień, w którym
wszyscy w pełnej zbroi mają się przed nastaniem nocy stawić w mieście
Tegeatów.
18. Zarządziwszy to nie zabawił już dłużej w Koryncie, lecz zapowiedział Macedończykom wymarsz. I obierając drogę przez Argos przybył
na drugi dzień do Tegei. Tu połączył się z zebranymi Achajami i pociągnął
przez okolicę górską, bo miał zamiar niepostrzeżenie wpaść do kraju Lacedemończyków. Jakoż krążąc pustynnymi miejscami dotarł w czwartym
dniu do wzgórzy leżących naprzeciw stolicy i przeszedł mimo niej, zostawiając na prawo Menelajon, w prostym kierunku na Amyklai. Lacedemończycy, którzy z miasta widzieli przeciągające wojsko, byli zaskoczeni,
przerażeni i zdumieni tym faktem. Właśnie bowiem z wielkim napięciem
śledzili wiadomości o zburzeniu Termos przez Filipa i w ogóle o jego
czynach w Etolii, a krążyła też wśród nich pogłoska o zamiarze wysłania
Likurga na pomoc Etolom; żeby zaś niebezpieczeństwo miało do nich
samych dojść tak szybko, z tak wielkiego oddalenia, o tym nikt z nich
zgoła nawet nie myślał, zwłaszcza że i wiek króla jeszcze zachęcał do lekceważenia go. Słusznie więc byli przestraszeni, gdy zdarzenia wypadły
wbrew ich oczekiwaniu. Bo Filip, który w swych przedsięwzięciach okazał
się śmielszy i energiczniejszy, niż jego wiek pozwalał się spodziewać, przywiódł wszystkich nieprzyjaciół do zakłopotania i bezradności. Oto wypłynąwszy na pełne morze z środka Etolii, jak wyżej opowiedziałem,
i przeprawiwszy się nocą przez Ambrakijską Zatokę zawinął do Leukas.
Tu zabawił tylko dwa dni, w trzecim o świcie podniósł kotwicę i po równoczesnym spustoszeniu wybrzeża Etolów wylądował na drugi dzień w Lechajon. Potem bez przerwy odbywając marsz osiągnął w siódmym dniu
leżące nad Spartą wzgórza przy świątyni Menelaosa, tak że większość
ludzi, widząc, co się stało, nie wierzyła własnym oczom. Lacedemończycy
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więc, zalęknieni wskutek tej niespodzianki, byli w kłopocie i nie wiedzieli,
co mają teraz robić.
19. Filip zaś w pierwszym dniu rozłożył się obozem koło Amyklai. Tak
zwane Amyklai są miejscowością w lakońskim kraju, wyróżniającą się
nader pięknymi drzewami i plonami, a odległą od Lacedemonu o mniej
więcej dwadzieścia stadiów. Jest w niej także święty obwód Apollona,
najsłynniejszy niemal ze wszystkich chramów w Lakonii. Leży zaś po tej
stronie stolicy, która zwrócona jest ku morzu.
Następnego dnia pustosząc równocześnie kraj zeszedł w dół do tak
zwanego Obozu Pyrrusa 8. Przez dwa najbliższe dni najeżdżał i plądrował
pobliską okolice, po czym rozbił obóz koło Karnion. Stąd ruszył przeciw
Asine i przypuszczał do niej szturmy, które jednak były bezskuteczne;
przeto zwinął obóz i pustoszył odtąd zagonami cały kraj w kierunku Morza Kreteńskiego aż do Tainaron. Znów zawracając ciągnął wzdłuż przystani okrętów lacedemońskich, która nazywa się Gytion i posiada bezpieczny port, a od miasta Sparty oddalona jest około dwustu trzydziestu
stadiów. Zostawiwszy to Gytion na prawo w swym marszu rozbił obóz
w pobliżu Helu, która w porównaniu z wszystkimi innymi jest najrozleglejszą i najpiękniejszą okolicą Lakonii. Stąd wysłał żołnierzy na furażowanie, przy czym sarną tę okolicę w całości spustoszył ogniem i zniszczył
w niej piony, a furażując dotarł także do Akriai i Leukai, a nawet do
terytorium Bojai.
20. Meseńczycy utrzymawszy od Filipa pismo w sprawie wyprawy wojennej nie pozostali pod względem gorliwości w tyle za innymi sprzymierzeńcami, owszem, spiesznie wymaszerowali i wysłali w pole najtęższych
mężów, dwa tysiące pieszych i dwustu jeźdźców. Ale z powodu długości
drogi zjawili się za późno w Tegei, żeby tam jeszcze zastać Filipa, i z początku nie wiedzieli, co mają robić; bojąc się zaś, by z powodu podejrzeń,
jakie dawniej na nich rzucano, nie sądzono, iż rozmyślnie zaniedbali spełnienia swojego obowiązku, ruszyli przez kraj Argiwów do Lakonii, ażeby
połączyć się z Filipem. Skoro przybyli do miejscowości Glympeis, która
leży na pograniczu włości Argiwów i Lakonów, rozbili przy niej obóz
zarówno niezręcznie, jak lekkomyślnie. Bo ani rowem, ani wałem nie
otoczyli obozu, nie rozglądnęli się też za odpowiednim miejscem, lecz ufając życzliwości mieszkańców tej miejscowości dobrodusznie rozłożyli się
obozem tuż przed murem. A Likurg uwiadomiony o przybyciu Meseńczyków ruszył naprzód z wojskiem najemnym i z oddziałem Lacedemończyków; dotarłszy zaś o świcie do tego miejsca uderzył śmiało na obóz. Meseńczycy, którzy we wszystkim zresztą źle o sobie radzili, a zwłaszcza
8
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w tym, że poszli dalej z Tegei ani nie będąc dość silni co do liczby, ani
nie wierząc ludziom doświadczonym, przecież w chwili samego niebezpieczeństwa, gdy na nich napadł nieprzyjaciel, uczynili, co w tych okolicznościach było możliwe, aby się ocalić. Bo skoro tylko ujrzeli zjawiających
się nieprzyjaciół, porzucili wszystko i co prędzej zbiegli do wspomnianej
miejscowości. Przeto Likurg dostał wprawdzie w swe ręce przeważną ilość
koni i bagaż, ale z ludzi nikogo żywcem nie pojmał, a uśmiercił tylko
ośmiu jeźdźców. Otóż Meseńczycy doznawszy takiej klęski wrócili przez
Argos do ojczyzny. Likurg zaś, dumny z uzyskanego sukcesu, po przybyciu do Lacedemonu zaczął się zbroić i obradował ze swymi przyjaciółmi
nie chcąc dopuścić, żeby Filip wyszedł z kraju bez narażenia się na starcie
orężne. Król wyruszywszy z Helu ciągnął naprzód i pustosząc równocześnie
kraj w czwartym dniu około południa dotarł wraz z całym wojskiem
z powrotem do Amyklai.
21. Wtedy Likurg wydał swoim dowódcom i przyjaciołom rozporządzenia co do przyszłej bitwy, sam też wyruszył z miasta i obsadził punkty
dokoła Menelajon mając przy sobie ogółem nie mniej niż dwa tysiące
zbrojnych; a z tymi, którzy byli w mieście, umówił się, że mają uważać,
aby na dany im znak spiesznie z rozmaitych miejsc wywiedli wojsko
przed miasto i ustawili je zwrócone ku Eurotasowi, tam gdzie rzeka najmniej jest oddalona od miasta. Otóż z Likurgiem i Lacedemończykami
tak się miała sprawa. Żeby jednak przy nieznajomości miejsc nasze opowiadanie nie wypadło bezładnie i niejasno, musimy równocześnie podać
ich naturalne właściwości i położenie, co też w całym naszym dziele staramy się czynić łącząc i zestawiając za każdym razem nieznane okolice
ze znanymi i opisanymi już przez dawniejszych historyków. Skoro bowiem powodem większości klęsk wojennych zarówno na lądzie, jak i na
morzu są specjalne właściwości miejsc, a wszyscy życzymy sobie wiedzieć
nie tylko to, co się stało, lecz zwłaszcza jak się stało, przeto nie wypada
pominąć opisu miejsc przy jakimkolwiek z działań, a najmniej przy wojennych, ani też wahać się uwzględnić w roli wskaźników bądź porty,
morza i wyspy, bądź znowu świątynie, góry i krainy z jakimś przydomkiem, a w końcu różne punkty stron świata, bo znajomość tych ostatnich
wspólna jest wszystkim ludziom. Wszak tylko w ten sposób można czytelnikom dać wyobrażenie o rzeczach nieznanych, jak już przedtem zauważyłem 9. Takie zaś jest naturalne położenie miejsc, o które tu właśnie
chodzi:
22. Terytorium Sparty ma kształt prawie okrągły i położone jest w równinnej okolicy, częściowo jednak znajdują się na nim rozmaite nierówne
i pagórkowate miejsca. Po wschodniej stronie miasta płynie rzeka, która
9
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nazywa się Eurotas i w przeważnej części roku jest tak wielka, że nie
można jej przejść w bród. Owe zaś wzgórza, na których znajduje się Menelajon, są po drugiej stronie rzeki i leżą na południowy wschód od miasta; są one skaliste, niedostępne i nadzwyczaj wysokie, a całkowicie
panują swym położeniem nad przestrzenią między miastem i rzeką, która
tędy płynie wzdłuż samego podnóża góry; cała zaś przestrzeń wynosi nie
więcej niż półtora stadionu. Przez nią musiał nieodzownie przejść Filip
w powrotnej drodze, mając z lewej strony miasto i gotowych do boju
Lacedemończyków, z prawej rzekę i stojące na wzgórzach wojska Likurga.
Prócz tego wymyślili jeszcze Lacedemończycy następujący sposób. Oto
w górnej części zamknęli groblami rzekę i sprawili, że jej wody spłynęły
do przestrzeni między miastem a wzgórzami; gdy ta stała się mokra, nie
tylko konie, lecz nawet piesi nie mogli przez nią przejść. Przeto nie
zostawało nic innego, jak poprowadzić wojsko tuż przy stokach u podnóża
wzgórzy i tym samym pozbawione pomocy a maszerujące w wydłużonej
linii — wystawić na łup nieprzyjaciół.
Ze względu na to Filip po naradzie z przyjaciółmi uznał za rzecz bardziej konieczną w obecnej sytuacji, żeby wyprzeć najpierw wojska Likurga z okolicy Menelajon. Zabrał więc z sobą najemników i peltastów,
a nadto Iliryjczyków, przeszedł z nimi rzekę i pociągnął ku wzgórzom.
Likurg rozumiejąc zamiar Filipa zarządził pogotowie wśród swoich żołnierzy i zagrzał ich do walki, a mieszczuchom wydał hasło; po czym zaraz owi,
którzy to mieli zlecone, wywiedli miejskie wojska przed mur, stosownie
do umowy, ustawiając jazdę na prawym skrzydle.
23. Filip zbliżywszy się do Likurga wysłał najpierw do ataku tylko
najemników; dlatego na początku walki Lacedemończycy mieli przewagę,
ponieważ oprócz uzbrojenia także miejscowość niemałe nastręczała im
korzyści. Kiedy jednak Filip nadesłał walczącym jako rezerwę peltastów,
a z Iliryjczykami obszedł Lacedemończyków, aby na nich z boku uderzyć,
wówczas najemnicy Filipa podniesieni na duchu wsparciem ze strony Iliryjczyków i peltastów wzięli się do boju z podwojonym zapałem; natomiast wojska Likurga przerażone pochodem ciężkozbrojnych wykonały
zwrot i uciekły. Padło z nich około stu, wzięto do niewoli nieco więcej;
reszta uszła do Sparty. Sam Likurg idąc bezdrożami w nocy wszedł z niewielu do miasta. Filip obsadził wzgórza Iliryjczykami; z lekkozbrojnymi
zaś i z peltastami wrócił do wojska. W tym samym czasie Aratos wiodąc
falangę z Amyklai był już w pobliżu miasta. Otóż król przeszedłszy rzekę
stanął tu na straży wraz z lekkozbrojnymi, peltastami i także z jeźdźcami,
by ciężkozbrojni tuż pod wzgórzami bezpiecznie przebyli trudną drogę.
Gdy zaś mieszczanie usiłowali zaczepić czatujących jeźdźców, wywiązał
się poważniejszy bój, w którym peltaści dzielnie się spisali; także przy
tej okazji Filip odniósł bezsprzeczne zwycięstwo i ścigał jeźdźców lace-
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demońskich aż do bram, po czym bezpiecznie przeszedł Eurotas i krył tyły
swoich falangitów 10.
24. Ponieważ nagliła już pora dnia, zmuszony był na miejscu rozbić
obóz i rozłożył się u wyjścia z przesmyku, gdzie przypadkowo przewodnicy
zajęli taki punkt, że podobnego mu innego nie wynalazłby nikt, gdyby
zamierzał tuż przy mieście urządzić napad na terytorium Lakonii. Mianowicie na początku wspomnianego przesmyku, jeżeli ktoś przybywając
z Tegei albo w ogóle ze środka kraju zbliży się do Lacedemonu, jest miejsce odległe od miasta mniej więcej o dwa stadia, a położone tuż przy rzece.
Cały jego bok od strony miasta i rzeki opasuje urwisko wielkie i zupełnie
niedostępne; plac zaś nad tymi przepaściami jest równinny, ziemisty
i obfitujący w wodę, a zarazem korzystnie położony dla wmarszu i wymarszu wojsk, tak że ten, kto na nim rozłoży się obozem i zajmie wznoszący się nad nim pagórek, wydaje się bezpiecznie obozować, jeśli chodzi
o bliskość miasta, a zarazem w najlepszym punkcie, ponieważ panuje nad
wejściem do przesmyku i nad wyjściem z niego. Skoro zatem Filip bezpiecznie się tu rozłożył, w następnym dniu wysłał przodem bagaż, a wojsko ustawił w szyku na równinnych miejscach przed oczyma mieszczan.
Przez krótki czas jeszcze czekał, potem zwrócił się w bok i pomaszerował
ku Tegei. Dotarłszy do okolicy, gdzie Antigonos i Kleomenes ongi stoczyli
bitwę, rozbił obóz. Nazajutrz obejrzał okolicę i złożył bogom ofiarę na obu
wzgórzach, z których jedno nazywa się Olympos, drugie Euas; potem
wzmocniwszy tylną straż pociągnął dalej. Tak przybył do Tegei, gdzie
sprzedał całą zdobycz, a następnie obrał drogę przez Argos i doszedł
z wojskiem do Koryntu. Tu zjawili się też posłowie od Rodyjczyków
i Chiotów w sprawie zakończenia wojny; udzielił im posłuchania i z hipokryzją oświadczył, że i teraz, jak dawniej, gotów jest pojednać się z Etolami. Posłów więc odprawił z wezwaniem, aby także z Etolami ułożyli
się co do zawarcia pokoju. Sam zeszedł do Lechajon i gotował się do
żeglugi, bo miał na widoku jakieś ważniejsze przedsięwzięcia w okolicy
Fokidy.
25. W tymże czasie Leontios, Megaleas i Ptolemajos 11 spodziewając
się jeszcze nastraszyć Filipa i zmazać w ten sposób swoje dawniejsze
przewiny rozgłaszali wśród peltastów i żołnierzy z tak zwanego u Macedończyków agema 12 takie zdania: że oni za wszystkich narażają się na
niebezpieczeństwa, a nie jest im oddawana żadna sprawiedliwość i nie
10
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otrzymują zdobyczy, jaka stosownie do zwyczaju na nich przypada. Takimi mowami podrażnili młodych, tak że ci zgrupowali się i zaczęli plądrować kwatery najznakomitszych przyjaciół króla oraz wyłamywać
drzwi i zrywać dach królewskiego pałacu. Te zajścia wywołały w całym
mieście tumult i zamieszki, a kiedy Filip usłyszał o nich, przybył co
rychlej z Lechajon do miasta, zwołał Macedończyków do teatru i bądź
ich upomniał, bądź złajał wszystkich z powodu tego, co się stało. Gdy
zaś powstała wrzawa i wielki zamęt, przy czym jedni żądali, aby winowajców przyprowadzić i zasądzić, inni natomiast, aby się pojednać i ogłosić ogólną amnestię — wtedy król udając, że się na to zgadza, upomniał
wszystkich i wrócił do domu: znał on dobrze sprawców ruchawki, lecz
z uwagi na sytuację udawał, że ich nie zna.
26. Po tych niepokojach zapowiadające się w Fokidzie przedsięwzięcia doznały pewnych przeszkód. Leontios zaś zrezygnowawszy ze swoich
nadziei, ponieważ nie udawał się żaden z jego planów, uciekł się do pomocy Apellesa. Jakoż śląc bez ustanku posłów wzywał go z Chalkidy
rozwodząc się nad swą bezradnością i trudną sytuacją wskutek poróżnienia się z królem. Apelles podczas swego pobytu na Chalkis zachowywał
się samowolniej, niż mu na to prawo zezwalało. Oto przedstawiał króla
jako młodego jeszcze, będącego przeważnie pod jego wpływem i nie posiadającego żadnej samodzielności; kierowanie sprawami państwa i najwyższą władzę sobie przypisywał. Dlatego naczelnicy i zarządcy z Macedonii
i Tesalii ze wszystkim zwracali się do niego, a miasta Hellady w swych
uchwałach i przy nadawaniu zaszczytów czy darów krótko tylko wspominały o królu, a jedynym i wszystkim był dla nich Apelles. Uwiadomiony o tym Filip już od dawna zżymał się z tego powodu i z trudem
znosu taki stan rzeczy, zwłaszcza że u jego boku stał Aratos i zręcznie
spełniał swe zadanie; mimo to powściągał się i wszystkich pozostawiał
w niepewności, do czego zdąża i z jakim nosi się zamiarem. Tymczasem
Apelles nie znając usposobienia Filipa względem siebie, przekonany jednak, że wszystkim pokieruje według swojej myśli, jeżeli raz zjawi się
przed obliczem króla, ruszył w drogę z Chalkidy, aby dopomóc Leontiosowi. Gdy przybył do Koryntu, wtedy Leontios, Ptolemajos i Megaleas jako
dowódcy peltastów i innych najznakomitszych formacji wojskowych gorliwie o to zabiegali, aby zachęcić młodych żołnierzy do wyjścia naprzeciw
niego. Jego wjazd odbył się w okazały sposób, gdyż na spotkanie wyszło
mnóstwo dowódców i żołnierzy, a on zaraz z drogi udał się do królewskiego
pałacu. Lecz gdy chciał tam wejść według dawnego swego zwyczaju, zatrzymał go stosownie do zlecenia jeden z urzędników oświadczając, że król
teraz nie ma czasu. Zdziwiony i przez długi czas niezdecydowany, jak ma
postąpić wobec nieoczekiwanego zajścia, oddalił się wreszcie Apelles ze
wstydem; a wszyscy inni zaraz jawnie od niego odbiegli, tak że ostatecznie
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tylko w towarzystwie własnych niewolników wszedł do swojej gospody.
Wszak na ogół nader krótka chwila może każdego człowieka wywyższyć
i znowu poniżyć, zwłaszcza tych, którzy trzymają się dworu królewskiego.
Istotnie bowiem są oni podobni do kamyków na tablicach rachunkowych:
jak te podług woli rachującego raz mają wartość miedziaka, a zaraz potem—
talentu, tak i dworacy na skinienie króla stają się szczęśliwi, a w chwilę
później godni politowania. Gdy Megaleas przekonał się, że wbrew oczekiwaniu odpadła dla niego pomoc ze strony Apellesa, pełen był obawy i myślał
o ucieczce. Apellesa zaś dopuszczano wprawdzie do uczt i tym podobnych
wyróżnień, lecz w obradach i codziennych konwersacjach z królem nie
miał udziału. Kiedy król w najbliższych dniach znów wyjeżdżał z Lechajon
dla wykonania swych przedsięwzięć w Fokidzie, zabrał ze sobą Apellesa.
Ponieważ jednak plan mu się nie powiódł, więc znowu wrócił z Elatei.
27. W tymże czasie Megaleas oddalił się do Aten zostawiając w osobie
Leontiosa poręczyciela na sumę dwudziestu talentów. Gdy jednak strategowie w Atenach nie chcieli go przyjąć, poszedł znowu do Teb. A król wypłynąwszy na morze z okolicy Kirry zawinął ze swą strażą przyboczną do
portu Sikyończyków; stąd udał się do miasta, gdzie nie przyjął zaproszenia
archontów, lecz zajechał do Arata i cały czas z nim spędzał, Apellesowi
zaś polecił płynąć do Koryntu. Skoro doszła doń wiadomość o Megaleasie,
rzekomo dla jakiejś naglącej potrzeby wysłał z Taurionem do Trifylii peltastów, których dowódcą był Leontios, a po ich wymarszu rozkazał Leontiosa uwięzić z powodu poręki. Peltaści dowiedziawszy się o tym zdarzeniu — bo Leontios posłał kogoś do nich — wysłali delegatów do króla
z takim żądaniem: jeżeli z jakiegoś innego powodu kazał uwięzić Leontiosa, niechaj w ich nieobecności nie zarządza śledztwa w sprawie stawianych mu zarzutów; w przeciwnym razie wszyscy będą się uważali za
wielce zlekceważonych i wzgardzonych (zawsze bowiem Macedończycy
występowali tak otwarcie wobec królów); jeżeli zaś z powodu poręki za
Megaleasa, to oni pieniądze wspólnie zbiorą i sami zapłacą. Otóż król
rozjątrzony tą gorliwością peltastów dla Leontiosa kazał go szybciej
sprzątnąć, niż zamierzał.
28. Tymczasem posłowie Rodyjczyków i Chiotów wrócili z Etolii. Doprowadzili oni do zawieszenia broni na trzydzieści dni i oświadczyli, że
Etolowie gotowi są zawrzeć pokój. Wyznaczyli też określony dzień, w którym Filip miał zjawić się w Rion, przyrzekając, że Etolowie wszystko
uczynią, aby pokój doszedł do skutku. Filip przyjął zawieszenie broni
i wezwał listownie sprzymierzeńców, aby wysłali do Patrai delegatów,
którzy mieli uczestniczyć w obradach nad zawarciem pokoju z Etolami;
sam też odpłynął z Lechajon i na drugi dzień wylądował w Patrai.
W tymże czasie nadesłano mu z Fokidy listy, które Megaleas rozpisał był
do Etolów, a w których zachęcał ich, aby byli dobrej myśli i nie przery-
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wali wojny, gdyż sprawa Filipa zupełnie jest stracona z powodu braku
zapasów; prócz tego znajdowały się w nich pewne oskarżenia pod adresem króla i złośliwe potwarze. Przeczytawszy te listy był przekonany, że
sprawcą wszelkiego zła jest Apelles, i zaraz wysłał go pod strażą i z całym pośpiechem do Koryntu, a wraz z nim jego syna i umiłowanego
chłopca. W ślad zaś za Megaleasem posłał do Teb Aleksandra z poleceniem pozwania go przed władzę zwierzchnią dla zapłaty poręczonej sumy.
Gdy Aleksander wykonał ten rozkaz, Megaleas nie czekał na wynik
sprawy, lecz sam podniósł na siebie rękę. W tych samych dniach rozstał
się z życiem także Apelles oraz jego syn i ulubieniec. Tak więc, znalazłszy
dobrze zasłużony koniec, stracili życie, a to głównie z powodu buty okazywanej Aratowi.
29. Etolowie zaś z jednej strony pragnęli zawrzeć pokój, bo wojna im
dokuczała, a sprawy miały dla nich nie oczekiwany przebieg. Spodziewając się bowiem, że z powodu młodego wieku i braku doświadczenia
Filipa będą mieli do czynienia z nieletnim chłopcem, znaleźli w nim dojrzałego męża zarówno co do pomysłów, jak i wykonywania tychże; sami
zaś okazali się godni wzgardy i dziecinni, tak w poszczególnych działaniach, jak i w prowadzeniu całej wojny. Z drugiej strony na wiadomość
o buncie peltastów oraz śmierci Apellesa i Leontiosa spodziewali się, że
nastąpi jakieś wielkie i niebezpieczne poruszenie na dworze królewskim,
i dlatego zwlekali odkładając dzień wyznaczony na zjazd w Rion. A Filip
chętnie uchwycił się tego pozoru, gdyż pokładał ufność w wojnie; o ile
więc już przedtem zdecydowany był nie dopuścić do zawarcia pokoju,
o tyle teraz upomniał sprzymierzeńców, którzy się u niego zjawili, żeby
nie myśleli o pokoju, lecz o wojnie, po czym podniósł kotwicę i z powrotem odpłynął do Koryntu. Jakoż Macedończyków wszystkich odprawił do
ojczyzny drogą przez Tesalię, aby tam przezimowali, a sam z Kenchreai
wyruszył na morze, przejechał mimo Attyki przez Euripos i zawinął
w Demetrias. Tutaj owego Ptolemajosa, który jedyny jeszcze ostał się
z towarzyszy Leontiosa, stawił przed sądem Macedończyków i pozbawił
życia.
W tym samym czasie Hannibal wkroczywszy do Italii stał obozem naprzeciw wojsk rzymskich nad rzeką zwaną Padem; Antioch po ujarzmieniu przeważnej części Celesyrii znów odszedł na leże zimowe; a król Lacedemończyków Likurg uciekł do Etolii z obawy przed eforami. Ci bowiem
wobec fałszywych obwinień, jakie doszły do ich wiadomości, że król zamyśla o przewrocie, zgromadzili młodzież i nocą przybyli przed jego
dom; lecz on uprzednio powiadomiony uszedł ze swymi domownikami.
30. Kiedy z nastaniem zimy król Filip wrócił do Macedonii, a strateg
Achajów Eperatos lekceważony był przez wojska obywatelskie i zupełnie
pogardzany przez najemników — nikt nie słuchał rozkazów i nie było
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żadnego pogotowia do obrony kraju. Zmiarkował to Pyrrias, którego Etolowie posłali Elejczykom jako wodza; mając tedy pod sobą około tysiąca
trzystu Etolów i najemnych żołnierzy Elejczyków, jako też z ich obywatelskich wojsk około tysiąca pieszych i dwustu jeźdźców, tak że cała jego
armia wynosiła około trzech tysięcy ludzi — pustoszył bez przerwy nie
tylko obszar Dymaj ów i Farajów, lecz także Patrajów. W końcu rozłożył
się na tak zwanej Panachajskiej Górze leżącej powyżej miasta Patrai
i niszczył całą okolicę w kierunku Rion jako też Aigion. Uciskane więc
a nie otrzymujące pomocy miasta niechętnie płaciły podatki, a żołnierze
wobec odwlekania i opóźniania żołdu robili to samo, gdy szło o udzielenie
pomocy; ponieważ zaś obie strony stosowały tego rodzaju odwet, coraz
gorzej szły sprawy i w końcu rozprószyło się wojsko najemne. A wszystko
to działo się wskutek nieumiejętności tego, który stał na czele państwa.
W takim to położeniu znajdowali się Achajowie, gdy Eperatos w odpowiednim czasie złożył swój urząd, po czym Achajowie z początkiem lata
ustanowili swoim strategiem Arata starszego.
Taki był stan rzeczy w Europie. Skoro więc zarówno przez podział na
okresy, jak i przez zamknięcie opisu zdarzeń uzyskaliśmy stosowne miejsce, przejdziemy do wypadków w Azji, które zaszły w tej samej olimpiadzie 13, co poprzednio opowiedziane, i z kolei o nich będziemy rozprawiali.
31. Najpierw więc, stosownie do naszego pierwotnego założenia, zamierzamy przedstawić ową wojnę o Celesyrię, która wybuchła między
Antiochem i Ptolemajosem. Wprawdzie dobrze wiemy, że w tym czasie,
na którym przerwaliśmy opowieść o zdarzeniach w Grecji, owa wojna
niemal już została rozstrzygnięta i zakończona; mimo to obieramy taki
punkt początkowy i podział dla obecnego opowiadania. Żeby bowiem
słuchaczom nie zabrakło dokładnej znajomości, w jakim czasie rozgrywały się poszczególne zdarzenia, spodziewamy się żądnych wiedzy dostatecznie o tym pouczyć przypominając na początku i końcu opisu każdego
wydarzenia, w jakim zaszło okresie obecnej olimpiady i co równocześnie
działo się w Grecji. Jeżeli jednak opowiadanie ma być jasne i zrozumiałe,
to przy tej olimpiadzie nic nie uważamy za bardziej konieczne, jak to, żeby
zdarzeń wzajemnie nie splatać, lecz raczej, o ile możności, je oddzielać
i odróżniać, aż dojdziemy do następnych olimpiad, w których zaczniemy
równoczesne zdarzenia rok za rokiem spisywać. Skoro bowiem przedsięwzięliśmy spisać nie to i owo, lecz co u wszystkich działo się ludów,
i krótko mówiąc zastosowaliśmy do dziejopisarstwa niemal jak najszerszy
zakrój w porównaniu z naszymi poprzednikami — jak to już poprzednio
zaznaczono — przeto musimy największą troskę poświęcić traktowaniu
rzeczy i układowi, aby plan naszego dzieła zarówno w szczegółach jak
13

Sto czterdziestej.
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i w całości stał się jasny. Dlatego i teraz, jeżeli chodzi o rządy Antiocha
i Ptolemajosa, nieco się cofniemy, aby dla następnego opowiadania uzyskać
nie ulegający wątpliwości i znany ogólnie początek, co ze wszystkiego
jest najkonieczniejsze.
32. Bo jeżeli starożytni mówili, że rozpoczęcie jest połową całości14,
to chcieli nas pouczyć, że w każdej rzeczy powinno się jak najwięcej
starać o dobry początek. A jeżeli się zdaje, że wyrazili się przesadnie, to
moim zdaniem dalecy są jeszcze od prawdy. Śmiało bowiem mógłby ktoś
powiedzieć, że początek nie tylko jest połową całości, lecz sięga nawet da
końca. Wszakże jak można coś dobrze zacząć, jeżeli się wprzód nie objęło
myślą zakończenia przedsięwzięcia i jeżeli się nie pozna, gdzie, po co i dlaczego zamierza się je wykonać? I znowuż, jak można sprawy należycie
zrekapitulować, jeżeli równocześnie nie uwzględni się początku, skąd i jak,
i przez co doszły one do obecnych wyników? Dlatego ci, którzy mówią
o całości dziejów albo o niej się dowiadują, muszą największą wagę przykładać do początku, o ile są przekonani, że początek sięga nie do połowy,
lecz aż do końca. Co też i my teraz spróbujemy uczynić.
33. Co prawda, dobrze wiem o tym, że jeszcze wielu innych historyków
to samo oświadczyło o sobie, co i ja, twierdząc, że piszą historię powszechną i że zamierzyli większe dzieło niż wszyscy ich poprzednicy. O tych —
z wyjątkiem Efora, który pierwszy i jedyny podjął się napisania historii
powszechnej — nie będę więcej mówić lub nazywać po imieniu żadnego
spośród innych, a tylko tyle wspomnę, że niektórzy z tych, co za naszych
czasów piszą historię, opowiedziawszy nam na trzech albo czterech stronicach o wojnie Rzymian i Kartagińczyków utrzymują, że piszą historię
powszechną. A przecie któż jest takim nieukiem, żeby nie wiedzieć, iż
w owym czasie w Iberii i Libii jako też na Sycylii i w Italii dokonano najliczniejszych i największych czynów i że wojna hannibalska była najznaczniejsza i najdłuższa z wyjątkiem wojny prowadzonej koło Sycylii, a my
wszyscy z powodu jej wielkości byliśmy zmuszeni zwrócić na nią oczy
obawiając się zakończenia wypadków? Ale niektórzy dziejopisarze nawet
tak dalece nie referują tych zdarzeń, jak to czynią owi, którzy w formie
roczników zapisują w popularny sposób na ścianach domu to, co w każdym
czasie się działo — a przecież twierdzą, że objęli wszystkie zdarzenia
w Grecji i u barbarzyńców. Przyczyną zaś tego jest, że w słowach podjąć
się największych dzieł przychodzi całkiem łatwo, lecz rzeczywiście osiągnąć jakiś chwalebny cel — nie łatwo. Dlatego też pierwsze jest na zawołanie i, żeby tak rzec, wspólne dla wszystkich, którzy tylko potrafią
14

Lukian przypisuje to zdanie Hezjodowi, w którego Pracach i dniach (w. 40)
czytamy: „Głupcy! nie wiedzą, o ile połowa jest większa niż całość". Lepiej znamy
Horacjuszowską myśl (Epist. I, 2, 40) „dimidium facti qui coepit habet" (kto zaczął,
połowy już czynu dokonał).
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być śmiali; drugie natomiast nader jest rzadkie i niewielu udaje się
w życiu. Otóż do tych słów skłoniło mnie samochwalstwo owych ludzi,
którzy siebie samych i swoje dzieła nadmiernie wynoszą. Teraz zaś wracam do początku mojego zadania.
34. Skoro Ptolemajos z przydomkiem Filopator po śmierci swego ojca 15
sprzątnął swego brata Magasa oraz jego stronników i objął panowanie
nad Egiptem, sądził on, że od obaw wewnętrznych uwolnił się sam przez
wspomniany czyn, a przed niebezpieczeństwami zewnętrznymi uszedł dzięki
szczęściu, gdyż Antigonos i Seleukos zmarli, a Antioch i Filip, ich następcy
w rządach, byli całkiem młodzi, niemal jeszcze dzieci. Przeto ufając obecnym stosunkom sprawował rządy w zbyt oficjalny sposób: wobec urzędników dworskich i innych, którzy zarządzali Egiptem, okazywał niedbałość
o sprawy i był trudno dostępny; opieszałym i obojętnym był wobec mających sobie poruczone sprawy zewnętrzne, o które jego poprzednicy nie
mniejsze, lecz raczej większe mieli staranie niż o rządy nad samym Egiptem. Toteż władając Celesyrią i Cyprem zagrażali królom Syrii na lądzie
i na morzu; zagrażali też książętom Azji, a tak samo i wyspom, panując
nad najznaczniejszymi miastami, okolicami i portami na całym wybrzeżu
od Pamfylii aż do Hellespontu i do okolicy Lysimachei; stali wreszcie na
czatach w Tracji i Macedonii, ponieważ mieli w swej mocy Ainos, Maroneę
i jeszcze dalej położone miasta. Kiedy więc w ten sposób w dal wyciągnęli
swe ręce i na znaczną odległość osłonili się swymi prowincjami, nie potrzebowali już nigdy niepokoić się o swe panowanie nad Egiptem. Dlatego
to słusznie w wielkiej pieczy mieli sprawy zewnętrzne. Wspomniany jednak król niedbale to wszystko traktując z powodu swych nieprzystojnych
miłostek i bezrozumnych a nieustannych pijatyk doczekał się naturalnie
W bardzo krótkim czasie zasadzek na swe życie i panowanie ze strony
licznych osób, do których w pierwszym rzędzie należał Spartiata Kleomenes.
35. Mianowicie póki żył Ptolemajos z przydomkiem Euergetes, z którym Kleomenes zawarł był ścisły związek i sojusz, zachowywał się tenże
spokojnie ciągle mając nadzieję, że dzięki niemu otrzyma odpowiednią
pomoc, aby z powrotem odzyskać odziedziczone po ojcu panowanie. Kiedy
jednak Ptolemajos umarł i czas upływał, a stosunki w Grecji niemal po
imieniu wzywały Kleomenesa, ponieważ Antigonos zakończył życie, Achajowie uwikłali się w wojnę, a Lacedemończyków po myśli pierwotnego
planu i założenia Kleomenesa połączyła z Etolami nienawiść przeciw Achajom i Macedończykom — więc teraz tym bardziej był on zmuszony spieszyć się i zabiegać o swój powrót z Aleksandrii. Dlatego zwrócił się najpierw do króla z prośbą, aby wysłał go z potrzebnymi środkami i z woj15

W r. 222.

265

skiem; następnie, skoro nie został wysłuchany, usilnie prosił, aby go samego wypuścił z jego własnymi domownikami: same bowiem okoliczności
nastręczają mu dość środków, aby osiągnąć rządy po ojcu. Otóż król, który
nie wdawał się w żadne podobne sprawy Ł nie troszczył się o przyszłość
dla wspomnianych przyczyn, w swej naiwności i głupocie stale odmawiał
posłuchu Kleomenesowi. Sosibios zaś (bo ten głównie teraz kierował sprawami państwa) odbywszy naradę ze swoimi przyjaciółmi doszedł do takiego o nim sądu: Zebrani nie pochwalali planu wysłania Kleomenesa
z flotą i środkami pieniężnymi, lekceważąc sobie stosunki zewnętrzne, bo
Antigonos już nie żył, a zdaniem ich taki wydatek byłby bezcelowy. Prócz
tego obawiali się, że Kleomenes nie mając już po śmierci Antigonosa nikogo równego sobie podbije szybko i bez trudu Helladę i sani stanie się dla
nich ciężkim i groźnym przeciwnikiem, ponieważ ich stosunki widział na
własne oczy i pogardza królem, a wie o tym, że wiele jest części państwa,
które luźnie tylko są z całością złączone i znacznie odległe, do wojennych
zaś przedsięwzięć nastręczają mnogie środki. Bo też niemało okrętów
znajdowało się na Samos, a mnóstwo żołnierzy w Efezie. Tę więc myśl,
żeby go wysłać zaopatrzonego w środki pieniężne, odrzucili z podanych
przyczyn. Z drugiej strony bynajmniej nie uważali za rzecz dla siebie
wskazaną, by zlekceważywszy takiego człowieka odprawiać go jako otwartego wroga i nieprzyjaciela. Pozostawało zatrzymać go wbrew woli. To
jednak odrzucili wszyscy z miejsca i bez dyskusji sądząc, że niebezpiecznie jest lwa i owce zamykać w jednej oborze; zwłaszcza Sosibiosowi było
to podejrzane z następującej przyczyny.
36. Oto wówczas, kiedy nosili się z myślą zamordowania Magasa i Bereniki, w obawie, że plan mógłby się im nie udać głównie z powodu śmiałości Bereniki, byli zmuszeni schlebiać wszystkim dworakom i wszystkim
robić nadzieję, na wypadek gdyby się im to przedsięwzięcie udało. Wtedy
więc Sosibios miarkując, że Kleomenes potrzebuje pomocy ze strony
króla, a ma rozum i prawdziwą biegłość w sprawach politycznych, snuł
przed nimi wielkie nadzieje i równocześnie wtajemniczył go w swój zamysł. Gdy Kleomenes widział go zalęknionego, a zwłaszcza obawiającego
się obcych i najemnych żołnierzy, kazał mu być dobrej myśli; bo najemnicy, jak obiecywał, w niczym mu nie zaszkodzą, lecz raczej dopomogą.
Mocno zaś zdziwionemu tym przyrzeczeniem Sosibiosowi tak rzekł: ,,Czyż
nie widzisz, że wśród najemników są prawie trzy tysiące z Peloponezu,
a prawie tysiąc Kreteńczyków? Na tych jeśli tylko skinę, z gotowością
wszyscy usłużą. A skoro oni się skupią, kogo jeszcze się lękasz? Czy może
żołnierzy z Syrii i Karu?" Wtedy więc Sosibios chętnie słuchał tych słów
i podwójnej nabrał odwagi, aby wykonać zamach na Berenikę. Później
zaś, widząc apatię króla, zawsze odświeżał sobie w pamięci tę mowę i stale
miał przed oczami śmiałość Kleomenesa oraz życzliwość, jaką darzyli go
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żołnierze najemni. Przeto i teraz głównie on podżegał króla i jego przyjaciół, żeby Kleomenesa zawczasu ująć i zamknąć. A w tym zamyśle dopomogła mu następująca okoliczność.
37. Był pewien Meseńczyk, Nikagoras. Tego po ojcu łączyła przyjaźń
i związki gościnności z Archidamosem, królem Lacedemończyków. Otóż
dawniej rzadko tylko utrzymywali wzajemne stosunki. Kiedy jednak
Archidamos z obawy przed Kleomenesem uciekł ze Spatrty i przybył do
Mesenii, Nikagoras nie tylko chętnie przyjął go do swego domu i dbał
o wszystkie jego potrzeby, lecz wskutek dalszego obcowania zrodziła sdę
między nimi także głęboka życzliwość i poufała przyjaźń. Dlatego
i później, gdy Kleomenes robił Archidamosowi nadzieję na powrót i pojednanie, podjął się Nikagoras posłowania i umów gwarancyjnych. Po ich
zatwierdzeniu wracał Archidamos do Sparty ufając zawartym przez Nikagorasa układom. Lecz Kleomenes wyszedł naprzeciw niego i zabił samego Archidamosa, oszczędził natomiast Nikagorasa i resztę towarzyszy.
Otóż wobec postronnych osób udawał Nikagoras, że wdzięczny jest Kleomenesowi za darowanie mu życia; lecz w głębi duszy nie mógł tego zdarzenia przeboleć, ponieważ wydawał się być winny zguby króla. Ten wiec
Nikagoras krótko przedtem zawinął do Aleksandrii z końmi, które przywiózł na sprzedaż. Wysiadając z okrętu spotkał Kleomenesa, Panteusa
i Hippitasa spacerujących na molo w porcie. Kleomenes ujrzawszy go
i przystąpiwszy doń uprzejmie go pozdrowił i zapytał o cel podróży. Gdy
ten mu powiedział, że przybył tu z końmi, odrzekł Kleomenes: „Bardzo
bym sobie życzył, żebyś zamiast koni był tu raczej przywiózł nierządników i harfiarki; tych bowiem obecny król usilnie pożąda". Na razie Nikagoras z uśmiechem przyjął to i milczał. Lecz po kilku dniach, gdy przy
sprzedaży koni zawarł bliższą znajomość z Sosibiosem, powtórzył mu
niedawno wyrzeczone słowa Kleomenesa, aby tegoż oczernić. Widząc zaś.
że Sosibios chętnie słucha, wyznał mu całą swą dawną wrogość ku Kleomenesowi.
38. Sosibios poznawszy jego wrogi stosunek do Kleomenesa, bądź od
razu udzielonymi darami, bądź obietnicami na przyszłość skłonił go, żeby
napisał oszczerczy list przeciw Kleomenesowi i zostawił opieczętowany.
Ten list, niby posłany przez Nikagorasa, miał po odjeździe tegoż za kilka
dni odnieść Sosibiosowi niewolnik. Nikagoras przyłożył rękę do tej
sprawy; list po odjeździe Nikagorasa zaniósł niewolnik do Sosibiosa, a ten
bezzwłocznie z niewolnikiem i z listem w ręku udał się do króla, przed
którym niewolnik zeznał, że Nikagoras zostawił list i polecił mu oddać
go Sosibiosowi. List zaś wyjaśniał, że Kleomenes na wypadek, gdyby nie
wysłano go z odpowiednim ekwipunkiem i z takimiż środkami pieniężnymi,
nosi się z zamiarem powstania przeciw królowi. Tej dobrej sposobności
zaraz uchwycił się Sosibios i podżegał króla oraz resztę jego przyjaciół,
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żeby nie zwlekali, lecz mieli się na baczności i kazali zamknąć Kleomenesa.
Gdy to nastąpiło i wyznaczono mu bardzo duży dom, przebywał w nim
pod strażą, przy czym od innych więźniów tylko o tyle się różnił, że
bawił w większym więzieniu. Rozważając to Kleomenes i mając złe widoki
na przyszłość postanowił wszystkiego spróbować nie tyle w nadziei, że
zamiar swój przeprowadzi (brakło bowiem wszelkiego prawdopodobieństwa, żeby przedsięwzięcie się udało), lecz raczej aby umrzeć z honorem
i nie ścierpieć niczego, co byłoby niegodne jego przedtem wypróbowanej
odwagi. Zarazem, jak sądzę, wziął sobie do serca i stawił przed oczy taki
cel, jaki zwykle mieli wielkoduszni mężowie:
Obym ja tylko bez walki i chwały pozbawień nie zginął,
Ale zdziaławszy czyn wielki, by także potomni go znali 16.

39. Doczekawszy się zatem podróży króla do Kanobos rozpowszechnił
wśród pilnujących go pogłoskę, że ma być wypuszczony na wolność przez
króla; dlatego więc sam ugościł swoich służących, strażnikom zaś posłał
mięso z ofiar i wieńce, a do tego wino. Ci bez żadnego podejrzenia używali sobie; a kiedy się popili, Kleomenes zabrał z sobą znajdujących się
przy nim przyjaciół jako też swoich niewolników i około południa bez
wiedzy strażników wyszedł z więzienia zaopatrzony w sztylety. Idąc naprzód spotkali na gościńcu Ptolemajosa 17, którego wtedy zostawiono jako
naczelnika w mieście, i przestraszywszy jego towarzyszy swym śmiałym
wystąpieniem ściągnęli go z czworokonnego wozu i zamknęli, a lud wezwali
do walki o wolność. Kiedy jednak nikt ich nie słuchał i nie przyłączał się
do buntu z powodu niezwykłości przedsięwzięcia, zawrócili i ruszyli na
zamek, aby wyłamać jego bramy i skorzystać z pomocy tych, którzy byli
tam uwięzieni. Lecz gdy i to mu się nie udało — gdyż przełożeni nad
strażą zamkową przewidując, co nastąpi, ubezpieczyli bramę — sami podnieśli na siebie rękę mężnie i po lakońsku. Kleomenes więc w ten sposób
zakończył życie: mąż zarówno układny w obejściu, jak i dzielny w prowadzeniu spraw, jednym słowem z natury stworzony na wodza i króla.
40. W niedługim czasie po nim odstąpił od króla Teodotos, z pochodzenia Etolczyk, który był naczelnikiem Celesyrii. Ten z jednej strony
pogardzał królem z powodu jego rozwiązłego życia i całego charakteru,
z drugiej zaś nie ufał jego dworakom, gdyż krótko przedtem oddawszy
królowi znaczne usługi zarówno w innych sprawach, jak i przy pierwszym zamachu Antiocha na Celesyrię, nie tylko za to nie pozyskał żadnej
wdzięczności, lecz przeciwnie, wezwany do Aleksandrii, omal że nie na16
17

Iliada XXII 304 (słowa Hektora).
Prefekta Aleksandrii za Ptolemajosa Filopatora.
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raził się na utratę życia. Z tych przyczyn postanowił teraz ułożyć się
z Antiochem i wydać w jego ręce miasta Celesyrii. Ten z radością przyjął
odsłaniające się przed nim widoki i szybko sprawa doszła do skutku. Ażeby
jednak także przy opisie tego domu królewskiego tak samo postąpić, jak
przy poprzednim, cofniemy się do chwili przejęcia rządów przez Antiocha i poczynając od tych czasów przebiegniemy sumarycznie zdarzenia
aż do początku tej wojny, o której mamy opowiedzieć.
Otóż Antioch był młodszym synem Seleukosa z przydomkiem Kallinikos. Gdy umarł jego ojciec, a jego brat Seleukos jako starszy objął panowanie, przeniósł się Antioch najpierw do górnych prowincyj i tam przebywał. Skoro jednak Seleukos przekroczywszy z wojskiem Tauros został
podstępnie zamordowany, jak to już poprzednio opowiedzieliśmy, Antioch
przejął panowanie jako król i powierzył zarząd krajów z tej strony Tauru
Achajosowi, a górne prowincje państwa poruczył Molonowi i jego bratu
Aleksandrowi; Molon został satrapą Medii, a jego brat satrapą Persji.
41. Ci obaj lekceważąc króla z powodu jego młodego wieku i żywiąc
nadzieję, że Achajos weźmie udział w ich zamachu, głównie zaś obawiając się okrucieństwa i chytrości Hermejasa, który wówczas stał na czele
całego rządu, postanowili odpaść i oderwać górne satrapie. Hermejas pochodził z Karu, a wtedy doszedł do władzy, kiedy to Seleukos, brat Antiocha, wyprawiając się przeciw Attalosowi powierzył mu zarząd państwa.
Osiągnąwszy tę godność zaczął zazdrościć wszystkim, którzy u dworu
zajmowali wybitne stanowiska. Okrutny z natury, karał jednych za popełnione błędy, które na gorsze tłumaczył, a przeciw innym wysuwając
sztuczne i kłamliwe oskarżenia — stawał się nieubłaganym i surowym
sędzią. Głównie jednak pragnął i nade wszystko usiłował sprzątnąć
z drogi Epigenesa, który odprowadził wojska, jakie z Seleukosem wyruszyły w pole; bo widział w nim męża, który umiał zarówno mówić, jak
i działać, a wielkim cieszył się wzięciem u wojsk. Wiedziony takim zamiarem czekał, stale pragnąc znaleźć jakąś sposobność i pretekst do wystąpienia przeciw niemu. Kiedy więc zebrała się Rada Królewska, by
rozpatrzyć sprawę buntu Molona, a król rozkazał każdemu wypowiedzieć
swe zapatrywanie, jak należy postąpić z buntownikami, pierwszy Epigenes
wystąpił z radą, mówiąc, że nie należy zwlekać, lecz od razu przystąpić do
działania; najpierw zaś i przede wszystkim musi król udać się do owych
okolic i zjawić się w samą porę. Bo w takim razie Molon albo zupełnie
się nie odważy wszczynać niepokojów, skoro król będzie obecny i pokaże
się ludowi z odpowiednim wojskiem, albo — gdyby mimo wszystko odważył się i trwał przy swoim zamiarze — wkrótce zostanie schwytany
przez tłum i wydany w ręce króla.
42. Gdy tak jeszcze przemawiał Epigenes, rozgniewany Hermejas
oświadczył, że ów od dawna jest skrytym wrogiem i zdrajcą państwa, ale
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teraz na szczęście taką radą ujawnił swoje zamysły zmierzające do wydania buntownikom osoby króla, pozostającego w nielicznym towarzystwie. Na razie zatem poprzestając tylko na rzuceniu podejrzenia nie
zważał na Epigenesa, któremu dowiódł raczej niewczesnego rozgoryczenia niż wrogości. Sam zaś zgodnie z własnym planem chciał uniknąć wyprawy przeciw Molonowi z obawy przed niebezpieczeństwem i z braku
doświadczenia w sprawach wojennych; natomiast pragnął wyprawić się
na Ptolemajosa, bo uważał tę wojnę za bezpieczną ze względu na apatię
wspomnianego króla. Otóż teraz, napędziwszy strachu wszystkim zgromadzonym w Radzie, wysłał przeciw Molonowi na czele wojska jako wodzów
Ksenona i Teodota z przydomkiem Hemiolios, Antiocha zaś bez przerwy
podburzał żądając od niego, aby zaatakował Celesyrię, gdyż sądził, że
tylko w ten sposób, jeżeli młodzian zewsząd będzie otoczony wojną, on
ani za dawniejsze przestępstwa nie poniesie kary, ani obecnej władzy nie
utraci, skoro będzie potrzebny królowi w ciągle zagrażających mu bojach
i niebezpieczeństwach. Przeto w końcu ułożył niby przez Achajosa przysłany list i doręczył go królowi. W liście tym Achajos donosił, że Ptolemajos zachęca go, aby przywłaszczył sobie panowanie, i obiecuje mu
poparcie w okrętach oraz w środkach pieniężnych do wszelkich przedsięwzięć, jeżeli przywdzieje diadem i ujawni się wszystkim jako pretendent
do rządów, które w rzeczywistości już teraz posiada. On jednak nie przybiera sobie tytułu i odpycha od siebie wieniec ofiarowany mu przez los.
Otóż król zawierzywszy słowom listu gotowy był i skłonny ruszyć
w pole przeciw Celesyrii.
43. Tymczasem, gdy bawił w Seleucji przy Zeugma 18, zjawił się dowódca floty Diognetos z Kapadocji, sąsiadującej z Fontem Euksyńskim,
przywożąc Laodykę, córkę króla Mitrydatesa, która to dziewica była przeznaczona na małżonkę dla króla. Mitrydates zaś chełpił się, że jest potomkiem jednego z siedmiu Persów, którzy sprzątnęli maga; w nieprzerwanym następstwie zachował on po przodkach swoich panowanie nad Pontem Euksyńskim, nadane im pierwotnie przez Dariusza. Antioch wysłał
na spotkanie narzeczonej odpowiedni orszak i przyjął ją z okazałością;
zaraz też odbyły się zaślubiny wśród wspaniałych i prawdziwie królewskich przygotowań. Po zawarciu małżeństwa udał się król do Antiochii,
ogłosił Laodykę królową, a następnie zajął się zbrojeniami wojennymi.
W tym samym czasie Molon przygotował na wszystko ludy swej własnej satrapii już to budząc w nich nadzieję zysku, już to siejąc postrach
wśród wielmożów, którym przedkładał groźne a fałszywe listy od króla.
Chętnego też sprzymierzeńca miał w swoim bracie Aleksandrze, a przeciw sąsiednim satrapiom zabezpieczył się pozyskując darami życzliwość
18
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tych, którzy stali na ich czele; i tak wyprawił się z wielkim wojskiem
przeciw wodzom króla. Ksenon i Teodotos przestraszeni jego pochodem
schronili się do miast. Molon zaś zawładnąwszy okolicą Apolloniatis miał
pod dostatkiem potrzebnych zapasów. A był on już przedtem groźny z powodu wielkości swej prowincji.
44. Bo wszystkie królewskie stada koni były w ręku Medów, zboża zaś
i bydła mieli nieprzeliczoną ilość. A co się tyczy naturalnej obronności
i wielkości kraju — trudno byłoby to nawet wyrazić godnie słowami. Oto
Media leży w środku Azji i w szczegółowym porównaniu z wszystkimi
krajami Azji wyróżnia się zarówno swą wielkością, jak i wzniesieniem
gruntu. Dalej panuje ona swym położeniem nad najbitniejszymi i największymi ludami. Mianowicie przed nią leżą w kierunku wschodu słońca równiny na pustyni, która rozciąga się między Persją a Partią; panuje zaś nad
tak zwanymi Kaspijskimi Bramami i jest w ich posiadaniu, a sięga aż do
gór Tapyrów, które niezbyt są odległe od Morza Hyrkańskiego. Na południu
rozciąga się aż do Mezopotamii i do okolicy Apolloniatis, graniczy zaś z Persją, od której oddzielona jest górami Zagros wznoszącymi się prawie do stu
stadiów i zawierającymi w sobie liczne rozgałęzienia i przełęcze, poprzerywanymi już to dolinami, już to w niektórych miejscach parowami, gdzie
mieszkają Kossajowie, Korbrenowie, Karchowie i wiele innych barbarzyńskich ludów uchodzących za bardzo wojownicze. W swych częściach
położonych na zachód styka się z tak zwanymi Satrapejami, którzy niezbyt
oddaleni są od ludów graniczących z Pontem Euksyńskim. Części Medii
zwrócone ku północy zamieszkują Elymajowie i Aniarakowie jako też
Kaduzjowie i Matianowie, a wznoszą się one nad przylegającymi do Majotis kramami Pontu. Sama zaś Media od wschodu ku zachodowi poprzerzynana jest licznymi górami, między którymi leżą równiny zajęte przez
miasta i wsie.
45. Molon jako pan tego kraju, mającego charakter królestwa, był
już dawniej groźny — jak poprzednio zauważyłem — z powodu niezmiernej potęgi; teraz zaś — gdy się zdawało, że nawet królewscy wodzowie
ustąpili przed nim z otwartego pola, a jego własne wojska podniosły się
na duchu, gdyż szczęśliwie ziściły się ich pierwsze nadzieje — uchodził
w oczach wszystkich mieszkańców Azji za całkiem groźnego i niepokonanego. Dlatego z początku zamierzał przejść Tygrys i oblegać Seleucję;
kiedy jednak Zeuksis zająwszy statki na rzece przeszkodził mu w przeprawie, usunął się do obozu w mieście zwanym Ktezyfon, gdzie dla wojsk
przygotował to, co było potrzebne do przezimowania.
Król słysząc o nadciąganiu Molona i o odwrocie swych własnych
wodzów był gotów sam powtórnie wyprawić się na Molona i zaniechać
ataku przeciw Ptolemajosowi, aby nie wypuszczać z rąk stosownej
chwili. Lecz Hermejas, ściśle trzymając się swego pierwotnego planu,
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wysłał przeciw Malonowi Achajczyka Ksenoitasa jako samodzielnego
wodza na czele wojska twierdząc, że przeciw buntownikom muszą wodzowie prowadzić wojnę, a przeciw królom musi sam król przedsiębrać
plany i staczać rozstrzygające boje. On sam, mając całkowicie w swym
ręku króla z powodu jego młodego wieku, wyruszył i zebrał wojska
w Apamei; stąd przeniósł obóz do Laodycei. Odtąd król rozpoczął marsz
na czele całego wojska i przeszedłszy pustynię wpadł w dolinę, która nosi
nazwę Marsyas; leży ona między stokami Libanu i Antylibanu i ciasno
zamknięta jest przez te góry. Gdzie zaś jest najwęższe jej miejsce, tam
jeszcze ciągną się pośrodku bagna i jeziora, z których zbiera się wonną
trzcinę.
46. Góruje nad przesmykiem z jednej strony miejscowość zwana
Brochoi, z drugiej Gerra, zostawiając wąskie tylko przejście. Skoro więc
przez wspomnianą dolinę odbył wielodniowy marsz i dostał w swą moc
sąsiednie miasta, przybył do Gerra. Tu zastał Etolczyka Teodota, który
już przedtem obsadził Gerra i Brochoi, przesmyk koło jeziora umocnił
rowami i wałami, a na odpowiednich miejscach rozstawił straże. Z początku król próbował wtargnąć przemocą, ponieważ jednak z powodu
naturalnej obronności pozycji i niewzruszonej dotąd wierności Teodota
więcej ponosił strat, niż zadawał je przeciwnikom, przeto odstąpił od tego
zamiaru. Dlatego też wobec takich trudności, jakie sprawiała mu okolica,
i na wiadomość, że Ksenoitas poniósł zupełną klęskę, a Molon jest panem
wszystkich górnych krain — zaniechał tej wyprawy i postanowił spieszyć
z pomocą własnemu państwu.
Mianowicie Ksenoitas wysłany jako samodzielny wódz — o czym
powyżej wspomniałem — i osiągnąwszy większą władzę, niż mógłby się
był spodziewać, zachowywał się nader butnie wobec przyjaciół, a zbyt
śmiało w swych przedsięwzięciach przeciw wrogom. Otóż skoro stanął
obozem w Seleucji i wezwał do siebie namiestnika Suzjany, Diogenesa,
oraz namiestnika Morza Czerwonego, Pytiadesa, wyprowadził wojska
i mając jako osłonę rzekę Tygrys rozłożył się naprzeciw nieprzyjaciół.
Tu przepływało doń wielu z obozu Molona zapewniając, że gdyby przekroczył rzekę, to całe wojsko Molona przeszłoby na jego stronę, bo Molonowi tłum jest niechętny, królowi, zaś w wysokim stopniu życzliwy. Rozzuchwalony tym Ksenoitas postanowił przekroczyć Tygrys. Dając jednak
do zrozumienia, że zamierza rzucić most przez rzekę w jednym miejscu,
gdzie ona tworzy wyspę, nie przygotował nic, co do tego celu było potrzebne; przeto Molon nie zwracał uwagi na zapowiedziane przedsięwzięcie. Zamiast tego Ksenoitas ściągnął zewsząd statki i przyszykował je
zajmując się tym z wielką gorliwością. Dobrawszy zaś z całego wojska
najtęższych jeźdźców i pieszych, a w obozie zostawiwszy Zeuksisa i Pytiadesa, pociągnął nocą wzdłuż rzeki jakie osiemdziesiąt stadiów poniżej

272

stanowiska Molona. Tu bezpiecznie przewiózł na statkach wojsko i jeszcze
w nocy zajął pod obóz korzystnie położone miejsce, które w większej
części było opasane rzeką, dalej zaś ubezpieczone bagnami i moczarami.
47. Gdy Molon dowiedział się o tym fakcie, wysłał swych jeźdźców
spodziewając się, że łatwo przeszkodzi tym, którzy dalej jeszcze się przeprawiali, a rozbije owych, którzy już się przeprawili. Jeźdźcy zbliżyli się
do wojsk Ksenoitasa; ale przy swej nieznajomości okolicy nie potrzebowali
nawet nieprzyjaciół do zadania im klęski, tylko sami zanurzając się
w wodzie i zapadając w bagnach — wszyscy stawali się niezdolni do walki,
a wielu też z nich zginęło. Ksenoitas zaś w nadziei, że skoro się zbliży, to
wojska Molona przejdą na jego stronę, posunął się naprzód wzdłuż rzeki
i będąc już blisko rozłożył się u boku nieprzyjaciół. Tymczasem Molon,
czy to posługując się fortelem wojennym, czy też nie ufając swym wojskom i obawiając się, żeby to nie nastąpiło, czego oczekiwał Ksenoitas,
zostawił bagaż w obozie, wyruszył nocą i ostrym marszem pociągnął ku
Medii. Ksenoitas sądził, że Molon uciekł przestraszony jego nadejściem
i nie ufając własnym wojskom. Jakoż najpierw po rozbiciu obozu zajął
obóz nieprzyjaciół i rozkazał przeprawić się do siebie własnym jeźdźcom
wraz z ich bagażem z obozu Zeuksisa. Następnie zwołał swych żołnierzy
i kazał im być dobrej myśli oraz żywić piękne nadzieje co do rozstrzygnięcia całej walki, gdyż Molon uciekł. Po tej przemowie zalecił wszystkim
dobrze wypocząć, gdyż zaraz z rana pójdzie on w ślad za nieprzyjaciółmi.
48. Żołnierze pełni otuchy i zaopatrzeni we wszelakie zapasy oddali
się używaniu i pijaństwu oraz gnuśności towarzyszącej tego rodzaju okolicznościom. A Molon — uszedłszy znaczny kawał drogi i posiliwszy się —
zjawił się z powrotem; kiedy zastał wszystkich rozproszonych i pijanych,
o świcie zaatakował obóz nieprzyjaciół. Ksenoitas, przerażony tym nieoczekiwanym najściem i nie mogąc obudzić ze snu obezwładnionych trunkiem żołnierzy, sam z najbliższymi bezmyślnie ruszył na wroga i znalazł
śmierć. Z uśpionych większa część jeszcze na swych legowiskach została
wyrżnięta, a reszta rzucając się do rzeki próbowała ujść do przeciwległego
obozu; ale i z tych większość zginęła. W ogóle panował wśród wojska
powszechny zamęt i popłoch, bo wszyscy byli pełni trwogi i lęku. Zarazem, ponieważ obóz po drugiej stronie w bardzo małej odległości leżał
przed ich oczyma, zapominali wobec żądzy ratunku o bystrości rzeki
i o trudnościach przeprawy. Nieprzytomni w pędzie ku ocaleniu sami
rzucali się do rzeki i gnali do niej bydlęta juczne wraz z bagażem, jakby
rzeka w opatrznościowy jakiś sposób miała im pomóc i bezpiecznie przenieść do obozu po przeciwnej stronie. Wskutek tego nurty przedstawiały
tragiczny i niesamowity wygląd, bo razem z pływającymi unoszone były
konie, bydlęta juczne, broń, trupy i wszelaki sprzęt. Molon opanowawszy
obóz Ksenoitasa, a następnie bezpiecznie przebywszy rzekę, bo nikt mu
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nie przeszkadzał, skoro także Zeuksis uciekł przed jego nadejściem, zajął
również drugi obóz. Po tych sukcesach przybył z wojskiem pod Seleucję.
Także to miasto zajął w pierwszym ataku, ponieważ Zeuksis a razem z nim
Diomedon, naczelnik Seleucji, uciekli, i odtąd już idąc naprzód bez trudu
podbijał górne satrapie. Gdy stał się panem Babilonii i kraju nad Morzem
Czerwonym, zjawił się przed Suzami. Otóż samo miasto wziął również
w pierwszym ataku, ale szturmując zamek nic nie wskórał, gdyż uprzedził
go wódz Diogenes, który wdarł się tam skrycie. Dlatego też odstąpił od
tego zamysłu, zostawił tylko oddział do oblegania zamku, po czym spiesznie zwinął obóz i z powrotem przybył ze swym wojskiem do Seleucji nad
Tygrysem. Tu bardzo gorliwie zajął się pokrzepieniem żołnierzy, zachęcił
ich i ruszył ku dalszym czynom; jakoż Parapotamię zajął aż po miasto
Europos, Mezopotamię aż po Dura.
Antioch utrzymawszy te wiadomości zrzekł się — jak poprzednio
wspomniałem — swych nadziei na Celesyrię i zwrócił się do bliższych
przedsięwzięć.
49. Gdy teraz na nowo zebrała się Rada Królewska, a król rozkazał
wypowiedzieć się jej członkom, jakich należy użyć środków przeciw Molonowi, znów jako pierwszy zabrał głos Epigenes w sprawie obecnego
położenia oświadczając, że stosownie do jego rady już przedtem nie powinno się było zwlekać, aż wrogowie osiągną tak wielkie korzyści, a i teraz
jeszcze musi się sprawę poważnie traktować. Na to Hermejas znowu wpadł
w bezrozumny i gwałtowny gniew i począł lżyć Epigenesa. Wychwalając
nieprzyzwoicie siebie samego obciążał owego bezpodstawnymi i fałszywymi
oskarżeniami i zaklinał króla, aby tak nierozważnie nie zaniedbywał i nie
wyrzekał się swych nadziei co do Celesyrii. Tym wystąpieniem zraził sobie
ogół zebranych i sprawił przykrość królowi, który zadał sobie wiele trudu,
aby obydwu mężów pogodzić, tak że Hermejas z trudem wreszcie zaniechał utarczki słownej. Ponieważ większość głosowała za opinią Epigenesa
jako bardziej odpowiadającą konieczności i pożytkowi państwa, powzięto
uchwałę, aby ruszyć w pole przeciw Molonowi i sprawy tej nie wypuszczać z rąk. Zaraz też Hermejas udał, że zmienił swe zdanie, oświadczył,
że wszyscy powinni bezwzględnie uchwałę wykonać i z największą gorliwością zabrał się do zbrojeń.
50. Kiedy wojska zgromadziły się w Apamei i wybuchł tu wśród żołnierzy bunt z powodu zaległości w żołdzie, Hermejas — wyzyskując przerażenie króla i obawę przed ruchawką wznieconą w tak niedogodnym
czasie — podjął się wypłacić wszystkim żołd, jeżeli król zezwoli mu, żeby
Epigenes nie szedł wraz z nimi na wyprawę; niczego bowiem rozsądnego
nie zdziała się na tej wyprawie, skoro między nimi wybuchł tak wielki
gniew i spór. Król niechętnie go słuchał, bo przede wszystkim zależało mu
na współudziale Epigenesa w owej ekspedycji z powodu jego biegłości
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w sprawach wojennych; ale usidlony dzięki chytrości Hermejasa, który
zawczasu owładnął nim prowadząc mu gospodarstwo domowe, czuwając
nad nim i świadcząc mu przysługi — nie był już panem swej woli. Dlatego też ustąpił okolicznościom i uczynił zadość jego życzeniu. Gdy Epigenes stosownie do rozkazu oddalił się (...)19, członków Rady Królewskiej
ogarnął lęk20, natomiast wojska utrzymawszy to, czego żądały, były
z wyjątkiem Kyrrestów życzliwie usposobione względem tego, któremu
zawdzięczały wyrównanie żołdu. Ci zbuntowali się, w liczbie około sześciu
tysięcy ludzi odpadli od króla i przez dość długi czas sprawiali mu liczne
przykrości; w końcu pobici w walce przez jednego z królewskich wodzów,
przeważnie zostali zgładzeni, a reszta zdała się na łaskę i niełaskę króla.
Skoro Hermejas postrachem uzależnił od siebie przyjaciół króla, a wojska
dbałością o ich korzyść, wyruszył w pole wraz z królem. Przeciw Epigenesowi zaś uknuł taki zamach posługując się pomocą Aleksisa, strażnika
zamku w Apamei. Napisawszy list, niby przez Molona skierowany do
Epigenesa, namówił jednego z jego niewolników zjednanego wielkimi
obietnicami, ażeby ten list zaniósł do domu Epigenesa i włożył między jego
papiery. Gdy to się stało, zaraz zjawił się Aleksis i zapytał Epigenesa, czy
nie otrzymał jakich listów od Molona? Skoro ten zaprzeczył, Aleksis
w ostrych słowach zażądał możności zarządzenia poszukiwań. Jakoż
rychło znalazł list. Pod tym pretekstem bezzwłocznie zabił Epigenesa. Po
tym zdarzeniu przekonano króla, że Epigenes słusznie został zgładzony;
dworacy zaś domyślali się prawdy, ale z obawy siedzieli cicho.
51. Antioch przybył nad Eufrat i pozwolił wojsku odpocząć, po czym
znowu ruszył dalej i dotarłszy około zimowego przesilenia dnia z nocą
do Antiochii w Mygdonii pozostał tu chcąc przeczekać najgorszy okres
nadchodzącej zimy. Zabawił tam około czterdziestu dni, następnie pociągnął dalej do Libba. Gdy odbywała się tam narada, jaką drogą ma się
posuwać naprzód przeciw Molonowi, jak i skąd pobierać środki żywnościowe w czasie marszu (bo Molon znajdował się właśnie w okolicy Babilonu), Hermejas był zdania, żeby ciągnąć wzdłuż Tygrysu mając za osłonę
tę rzekę oraz Lykos i Kapros. Zeuksis zaś, który miał przed oczyma zgubę
Epigenesa, obawiał się wprawdzie wypowiedzieć swe zapatrywanie, ponieważ jednak wyraźnie błędny był wniosek Hermejasa, odważył się wreszcie
wystąpić z radą, że należy przeprawić się przez Tygrys, przedstawiając
w ogóle trudności marszu wzdłuż rzeki i to, że po przebyciu sporej przestrzeni i po dalszym sześciodniowym pochodzie przez pustynię — musieliby dojść do tak zwanego Królewskiego Rowu. Gdyby go nieprzyjaciele wprzódy zajęli, to z jednej strony byłoby niemożliwe jego przejście,
19
20

Następny wyraz niezrozumiały; po nim zapewne luka w tekście.
Według poprawki Campego.
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a z drugiej byłoby oczywiście niebezpiecznie znowu wracać przez pustynię, głównie z powodu grożącego braku środków żywnościowych. Natomiast w razie przejścia Tygrysu, jak dowodził, z pewnością mieszkańcy
okolicy Apolloniatis zmienią swe zapatrywania i przejdą na stronę króla,
gdyż i teraz już nie dobrowolnie, lecz z konieczności z i obawy słuchają
rozkazów Molona; tak samo z powodu żyzności kraju będzie zapewniona
dostateczna ilość środków żywnościowych. A co najważniejsze, zaznaczał,
że Molonowi w ten sposób odetnie się powrót do Medii oraz dowóz żywności z owych okolic; wskutek tego będzie on zmuszony stoczyć rozstrzygającą walkę albo gdyby nie chciał tego uczynić, to jego wojska zmienią
swe przekonania i wnet zaczną w królu pokładać swe nadzieje.
52. Po uchwaleniu wniosku Zeuksisa zaraz rozdzielili wojsko na trzy
części i w trzech miejscach przeprawili przez rzekę żołnierzy wraz z bagażem. Następnie ciągnąc ku Dura, pierwszym atakiem uwolnili od oblężenia to miasto, które oblegał jeden z dowódców Molona. Odtąd bez
przerwy odbywali całodzienne marsze, aż w ósmym dniu przekroczyli tak
zwane góry Oreikon i doszli do Apolonii.
Molon tymczasem dowiedział się o przybyciu króla, a nie ufając ludom
Suzjany i Babilonii, gdyż świeżo i nieoczekiwanie je podbił, bojąc się też
odcięcia mu odwrotu do Medii — postanowił przerzucić mosty przez Tygrys i przeprawić na drugą stronę swe wojska. Pragnął on, o ile możności,
wcześniej niż Antioch obsadzić górzystą część okolicy Apolloniatis, ponieważ ufał mnóstwu swoich procarzy, tak zwanych Kyrtiów. Wykonując,
co postanowił, odbywał pospieszny i pełen wysiłku marsz. Ponieważ zaś
równocześnie i Molon zbliżał się do wspomnianych miejsc, i król z całym
wojskiem nadciągał z Apolonii, zdarzyło się, że lekkozbrojni wysłani przodem przez obie strony zetknęli się na jakichś wyżynach górskich. Z początku starli się z sobą i nawzajem się drażnili. Kiedy jednak zbliżyły się
wojska obu stron, odstąpili od walki. Jakoż na razie odeszli do własnych
obozów i rozłożyli się oddaleni od siebie o czterdzieści stadiów. Gdy nastała noc, rozważał Molon, jak niebezpieczny i trudny dla buntowników
jest bój z królami za dnia i twarzą w twarz, i postanowił w nocy zaczepić
Antiocha. Wybrawszy najzdatniejszych i najsilniejszych ludzi z całego
wojska powiódł ich okrężnymi drogami chcąc z góry uderzyć na nieprzyjaciół. Dowiedziawszy się jednak, że podczas marszu dziesięciu jego junaków gromadnie odeszło do Antiocha, zaniechał tego zamiaru. Szybko więc
znowu zawrócił i przybył z rana do swego obozu, i wywołał w nim powszechny tumult i zamieszanie. Bo obudzeni ze snu ci, co byli wewnątrz
wału, przestraszyli się nadejściem powracających i omal że nie wypadli
z obozu. Molon więc — jak mógł — starał się uśmierzyć powstałe wśród
nich zamieszanie.
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53. A król gotowy do walki wyprowadził równo ze świtem całe swe
wojsko z obozu. Otóż na prawym skrzydle jako pierwszych ustawił pod
dowództwem Ardysa, męża wypróbowanego w wojennych przedsięwzięciach, jeźdźców noszących lance. U boku ich umieścił sprzymierzonych
Kreteńczyków, z którymi stykali się galijscy Rigozagowie. Obok tych
wyznaczył pozycję obcym najemnikom z Hellady, za którymi ustawił
idący w szyku bojowym zespół falangi. Lewe skrzydło wyznaczył jeźdźcom noszącym nazwę towarzyszy. Słonie zaś, a było ich dziesięć, umieścił
przed linią bojową w odstępach. Wreszcie rezerwy pieszych i jeźdźców
rozdzielił na oba skrzydła i polecił im osaczyć nieprzyjaciół zaraz po rozpoczęciu walki. Następnie jeżdżąc między szeregami przemówił do wojsk
w krótkich, odpowiadających okolicznościom słowach. Lewe skrzydło powierzył Hermejasowi, prawym sam dowodził. Natomiast Molon z powodu
popłochu, jaki poprzedniej nocy ogarnął jego wojska, z trudem wyprowadził je z obozu i ustawił w szyku bojowym. Mimo to jeźdźców rozdzielił
na oba skrzydła stosując się do ustawienia szyku nieprzyjaciół; tarczowników zaś i Galów, i w ogóle ciężkozbrojnych ustawił w środku między
jeźdźcami. Dalej łucznikom i procarzom, słowem tego rodzaju wojskom,
kazał zająć stanowiska poza jeźdźcami po obu bokach, a wozy uzbrojone
w kosy ustawił przed wojskiem w odstępie. Lewe skrzydło oddał swemu
bratu Neolaosowi, prawe sam zatrzymał.
54. Gdy następnie wojska przeciw sobie nadciągnęły, prawe skrzydło
Molona dochowało wierności i dzielnie biło się z oddziałem Zeuksisa.
Przeciwnie lewe skrzydło, skoro tylko w spotkaniu stanęło na oczach
króla, przeszło do nieprzyjaciół. To zajście wprawiło w popłoch ludzi
Molona, królewskich zaś podwójnie skrzepiło na duchu. A Molon zmiarkowawszy, co się stało, i widząc, że już zewsząd jest osaczony, wystawił
sobie przed oczyma katusze, jakie go spotkają, jeżeli żywcem schwytany
dostanie się w ręce nieprzyjaciół, i sam zadał sobie śmierć. Podobnie też
wszyscy uczestnicy zamachu zbiegłszy każdy do swej ojczyzny zakończyli
żywot. Neolaos uciekł z bitwy i udał się do Persji do Aleksandra, brata
Molona, gdzie zabił swą matkę i dzieci Molona, a po ich zgonie jeszcze
siebie samego uśmiercił, namówiwszy wprzód także Aleksandra, aby zrobił to samo. Król splądrował obóz nieprzyjaciół i polecił zwłoki Molona
wbić na krzyż w najbardziej widocznym miejscu Medii. To też zaraz
spełnili ci, których do tego celu wyznaczono. Oto przenieśli trupa do
Kallonitis i ukrzyżowali go przy samym wejściu na górę Zagros. Następnie
król zgromił w dłuższej mowie buntownicze wojska, przyjął je znów do
służby i mianował mężów, którzy mieli je odwieźć do Medii i uporządkować stosunki tego kraju. Sam udał się do Seleucji i wprowadził ład
w okolicznych satrapiach, postępując sobie we wszystkim łagodnie i rozumnie. Ale Hermejas, wierny swemu charakterowi, wnosił oskarżenia
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przeciw mieszkańcom Seleucji i nałożył na miasto karę pieniężną tysiąca
talentów; dalej wygnał tak zwanych Adeiganów i zgładził wielu mieszkańców Seleucji okaleczając ich, mordując i torturując. Król bądź perswa-.
dując Hermejasowi, bądź też kierując się własną wolą, z biedą wreszcie
złagodził te akty okrucieństwa i z powrotem zaprowadził w mieście porządek ściągnąwszy z mieszkańców tylko sto pięćdziesiąt talentów jako
karę za ich przewinienie. Po tych zarządzeniach zostawił Diogenesa jako
dowodzącego w Medii, Apollodora zaś w Suzjanie. Tychona, swego pierwszego sekretarza, wysłał jako dowódcę wojska do okolic nad Morzem
Czerwonym.
Powstanie więc Molona i wynikłą z niego ruchawkę w górnych satrapiach w ten sposób uśmierzono i przywrócono dawny porządek.
55. Król zachęcony uzyskanym sukcesem chciał przejąć grozą i przestraszyć książąt barbarzyńców, którzy mieszkali powyżej jego satrapij
i z nimi graniczyli, aby buntującym się przeciw niemu nie śmieli dostarczać zapasów albo wspólnie z nimi wojować. Dlatego postanowił wyprawić
się przeciw nim, i to najpierw przeciw Artabazanesowi, który uchodził
za najznaczniejszego i najsprytniejszego z tych książąt, a panował także
nad tak zwanymi Satrapejami i sąsiadującymi z tymiż ludami. Hermejas
zaś w tym czasie wprawdzie obawiał się wyprawy do górnych prowincji
z powodu niebezpieczeństwa, natomiast życzył sobie zgodnie z pierwotnym zamiarem ruszyć w pole przeciw Ptolemajosowi. Kiedy jednak nadeszła wiadomość, że królowi urodził się syn, myślał, że Antioch mógłby
w górnych okolicach znaleźć śmierć z ręki barbarzyńców, albo jemu samemu nastręczyć sposobność do sprzątnięcia go z drogi, i dlatego zgodził
się na wyprawę w nadziei, że po usunięciu Antiocha jako opiekun jego
syna sam posiądzie rządy. Gdy się na to zdecydowano, przekroczyli góry
Zagros i wpadli do kraju Artabazanesa. Ten przylega do Medii, od której
oddziela go leżące w środku pasmo górskie; część jego wznosi się nad
Pontem w okolicach powyżej Fasis, a sięga on aż do Morza Hyrkańskiego.
Ma mnóstwo bitnych mężów, zwłaszcza jeźdźców, także wystarczającą
ilość innych środków do prowadzenia wojny. To państwo uchowało się
dotąd od czasów Persów, bo nie zwrócono na nie uwagi w epoce Aleksandra. Artabazanes przestraszony nadejściem króla głównie z powodu swego
wieku (był już bowiem całkiem stary) ustąpił okolicznościom i zawarł
z Antiochem układ na odpowiadających temuż warunkach.
56. Po zatwierdzeniu tego układu lekarz Apollofanes, który nader był
lubiany przez króla, widząc, że Hermejas przekracza zakres swej władzy,
niepokoił się o króla, a jeszcze więcej żywił podejrzeń i obaw co do własnego bezpieczeństwa. Dlatego korzystając z najbliższej sposobności rozmówił się z królem i zwrócił mu uwagę, aby nie był obojętny ani wolny od podejrzeń wobec zuchwalstwa Hermejasa i nie czekał tak długo, aż spotka go
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ten sam los co jego brata. Niedaleki już jest od niebezpieczeństwa; przeto
niech uważa — prosił — i spiesznie zatroszczy się o siebie i swoich przyjaciół. Antioch ze swej strony wyznał mu, że z Hermejasa jest niezadowolony i boi się go, oraz wyraził mu żywą wdzięczność za to, że powodując się troskliwością o króla ośmielił się o tych sprawach z nim mówić.
Apollofanes więc był pełen otuchy widząc, że nie zawiódł się co do charakteru i sądu króla; Antioch zaś wezwał go, aby nie tylko w słowach,
lecz i w czynach wspólnie dopomógł do ocalenia jego samego i przyjaciół.
Gdy ten oświadczył swą gotowość na wszystko, umówili się następnie
i pod pozorem, jakoby król cierpiał na zawroty głowy, zrezygnowali na
kilka dni z usług tych osób, które zwykły były z reguły mu asystować,
rezerwując sobie jednak możność konferowania prywatnie z jakimi by
chcieli przyjaciółmi przybyłymi pod pozorem odwiedzenia chorego.
W ciągu tego czasu pozyskali zdolnych do zamachu ludzi, gdyż wszyscy
chętnie ich słuchali z powodu nienawiści ku Hermejasowi, i zajęli się
wykonaniem planu. Wobec oświadczenia lekarzy, że Antioch powinien
równo ze świtem o chłodzie odbywać przechadzki, zjawił się Hermejas
w oznaczonym czasie, a wraz z nim ci z przyjaciół króla, którzy byli wtajemniczeni w zamach; reszta spóźniła się, ponieważ król wyszedł o wiele
wcześniej, niż to było jego zwyczajem. Jakoż odciągnęli Hermejasa z obozu
na jakieś bezludne miejsce, a gdy następnie król nieco się oddalił niby
dla naturalnej potrzeby, zakłuli go. Hermejas więc w ten sposób znalazł
śmierć, przy czym kara, jaką poniósł, bynajmniej nie równoważyła jego
zbrodni. A król uwolniony od strachu i wielu kłopotów powrócił do ojczyzny, podczas gdy wszyscy mieszkańcy kraju sławili jego czyny i przedsięwzięcia, złaszcza zaś, kiedy przejeżdżał, okazywali mu swe uznanie
z powodu usunięcia Hermejasa. W tymże czasie także w Apamei kobiety
ukamienowały żonę Hermej asa, a chłopcy jego synów.
57. Antioch, wróciwszy do ojczyzny i odprawiwszy wojska na leże
zimowe, posłał do Achajosa czyniąc mu przede wszystkim wyrzuty
i wzywając bogów na świadków, że ośmielił się przywdziać diadem
i przyjąć tytuł króla; po wtóre oznajmiając, że nie jest mu tajne jego
współdziałanie z Ptolemajosem i że w ogóle wbrew wszelkiej godziwości
wznieca niepokoje. Mianowicie kiedy król wyprawiał się na Artabazanesa, Achajos myśląc, że znajdzie on śmierć na tej wojnie, albo jeżeli to
nie nastąpi, spodziewając się, że przy wielkiej odległości uprzedzi go
w napadzie na Syrię i przy pomocy Kyrrestów, którzy byli odpadli od
króla, szybko osiągnie przewagę w państwie — wyruszył z całym swym
wojskiem z Lidii. Po przybyciu do Laodycei we Frygii przywdział diadem
i odważył się wtedy najpierw przyjąć tytuł króla oraz posługiwać się nim
w listach do miast, do czego głównie zachęcił go wygnaniec Garsyeris.
Gdy jednak bez przerwy ciągnął dalej i był już prawie w Lykaonii, zbun-
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towały się jego wojska niezadowolone, że wyprawa zdawała się mieć za
cel pokonanie tego, który wedle praw natury był ich pierwotnym królem.
Dlatego Achajos zauważywszy wśród nich zamieszanie odstąpił od zamierzonego planu; chcąc zaś przekonać wojsko, że nawet pierwotnie nie
myślał ciągnąć na Syrię, zawrócił z drogi i pustoszył Pizydię. Przysporzywszy tedy wojsku obfitej zdobyczy zjednał sobie u wszystkich życzliwość i zaufanie i wrócił znów do ojczyzny.
58. Król, który o tym wszystkim dobrze wiedział, słał ciągle posłów
do Achajosa z pogróżkami, jak poprzednio wspomniałem, a tymczasem
z całą gorliwością oddawał się zbrojeniom przeciw Ptolemajosowi. Dlatego też zebrał w Apamei z początkiem wiosny 21 swe wojsko i przedłożył
przyjaciołom do obrad kwestię, jak należy dokonać napadu na Celesyrię.
Gdy na ten temat wiele dyskutowano mówiąc bądź o okolicach, bądź
o zbrojeniu, bądź o współdziałaniu sił morskich, Apollofanes, o którym
już poprzednio mówiłem, z pochodzenia Seleukijczyk, przeciął wszystkie
przedtem podane wnioski. Oto oświadczył, że byłoby nierozumnie pożądać
Celesyrii i na nią się wyprawiać, a zostawić w posiadaniu Ptolemajosa
Seleucję, która przecież jest stolicą i niemal, żeby tak powiedzieć, ogniskiem ich panowania, a która — pominąwszy już wstyd, jaki teraz przynosi państwu, ponieważ obsadzona jest przez królów Egiptu — także dla
prowadzenia wojny nastręcza największe i najlepsze korzyści. Mianowicie
jak długo Seleucja jest w ręku nieprzyjaciół, stanowi ona największą
przeszkodę dla wszystkich ich przedsięwzięć; bo dokądby tylko zamierzyli wyruszyć, wymagałaby ich własna ojczyzna nie mniejszej troski
i czujności z powodu niebezpieczeństwa grożącego ze strony tego miasta,
niż szykowanie się przeciw nieprzyjaciołom. Natomiast gdyby ją zdobyto,
to nie tylko mogłaby trwale strzec ojczyzny, lecz także przy innych planach i przedsięwzięciach zarówno na lądzie, jak i na morzu wielkie oddać
usługi z powodu swego wybornego położenia. Skoro wszystkich przekonały te wywody, uchwalono to miasto naprzód zdobyć. Mianowicie Seleucja jeszcze wtedy obsadzona była przez królów Egiptu, począwszy od
czasów Ptolemajosa z przydomkiem Euergetes, który z powodu losu, jaki
spotkał Berenikę, oraz gniewu z jej przyczyny, wyprawił się na Syrię
i opanował to miasto.
59. Otóż gdy powzięto tę decyzję, polecił Antioch naczelnikowi floty
Diognetowi płynąć do Seleucji; sam, wyruszywszy z wojskiem z Apamei,
w odległości około pięciu stadiów od miasta rozbił obóz przy hippodromie22. Teodota zaś Hemioliosa wysłał z odpowiednim hufcem do Celesyrii, gdzie miał zająć przesmyki i równocześnie stać na straży jego spraw.
21
22

W r. 219.
Hippodrom, plac przeznaczony do wyścigów konnych.
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Położenie Seleucji oraz naturalny charakter okolicy jest tego rodzaju:
leży ona nad morzem między Cylicją a Foinike, w pobliżu olbrzymiej
góry, którą nazywają Koryfajos. Od zachodniej strony obmywają tę górę
fale morza, które leży między Cyprem a Foinike; od wschodu wznosi się
ona nad okolicą Antiochii i Seleucji. Na południe zaś od tej góry leży
Seleucja oddzielona od niej głębokim i niedostępnym wądołem. Sięga
wprawdzie różnymi załamaniami aż do morza, lecz ze wszystkich prawie
stron opasują ją przepaści i skalne urwiska. Po stronie zwróconej ku
morzu, na równinie, leżą place handlowe i przedmieście dobrze obwarowane murami. Podobnie też cały obwód miasta ubezpieczony jest murami
wzniesionymi wielkim kosztem, a miasto wspaniale ozdobione jest świątyniami i konstrukcjami budynków. Ma zaś jeden dostęp od strony morza
po sztucznych schodach, które ciągną się w częstych i nieprzerwanych
zakrętach. Rzeka nosząca nazwę Orontes ma ujście niedaleko od miasta;
wytryska ona na obszarze Libanu i Antylibanu i przepłynąwszy tak zwaną
równinę Amyke przybywa do samej Antiochii, którą dzieli, a unosząc
z sobą wskutek mnóstwa wód wszystkie nieczystości wlewa się wreszcie
niedaleko od Seleucji do wyżej wspomnianego morza.
60. Antioch posłał najpierw do naczelników miasta ofiarując im pieniądze i mnóstwo obietnic, jeżeli Seleucję otrzyma bez walki; ponieważ
jednak nie mógł nakłonić głównodowodzących, przekupił kilku z podrzędnych oficerów. W zaufaniu do nich tak przygotował swe siły wojenne,
aby od strony morza zaczęły atak załogi okrętowe, a od strony lądu wojska
zgromadzone w obozie. Skoro więc podzielił swe siły na trzy części
i upomniał żołnierzy stosownie do okoliczności, nadto przyrzekł wielkie
dary i wieńce jako nagrodę za męstwo zarówno szeregowcom jak i dowódcom — oddał Zeuksisowi i jego ludziom okolicę przy bramie wiodącej do
Antiochii, Hermogenesowi okolicę przy Dioskurion; Ardysowi zaś i Diognetowi poruczył atak przy dokach okrętowych i na przedmieściu, ponieważ z tymi, co byli wewnątrz, tak się umówił, że skoro przemocą weźmie
przedmieście, wówczas także miasto zostanie mu wydane. Gdy dano hasło, wszyscy równocześnie i ze wszystkich stron przypuścili energiczny
i gwałtowny szturm; najzuchwalej jednak atakowali Ardys i Diognetos.
Podczas gdy do innych punktów, jeżeli ludzie w jakiś sposób rękami i nogami trzymając się nie sforsowali ich, zupełnie nie można było szturmować przy pomocy drabin, to doki okrętowe i przedmieście pozwalały na
przyniesienie, ustawienie i przyłożenie drabin bez niebezpieczeństwa.
Kiedy więc ludzie z floty przystawili swe drabiny do doków, ludzie zaś
Ardysa do murów na przedmieściu i silnie parli naprzód, a mieszkańcy
nie mogli tu pomóc, gdyż zewsząd otaczało ich niebezpieczeństwo, rychło
przedmieście dostało się do rąk Ardysa. Po zawładnięciu nim przekupieni
podrzędni dowódcy zaraz przybiegli do głównodowodzącego Leontiosa
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i żądali wysłania posłów, aby ułożyć się z Antiochem, zanim miasto zostanie szturmem zdobyte. Leontios, który nic nie wiedział o przekupieniu
dowódców i przeraził się ich popłochem, wysłał ludzi, którzy mieli ułożyć
się z Antiochem co do bezpieczeństwa wszystkich znajdujących się
w mieście.
61. Król zgodziwszy się na posłuchanie przyrzekł wolnourodzonym —
a było ich około sześciu tysięcy — bezpieczeństwo. Kiedy zaś wydano mu
miasto, nie tylko wolnourodzonych oszczędził, lecz sprowadził także do
ojczyzny wygnańców z Seleucji i zwrócił im prawa obywatelskie wraz
z mieniem; a port i zamek ubezpieczył załogami.
Gdy jeszcze tym był zajęty, nadeszły listy od Teodota, w których tenże
spiesznie go przyzywał, aby wydać mu Celesyrię. Król znalazł się w wielkim kłopocie i był całkiem bezradny, co ma robić i jak ma się zachować
wobec tych doniesień. Teodot, z pochodzenia Etolczyk, wyświadczył był
państwu Ptolemajosa wielkie przysługi, jak wyżej zaznaczyłem, a nie
tylko nie zdobył za nie należnej podzięki, lecz nawet życie swe widział
zagrożone wówczas, gdy Antioch wyprawiał się na Molona. Przeto z pogardą odnosił się do króla, z niedowierzaniem do jego dworaków, i skoro
teraz sam zajął Ptolemais, a Panaitolos w jego imieniu Tyr, spiesznie
zawezwał Antiocha. Jakoż król odkładając swe plany przeciw Achajosowi
i wszystko inne traktując jako rzecz poboczną wyruszył z wojskiem i obrał
tę samą drogę, którą przedtem odbył. Przeszedłszy tak zwaną dolinę Marsyas rozbił obóz dokoła przesmyku Gerrów przy leżącym w pośrodku
jeziorze. Ale na wiadomość, że Nikolaos, wódz Ptolemajosa, leży przed
miastem Ptolemais i oblega Teodotosa, zostawił na miejscu ciężkozbrojne
wojska i polecił ich wodzom oblegać Brochoi, miejscowość leżącą nad
jeziorem i nad przesmykiem, a sam pociągnął z lekkozbrojnymi, aby
Ptolemaidę uwolnić od oblężenia. Tymczasem Nikolaos uwiadomiony
o przybyciu króla już sam odstąpił od Ptolemaidy, wysłał zaś Kreteńczyka
Lagorasa i Etolczyka Dorymenesa, aby zawczasu obsadzili przesmyk koło
Berytos. Tych obu zaczepił król zaraz przy pierwszym natarciu, zmusił
ich do ucieczki i rozbił obóz w przesmyku.
62. Skoro tenże tu ściągnął do siebie resztę wojsk i przemówił do nich
odpowiednio do obecnych swych zamierzeń, wymaszerował następnie
z całą siłą zbrojną, pełen otuchy i oczekiwania wobec otwierających się
przed nim widoków. Wyszli naprzeciw niego Teodotos i Panaitolos ze
swymi przyjaciółmi: przyjął ich uprzejmie i wziął w posiadanie Tyr i Ptolemaidę wraz z wszystkim, co znajdowało się w tych miastach. Do tego
należało również czterdzieści statków; z tych dwadzieścia krytych wyróżniało się konstrukcją, a żaden nie był mniejszy niż czterorzędowiec;
resztę stanowiły trójrzędówce, dwurzędowce i żaglowce pościgowe. Te
więc oddał Diognetowi, naczelnikowi floty. Kiedy zaś otrzymał wiado-
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mość, że Ptolemajos ustąpił do Memfis, a wszystkie wojska zgromadzone
są w Peluzjon i tam otwierają kanały Nilu oraz zatykają studnie z wodą
do picia — zrzekł się ataku na Peluzjon i próbował wśród najazdów
jedne miasta przemocą, drugie namową przeciągnąć na swoją stronę. Otóż
słabo bronione miasta, przerażone jego najściem przyłączały się, inne zaś
ufne w swe zapasy i w obronność miejsc stawiały opór; przed tymi zmuszony był stawać obozem, oblegać je i tracić czas.
A Ptolemajos, choć tak otwarcie i przeniewierczo zerwano z nim
układy, z powodu swej bezsilności nawet nie myślał o tym, aby od razu
iść na pomoc swemu państwu, jak mu to przystało uczynić; do tego stopnia
lekceważył wszystko, co dotyczyło wojennych przygotowań.
63. Tymczasem Agatokles i Sosibios, którzy wówczas stali na czele
państwa, naradzając się obrali jedyną możliwą w takiej sytuacji drogę.
Oto postanowili zająć się zbrojeniem na wojnę, a tymczasem poselstwami
nużyć Antiocha i pozornie utwierdzać go w opinii, jaką dawniej
powziął był o Ptolemajosie. A była ona taka, że Ptolemajos nie ośmieli
się prowadzić wojny, tylko słownie i przez przyjaciół ostrzeże Antiocha
i nakłoni, aby ustąpił z Celesyrii. Po tej uchwale Agatokles i Sosibios,
którzy mieli kierować tymi sprawami, wysyłali pilnie do Antiocha poselstwa. Równocześnie śląc je do Rodyjczyków, Byzantyjczyków i Kyzikenów, a nadto do Etolów, ściągali do siebie ich poselstwa celem traktowania o pokój. One też zjawiły się i posłując od jednego do drugiego króla
dawały najlepszą sposobność uzyskania odpowiedniego czasu do przeprowadzenia zbrojeń wojennych. Z tymi posłami ciągle pertraktowali siedząc
w Memfis, a tak samo podejmowali poselstwa od Antiocha uprzedzając
z uprzejmością ich życzenia. Powoływali nadto i gromadzili w Aleksandrii
najemników, których trzymali na żołdzie w zagranicznych miastach. Dalej, wysyłali ludzi dla werbunku wojsk najemnych i starali się o środki
żywnościowe dla gotowych już i dla świeżo przybywających najemników. Tak samo zabiegali o resztę ekwipunku wyjeżdżając na przemian
i raz po raz do Aleksandrii, aby nie zabrakło żadnych potrzebnych środków do zamierzonych przedsięwzięć. Zaopatrzenie zaś w broń, jako też
wybór i rozdział załóg poruczyli Tesalczykowi Echekratesowi i Foksidasowi z Melitaja, a wraz z nimi Magnetyjczykowi Eurylochowi i Beocie
Sokratesowi, do których przystąpił jeszcze Knopias z Allarii. Jakoż największym dla nich szczęściem było, że pozyskali tych mężów, którzy
jeszcze pod Demetriosem i Antigonosem służyli wojskowo i mieli jakie
takie pojęcie o prawdziwej wojnie i w ogóle o służbie w otwartym polu.
Ci więc, przejąwszy niesforny tłum, wedle możności i po wojskowemu
nim kierowali.
64. Najprzód więc rozdzielili ludzi według pochodzenia i wieku, i dali
poszczególnym odpowiednią dla nich broń, bez względu na tę, którą oni
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przedtem nosili. Następnie uporządkowali oddziały, jak tego wymagała
obecna potrzeba, zniósłszy dawne zespoły i listy, które były ułożone we-s
dług poprzednich wypłat żołdu. Potem ćwiczyli żołnierzy przyzwyczajając
każdą część wojska nie tylko do słów komendy, lecz także do ruchów
właściwych każdemu rodzajowi broni. Urządzali też zebrania pod bronią
i w przemowach zachęcali żołnierzy, przy czym największe usługi oddawali im Andromachos z Aspendos i Polikrates z Argos. Obaj mężowie
świeżo przybyli tu z Grecji i przepojeni byli jeszcze greckimi uczuciami
i myślami rozmaitych szczepów. Nadto wybitne mieli stanowisko ze
względu na swą ojczyznę i majątek, a zwłaszcza Polikrates z powodu
dawności swego rodu oraz sławy, jaką cieszył się jego ojciec Mnasiades
przez swe zwycięstwa jako atleta. Ci już to prywatnie, już to publicznie
zachęcając ludzi wszczepiali w nich zapał i ochoczość do przyszłej walki.
65. Każdy też z wymienionych mężów piastował dowództwo odpowiadające jego specjalnej biegłości. Magnetyjczyk Eurylochos dowodził
prawie trzema tysiącami mężów tak zwanej przybocznej gwardii królewskiej. Beota Sokrates miał pod sobą dwa tysiące peltastów. Achajczyk
Foksidas i Ptolemajos, syn Trazeasza, a wraz z nimi Andromachos z Aspendos, wspólnie ćwiczyli na tym samym miejscu falangę i greckich najemników; mianowicie wodzami falangi byli Andromachos i Ptolemajos,
najemników zaś Foksidas; a liczyła falanga około dwudziestu pięciu tysięcy, wojska najemne około ośmiu tysięcy ludzi. Jeźdźców, należących
do królewskiej gwardii, około siedmiuset sposobił Polikrates, jak również
libijskich i nadto krajowych; i tymi wszystkimi, których liczba wynosiła
około trzech tysięcy, on sam dowodził. Jeźdźcom z Hellady i w ogóle całej
masie najemnych jeźdźców (było ich około dwóch tysięcy) dawał wyborną
szkołę Tesalczyk Echekrates i tym wojskiem w samej walce oddał później
najwalniejszą przysługę. Nie mniejszą niż ktokolwiek inny gorliwość
okazał w odniesieniu do powierzonych sobie wojsk Knopias z Allarii, który
miał pod sobą ogółem około trzech tysięcy Kreteńczyków, a wśród nich
tysiąc Neokreteńczyków; na dowódcę ich wyznaczył Filona z Knosos.
Uzbroili także na sposób macedoński trzy tysiące Libijczyków, na których czele stał Barkejczyk Ammonios, Egipskie wojska liczyły około dwudziestu tysięcy falangitów i stały pod rozkazami Sosibiosa. Dalej zebrano
hufiec Traków i Galów, mianowicie z osiedleńców i ich potomków około
czterech tysięcy; świeżo zaś ściągnięci liczyli około dwóch tysięcy, których dowódcą był Trak Dionysios.
Takie co do swej liczby i różnych rodzajów broni było zatem wojsko,
które przygotowywano dla Ptolemajosa.
66. Tymczasem Antioch zaczął był oblegać miasto zwane Dura, lecz
nie mógł nic wskórać z powodu obronności miejsca i posiłków nadsyłanych przez Nikolaosa. Gdy więc zbliżała się już zima, zgodził się wobec
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poselstw Ptolemajosa zawrzeć czteromiesięczne zawieszenie broni, a , co
do całej wojny przystać na możliwie łagodne warunki. Czynił to, choć
bardzo daleki był na serio brać sprawę. Pragnął raczej nie zostawać przez
dłuższy czas z dala od własnej ojczyzny, lecz zarządzić przezimowanie
wojsk w Seleucji, ponieważ Achajos widocznie knuł zamach na jego
panowanie i niewątpliwie współdziałał z Ptolemajosem. Poczyniwszy te
ustępstwa odprawił Antioch posłów i polecił im, aby co prędzej uwiadomili go o decyzji Ptolemajosa i zjawili się w Seleucji. Jakoż zostawił odpowiednie załogi na miejscach, poruczył Teodotowi staranie o wszystkim
i wrócił do domu, a po przybyciu do Seleucji rozpuścił wojska na leże
zimowe. I odtąd już przestał ćwiczyć rekruta, w tym przekonaniu, że
walka nie będzie potrzebna, skoro pewne części Celesyrii i Fenicji już
posiada, a resztę spodziewa się otrzymać dobrowolnie i w porozumieniu
z mieszkańcami, podczas gdy Ptolemajos w ogóle nie odważy się wdawać
w rozstrzygający bój. Tego samego zdania byli także posłowie, ponieważ
Sosibios przesiadując w Memfis uprzejmie z nimi obcował, a na zbrojenia
w Aleksandrii nigdy nie pozwalał patrzeć tym, którzy szli w poselstwie
do Antiocha.
67. Więc i teraz, gdy przybyli posłowie, okazał się Sosibios gotowym
na wszystko. Antioch zaś jak najusilniej o to się starał, aby w ogóle tak
co do siły oręża, jak i co do prawnych wywodów, podczas rozmów mieć
górę nad przybyłymi z Aleksandrii. Gdy więc zjawili się posłowie w Seleucji i stosownie do zleceń Sosibiosa zeszli na poszczególne punkty układów pokojowych — król w swojej obronie nie uważał, aby wyrządzona
dopiero co Ptolemajosowi szkoda i jawna krzywda, którą był obecny zabór
Celesyrii, były czymś złym; co więcej, czynu tego nawet nie zaliczał do
bezprawi, jako że przywłaszczył sobie to, co mu się należało. Pierwszy
zabór przez Antygona Jednookiego i panowanie Seleukosa nad tym krajem są — jak twierdził — najbardziej miarodajnymi i prawnymi tytułami
nabytku i wedle nich należy się Celesyria jemu, nie Ptolemajosowi; boć
Ptolemajos wojował z Antygonem, nie żeby dla siebie, lecz dla Seleukosa
ugruntować panowanie nad tymi okolicami. Główny jednak nacisk kładł
na porozumienie wszystkich królów w owych czasach, kiedy to Kassandros, Lysimachos i Seleukos — zwyciężywszy Antigonosa i obradując
z własnej woli wszyscy razem — rozstrzygnęli, że cała Syria ma należeć
do Seleukosa. Natomiast posłowie Ptolemajosa usiłowali dowieść czegoś
wręcz przeciwnego. Oto obecną krzywdę wyolbrzymiali i dodawali grozy
temu, co się stało, przedstawiając jako wiarołomstwo zdradę Teodota i najazd Antiocha. Powoływali się też na zdobycze za Ptolemajosa, syna Lagosa,
twierdząc, że po to Ptolemajos w wojnie pomagał Seleukosowi, aby panowanie nad całą Syrią jemu zapewnić, a Celesyrię i Fenicję dla siebie
zdobyć. Te więc i tym podobne argumenty nieraz wysuwały obie strony
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w rozmowach z posłami, ale niczego zgoła nie można było uskutecznić,
gdyż debata prawna odbywała się w obecności wspólnych przyjaciół,
a nikt nie stał w pośrodku, kto by zdołał powściągnąć i powstrzymać zapęd
tego, który wydawał się drugiego krzywdzić. Najwięcej zaś trudności
sprawiała obu stronom sprawa Achajosa. Albowiem Ptolemajos usiłował
objąć go układami pokojowymi, Antioch zaś w ogóle nie chciał o tym
nawet nic słyszeć, uważając za rzecz oburzającą, że Ptolemajos jeszcze
ośmiela się osłaniać buntowników i o jednym z takich ludzi wspomina.
68. Gdy więc obie strony dość już miały posłowania, a układy bynajmniej nie dochodziły do skutku, tymczasem zaś zbliżała się pora wiosenna,
Antioch ściągnął wojska, aby rozpocząć atak na lądzie i na morzu i podbić
jeszcze pozostałe części Celesyrii. Ze strony Ptolemajosa poruczono naczelne dowództwo Nikolaosowi, dostarczono obfitych zapasów pod Gazę
i wysłano siły lądowe i morskie. Po ich przybyciu Nikolaos z pełną otuchą
rozpoczynał wojnę, przy czym dowódca floty Perigenes na każdy jego
rozkaz ochotnie z nim współdziałał. Tego mianowicie ze strony Ptolemajosa wysłano na czele sił morskich, a miał on trzydzieści krytych okrętów,
przewozowych zaś więcej niż czterysta. Nikolaos z pochodzenia był Etolczykiem, a co do biegłości wojennej i odwagi nie ustępował nikomu z tych,
co służyli pod Ptolemajosem. On jedną częścią swego wojska zawczasu
zajął przesmyk koło Platanos, a resztą sił, którymi sam dowodził, przesmyk koło miasta Porfyreon i oczekiwał tutaj napadu króla; równocześnie
zaś flota opodal niego stała na kotwicy. Antioch zaś przybył do Maratos,
a gdy zjawili się u niego Aradiowie w sprawie przymierza, nie tylko je
przyjął, lecz nadto położył kres poprzedniej między nimi niezgodzie pojednawszy mieszkańców wyspy z tą częścią Aradiów, która siedziała na
lądzie stałym. Następnie koło tak zwanego Theuprosopon wtargnął do
kraju nieprzyjaciół i przybył do Berytos zająwszy mimochodem Botrys,
a spaliwszy Trieres i Kalamos. Stąd wysłał przodem Nikarcha i Teodota
z rozkazem obsadzenia zawczasu trudnych przejść koło rzeki, która nosi
nazwę Lykos; sam pociągnął naprzód z wojskiem i rozbił obóz koło rzeki
Damuras, a równocześnie na czele floty towarzyszył mu Diognetos. Stąd
znowu zabrał z sobą wiedzionych przez Teodota i Nikarcha lekkozbrojnych
należących do jego wojska i ruszył dalej, aby obejrzeć trudne przejścia,
które wprzódy obsadził był Nikolaos. Rozpatrzywszy się we właściwościach okolicy wrócił na razie do obozu; w następnym zaś dniu zostawił
tu ciężkozbrojnych i na ich czele Nikarcha, a z resztą wojska ruszył do
zamierzonej walki.
69. W tej okolicy stoki Libanu zacieśniają wybrzeże morskie do wąskiej i małej przestrzeni, która ze swej strony znowu przecięta jest trudno
dostępnym i skalistym grzbietem górskim zostawiającym tylko wąskie
i trudne przejście tuż przy morzu.Tu usadowił się teraz Nikolaos i jedne
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miejsca wprzódy obsadziwszy mnóstwem ludzi, a inne umocniwszy sztucznymi konstrukcjami spodziewał się łatwo przeszkodzić Antiochowi w forsowaniu wejścia. Król podzielił swe wojsko na trzy części. Jedną oddał
Teodotowi z nakazem, aby tuż przy stokach Libanu uderzył na nieprzyjaciela i przemocą torował sobie drogę. Drugą część oddał Menedemowi,
któremu z naciskiem polecił, aby próbował przejść środkiem owego
grzbietu górskiego; trzeciej wreszcie wyznaczył miejsce przy morzu mianowawszy jej wodzem Dioklesa, namiestnika Parapotamii. Sam ze swym
orszakiem zajął miejsce w środku, aby na wszystko mieć oko i każdemu
w potrzebie nieść pomoc. Równocześnie z wymienionymi stanęli gotowi
do bitwy morskiej Diognetos i Perigenes, zbliżając się w miarę możności
do lądu i próbując stworzyć niby jeden widok walki lądowej i morskiej.
Skoro wszyscy na jeden znak i na jeden rozkaz rozpoczęli atak, walka
na morzu pozostawała nie rozstrzygnięta, gdyż floty obu stron co do
liczby ludzi i co do uzbrojenia po obu stronach były równe. Na lądzie
początkowo Nikolaos miał przewagę, gdyż pomagała mu obronność pozycji; gdy jednak rychło Teodot wyparł ustawionych na stokach gór nieprzyjaciół, a następnie z góry przypuścił atak, odwróciły się wojska
Nikolaosa i wszystkie uciekały w popłochu. Podczas ucieczki padło około
dwóch tysięcy, a żywcem wzięto nie mniejszą od tej liczbę; cała reszta
uszła do Sydonu. A Perigenes, który co do bitwy morskiej miał pomyślniejsze nadzieje, widząc klęskę wojsk lądowych przeraził się i bezpiecznie
oddalił się do tej samej okolicy.
70. Antioch wyruszył ze swoim wojskiem, przybył pod Sydon i rozłożył się tu obozem. Zaniechał jednak próby dobywania miasta z powodu
obfitości zapasów, w które już przedtem było zaopatrzone, i z powodu
mnóstwa mieszkańców oraz zbiegów. Zabrał tedy wojsko i sam pomaszerował ku Filoterii, a dowódcy floty Diognetowi polecił z okrętami znów
wrócić do Tyru. Filoteria leży tuż nad jeziorem, do którego wpada rzeka
zwana Jordan, aby znowu wypłynąć na równinę koło miasta zwanego
Skytopolis. Skoro oba wspomniane miasta posiadł drogą kapitulacji, nabrał
otuchy co do dalszych przedsięwzięć, ponieważ kraj podległy tym miastom łatwo mógł całe wojsko zaopatrzyć w środki żywnościowe i obficie
dostarczyć koniecznych w czasie wojny rzeczy. Ubezpieczywszy załogami
te miasta przekroczył góry i zjawił się pod Atabyrion, które leży na
okrągłym wzgórzu, a do którego w górę wiedzie droga wynosząca więcej
niż piętnaście stadiów. Wtedy to Antioch użył zasadzki i fortelu, aby zająć
miasto. Oto wyzwał na harce obrońców miasta i daleko w nizinę odciągnął
za sobą pierwszych bojowników; gdy potem uciekający 23 odwrócili się,
a podnieśli się ci, co leżeli w zasadzce, rozpoczął walkę z przeciwnikami
23

Tj. żołnierze Antiocha, którzy pozornie cofali się.
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i wielu z nich zabił; wreszcie ścigając ich i siejąc przed sobą postrach,
wziął w pierwszym ataku także to miasto. W tymże czasie przeszedł na
jego stronę Kerajas, jeden z poddowódców Ptolemajosa. Obszedł się
z nim wielkodusznie, przez co zachwiał wierność wielu nieprzyjacielskich
wodzów. Jakoż niedługo potem zjawił się u niego Tesalczyk Hippolochos
z czterystu jeźdźcami służącymi w wojsku Ptolemajosa. Ubezpieczywszy
załogą także Atabyrion wyruszył i idąc naprzód zajął Pellę, Kamus
i Gefrus.
71. Wobec takiego powodzenia wszyscy mieszkańcy sąsiedniej Arabii
porozumiawszy się nawzajem przyłączyli się do niego jednomyślnie.
Wzmocniony także tą nadzieją i pomocą, pociągnął dalej; a skoro dotarł
do Galatis, opanował Abilę wraz z tymi, którzy przybyli tam z odsieczą,
a którymi dowodził Nikias, przyjaciel i krewny Menneasa. Pozostawała
jeszcze Gadara, która uchodzi za wyjątkowo obronną wśród miast tej
okolicy; przeto zatrzymał się przed nią i przeprowadziwszy prace oblężnicze napędził takiego strachu mieszkańcom, że rychło wydali mu miasto.
Następnie dowiedział się, że większy oddział nieprzyjaciół zebrał się
w Rabbatamana, mieście Arabii, i stąd pustosząc najeżdża kraj Arabów,
którzy przeszli na jego stronę; wszystko więc inne pomijając jako mniej
ważne wyruszył i rozłożył się obozem przed wzgórzami, na których leży
miasto. Obszedł dokoła pagórek i naocznie przekonał się, że jest on tylko
w dwóch miejscach dostępny, tamtędy się posunął i na tych miejscach
rozpoczął budowę machin. Troskę o prace oblężnicze poruczył częścią
Nikarchowi, częścią Teodotowi, podczas gdy sam gorliwość jednego i drugiego śledził z równą troską i uwagą. Ponieważ zaś Teodot i Nikarch
okazywali wiele zapału i stale między sobą współzawodniczyli, kto z nich
wprzódy obali mur leżący naprzeciw miejsca ich urządzeń oblężniczych —
więc szybko i wbrew oczekiwaniu padły obie części muru. Gdy to się
stało, ciągle w nocy i za dnia przypuszczali szturmy i używali wszelakiej
przemocy nie omijając żadnej okazji. Choć jednak bez przerwy atakowali
miasto, nie osiągnęli wcale swego celu, ponieważ schroniło się tam mnóstwo ludzi. W końcu jeden z jeńców wskazał im podziemny ganek, którym
oblężeni schodzili po wodę. Gdy ten zerwali i zatkali drewnem, kamieniami i wszelakimi tego rodzaju rupieciami, wtedy ustąpili mieszkańcy
z powodu braku wody i poddali się. Skoro król w ten sposób zawładnął
Rabbatamana, zostawił w mieście Nikarcha na czele odpowiedniej załogi;
Hippolocha zaś i Kerajasa, którzy przeszli do niego, wysłał z pięciu tysiącami pieszych w okolicę Samarii z poleceniem, aby ją osłaniali i zapewniali bezpieczeństwo tym wszystkim, którzy mu się poddadzą. Następnie wyruszył z wojskiem do Ptolemais, zamierzając tam przezimować.
72. Tego samego lata Pednelissowie oblegani i zagrożeni przez Selgeów wysłali do Achajosa posłów z prośbą o pomoc. Gdy ten chętnie ich
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wysłuchał, odważnie wytrzymywali oblężenie, w nadziei na przyrzeczoną
pomoc. Achajos przeznaczył Garsyerisa na wodza sześciu tysięcy pieszych i pięciuset jeźdźców i spiesznie wysłał go z odsieczą Pednelissom. Selgeowie dowiedziawszy się o przybyciu wojsk posiłkowych
obsadzili naprzód większą częścią swego wojska przesmyki koło tak
zwanego Klimaks; także przystęp koło Saporda zajęli, a wszystkie inne
przejścia i dostępy zburzyli. Garsyeris wpadł w okolicę Milyas i rozbił
obóz koło tak zwanego Kretopolis. Skoro jednak zauważył, że dalszy jego
marsz jest niemożliwy, ponieważ owe miejsca wprzód zajął nieprzyjaciel,
wymyślił następujący podstęp. Wyruszył i znowu pomaszerował w tył,
jak gdyby rezygnując z niesienia pomocy z powodu uprzedniego obsadzenia przejść. A Selgeowie zbyt pochopnie uwierzyli, że Garsyeris wyrzekł się niesienia pomocy, więc częścią wrócili do swego obozu, częścią
do miasta, ponieważ nagliła ich zwózka zboża. Tymczasem Garsyeris wykonawszy zwrot i odbywszy szybki marsz zjawił się u przejścia przez góry.
Gdy zastał je nie obsadzone, ubezpieczył je załogami mianując Fayllosa
naczelnym dowódcą. Sam z wojskiem udał się do Perge, skąd wysłał
posłów zarówno do reszty mieszkańców Pizydii, jak i do Pamfylii, wskazując na ucisk ze strony Selgeów i zachęcając wszystkich, aby sprzymierzyli się z Achajosem i udzielili pomocy Pednelissom.
73. Selgeowie w tym czasie wysłali z wojskiem dowodzącego spodziewając się, że dzięki znajomości miejsc napędzą strachu Fayllosowi i wyrzucą go z obronnej pozycji. Kiedy jednak nie osiągnęli celu, lecz w częstych szturmach stracili wielu żołnierzy, wyrzekli się wprawdzie tej nadziei, natomiast oblężeniem i odpowiednimi pracami nie mniej, lecz jeszcze wytrwałej niż przedtem byli zajęci. Garsyerisowi zaś posłali Etennowie, którzy zamieszkują pogórze Pizydii powyżej Side, osiem tysięcy
ciężkozbrojnych, Aspendiowie — połowę tej liczby. A Sideci licząc się po
części z życzliwością dla Antiocha, głównie jednak wskutek nienawiści
ku Aspendiom nie wzięli udziału w niesieniu pomocy. Garsyeris więc
z wojskami posiłkowymi i własnymi przybył do Pednelissos w tym przekonaniu, że pierwszym atakiem uwolni miasto od oblężenia. Kiedy jednak
Selgeowie nie dawali się zastraszyć, stanął obozem w pewnej odległości
od nich. Wobec braku środków żywnościowych, który dokuczał Pednelissom, Garsyeris chciał zrobić, co było możliwe: przysposobił dwa tysiące
mężów, przydzielił każdemu korzec pszenicy i wyprawił ich nocą do Pednelissos. Lecz Selgeowie dowiedzieli się o tym i przybiegli na pomoc;
wskutek tego ci, którzy nieśli zboże, przeważnie zostali wycięci, a całe
zboże wpadło w ręce Selgeów. Rozzuchwaleni sukcesem, wzięli się nie
tylko do oblegania miasta, lecz także Garsyerisa. Cechą bowiem Selgeów
w sprawach wojennych jest śmiałość i umiłowanie hazardu. Przeto i teraz
zostawili konieczną załogę w obrębie wału, a resztą wojsk obstawili
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w kilku punktach obóz nieprzyjaciół i równocześnie śmiało nań napadli.
Gdy niebezpieczeństwo nagle zewsząd otoczyło Garsyerisa, a na kilku
punktach przełamano już wał, ów widząc, co się dzieje, i mając słabą nadzieję ratunku wysłał swych jeźdźców pewną drogą, która nie była strzeżona przez nieprzyjaciół. Selgeowie myśląc, że oni w przerażeniu i obawie
o przyszły los chcieli odejść, nie zwracali na nich uwagi, lecz po prostu
ich zlekceważyli. Ci jednak objechali szyki nieprzyjaciół i dostawszy się
na ich tyły uderzyli mocno przykładając im razów. Wobec tego piechota
Garsyerisa znowu nabrała otuchy, choć była już w odwrocie, i zawróciła,
aby stawić opór wciskającym się wrogom; po czym Selgeowie, ze wszystkich stron otoczeni, rzucili się wreszcie do ucieczki. Równocześnie Pednelissowie napadli na pozostałych w obrębie wału i stamtąd ich wyparli.
Podczas ucieczki, która odbywała się na wielkiej przestrzeni, padło nie
mniej niż dziesięć tysięcy, a z pozostałych wszyscy sprzymierzeńcy uszli
do swej ojczyzny, Selgeowie zaś przez góry do ojczystego miasta.
74. Garsyeris zwinąwszy obóz zaraz poszedł w ślad za uciekającymi,
bo spieszno było mu przejść trudne drogi i zbliżyć się do miasta, zanim
zbiegowie zatrzymają się i naradzą w sprawie jego nadejścia. On więc
zjawił się ze swym wojskiem przed miastem. A Selgeowie, którzy nie
pokładali już nadziei w sprzymierzeńcach po wspólnie poniesionej kiesce
i upadli na duchu wskutek doznanego nieszczęścia, poważnie byli zatrwożeni o los własny i ojczystego miasta. Dlatego zebrawszy się na wiec,
postanowili wysłać jako posła jednego ze swoich obywateli, Logbasisa,
który długo był poufałym przyjacielem i gościem owego Antiocha, co
stracił życie w Tracji, a który oddaną mu niby w zastaw Laodykę,
późniejszą małżonkę Achajosa, wychował jak własną córkę i odnosił się
do dziewczyny z niezwykłą czułością. Otóż Selgeowie myśląc, że posiadają w nim najodpowiedniejszego posła w obecnej potrzebie, jego wysłali. A on otrzymawszy na osobności posłuchanie u Garsyerisa był tak
daleki od pomagania ojczyźnie, czego wymagała powinność, że przeciwnie
zachęcał Garsyerisa, aby spiesznie posłał do Achajosa, podejmując się
wydać miasto w ich ręce. Garsyeris więc przyjmując chętnie tę obietnicę
wysłał do Achajosa ludzi, którzy mieli go ściągnąć i objaśnić o stanie
rzeczy. Z Selgeami zaś zawarł zawieszenie broni i ciągle odwlekał termin
układów wysuwając co do poszczególnych punktów zastrzeżenia i wybiegi, ponieważ oczekiwał przybycia Achajosa i chciał Logbasisowi dać
wolny czas do rozmów i przygotowań zamachu.
75. Ponieważ w tym czasie raz po raz nawzajem się odwiedzali, więc
weszło w zwyczaj, że żołnierze z obozu chodzili do miasta po zakup zboża.
To już dla wielu i nieraz stało się przyczyną zguby. I zdaje mi się, że ze
wszystkich stworzeń człowiek najłatwiejszy jest do oszukania, chociaż
uchodzi za najchytrzejszego. Ileż bowiem obozów i twierdz, ileż miast,
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i jak wielkie, zostały w ten sposób zdradzone? A skoro to nieszczęście tak
często i jawnie wielu już spotkało, więc nie wiem, jak my wobec takich
zdrad zawsze okazujemy się niedoświadczonymi nowicjuszami. Przyczyną
tego jest, że nie uprzytamniamy sobie klęsk tych ludzi, którzy przedtem
w takiej samej sytuacji popadli w nieszczęście, lecz mnóstwo zboża i pieniędzy, jako też konstrukcje murów i pocisków, z wielkim mozołem i kosztem przygotowujemy sobie przeciw nieoczekiwanym wypadkom; co zaś
jest najłatwiejsze z wszystkiego i największą oddaje usługę w niebezpiecznych czasach, to wszyscy lekceważymy, aczkolwiek możemy sobie przyswoić taką biegłość przez gruntowne badanie przeszłości, mając zarazem
godziwy odpoczynek i rozrywkę.
Zatem Achajos zjawił się w umówionym czasie, a Selgeowie rozmówiwszy się z nim żywili wielką nadzieję, że potraktuje ich całkiem po
ludzku. Logbasis zaś, który tymczasem zgromadził powoli we własnym
domu pewną liczbę przybyłych z obozu żołnierzy, radził swoim ziomkom,
żeby nie pomijać sposobności, lecz ze względu na okazywaną przez Achajosa uprzejmość działać i doprowadzić do końca układy, naradziwszy się
nad sytuacją na ogólnym Zgromadzeniu ludu. Szybko zwołano Zgromadzenie i obywatele naradzali się wezwawszy także tych wszystkich, którzy
stali na straży, aby przez ich obecność przyszłe uchwały stały się pełnomocne.
76. Logbasis zaś wydawszy nieprzyjaciołom hasło ustalające czas działania szykował zgromadzonych w swoim domu, a równocześnie sam wraz
z synami gotował się i zbroił do walki. Z nieprzyjaciół Achajos, mając
połowę wojsk, posuwał się ku samemu miastu, a Garsyeris z resztą maszerował ku tak zwanemu Kesbedion. Jest to świątynia Zeusa, która ma
korzystne położenie nad miastem, bo zajmuje miejsce zamku. Przypadkiem
jakiś pasterz kóz zauważył, co się dzieje, i uwiadomił o tym Zgromadzenie; więc jedni pospieszyli do Kesbedion, inni na strażnice, a pełen gniewu
tłum do domu Logbasisa. Gdy tu ujawniła się zdrada, jedni z nich wyszli
na dach, drudzy wdarli się przez drzwi podwórzowe i zamordowali na
miejscu Logbasisa z jego synami, jak również wszystkich innych. Następnie ogłosili niewolnikom wolność, rozdzielili swe siły i pospieszyli
z obroną na odpowiednie punkty. Otóż Garsyeris widząc zajęte Kesbedion
zaniechał swego zamiaru. Achajos zaś przedarł się aż do samych bram,
po czym Selgeowie wyszedłszy z miasta powalili siedmiuset Myzyjczyków, a natarcie pozostałych odparli. Po tej próbie Achajos i Garsyeris
wrócili do swego obozu. A Selgeowie częścią obawiając się buntów wewnętrznych, częścią siedzących im na karku nieprzyjaciół, wysłali starszych mężów z odznakami błagalników i zawarłszy pokój zakończyli wojnę
na takich warunkach: natychmiast mieli zapłacić czterysta talentów
i zwrócić pojmanych Pednelissów, a po pewnym czasie dodać jeszcze
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dalszych trzysta talentów. Zatem Selgeowie, którym wskutek bezbożnej
zbrodni Logbasisa groziła utrata ojczyzny, zachowali ją dzięki własnej
dzielności i nie przynieśli hańby swojej wolności oraz swemu pokrewieństwu z Lacedemończykami.
77. Achajos podbiwszy Milyas i większą część Pamfylii wyruszył i po
przybyciu do Sardes wojował bez przerwy z Attalosem; zagrażał też Pruzjaszowi i dla wszystkich, którzy mieszkają z tej strony Tauru, był straszny
i niebezpieczny. W czasie gdy Achajos urządzał wyprawę przeciw Selgeom, Attalos z galickimi Aigosagami przebiegał miasta w Eolidzie i graniczące z nimi te, które przedtem z obawy przeszły na stronę Achajosa.
Z tych większość dobrowolnie do niego przystąpiła, a nawet z wdzięcznością; tylko przeciw niewielu musiał użyć przemocy. Miastami, które wtedy
najprzód przeszły do niego, były: Kyme, Smyrna i Fokaja; po tych przyłączyli się doń Aigajowie i Temnici przestraszeni jego nadejściem. Także
od Tejczyków i Kolofończyków zjawili się posłowie, aby powierzyć mu
siebie i swe miasta. Skoro także tych przyjął na tych samych, co przedtem,
warunkach przymierza i otrzymał zakładników, uprzejmie udzielił audiencji posłom Smyrnejczyków, gdyż oni najrzetelniej dochowali mu wierności. Potem bez przerwy ciągnął dalej i przeprawił się przez rzekę Lykos,
aby wkroczyć w dzierżawy Myzów, a stąd przybył do Karseów. Napędziwszy im strachu, a tak samo załodze w Didyma Teiche, przyjął w poddaństwo te miejscowości, które wydał mu Temistokles pozostawiony przez
Achajosa w roli dowodzącego w tej okolicy. Po wymarszu stąd spustoszył
równinę Apii, przekroczył górę zwaną Pelekas i stanął obozem nad rzeką
Megistos.
78. Tu zastało ich zaćmienie księżyca; a ponieważ Galowie od dawna
już z przykrością znosili niedole marszów, zwłaszcza że szli na wyprawę
z żonami i z dziećmi, które towarzyszyły im na wozach, więc teraz uważali
to zjawisko za zły znak i oświadczyli, że dalej już nie pójdą. Król Attalos,
który nie miał z nich żadnego istotnego pożytku, widząc, że podczas marszów oddzielają się i osobno rozbijają obóz i w ogóle są nieposłuszni i hardzi, znalazł się jednak w niemałym kłopocie; bo z jednej strony obawiał
się, żeby nie przeszli do Achajosa i wraz z nim nie napadli na jego państwo, a z drugiej lękał się opinii, którą na siebie ściągnie, jeżeli obstawi
ich swoimi żołnierzami i wszystkich wytraci, skoro było wiadomo, że
oni za osobistą jego gwarancją przeprawili się do Azji. Dlatego skorzystał
ze wspomnianej sposobności i przyrzekł im, że na razie odprowadzi ich
na miejsce przeprawy i da im odpowiednie tereny do zamieszkania, a na
przyszłość, jeżeli odeń zażądają czegoś możliwego i słusznego, we wszystkim ich poprze.
Attalos więc odprowadziwszy Aigosagów nad Hellespont i wysłu-
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chawszy uprzejmie posłów Lampsakenów, Aleksandryjczyków 24 i Ilijczyków, ponieważ oni dochowali mu wierności, wrócił z wojskiem do Pergamon.
79. Antioch zaś i Ptolemajos, ukończywszy swe przygotowania z nastaniem wiosny 25, szykowali się bitwą rozstrzygnąć wyprawę. Ptolemajos
więc wyruszył z Aleksandrii z około siedemdziesięciu tysiącami pieszych,
z pięciu tysiącami jeźdźców, z siedemdziesięciu trzema słoniami. Antioch
dowiedziawszy się o ich wymarszu zebrał swoje wojska. W tych służyli:
Daowie, Karmaniowie i Kilikowie (w liczbie około pięciu tysięcy) uzbrojeni na modłę lekkozbrojnych; pieczę nad nirrii a zarazem dowództwo
miał Macedończyk Byttakos. Pod Etolczykiem Teodotem, który zdradził
był Ptolemajosa, służyli mężowie wybrani z całego państwa, uzbrojeni na
sposób macedoński, w liczbie dziesięciu tysięcy, z których większość miała
srebrne tarcze. Siła falangi wynosiła około dwudziestu tysięcy ludzi; jej
dowódcami byli Nikarch i Teodot z przydomkiem Hemiolios. Dalej Agrianowie i Persowie, łucznicy i procarze, w liczbie dwóch tysięcy tudzież
razem z nimi tysiąc Traków, którymi dowodził Menedemos z Alabandy.
Byli także Medowie, Kissjowie, Kaduzjowie i Karmanowie, w całości około
pięciu tysięcy, którym polecono słuchać rozkazów Meda Aspazjanosa.
Arabów i niektórych wojowników z sąsiednich ludów było około dziesięciu tysięcy i podlegali Zabdibelosowi. Najemników z Hellady prowadził
Tesalczyk Hippolochos, a było ich około pięciu tysięcy. Także Kreteńczyków miał Antioch tysiąc pięćset pod dowództwem Eurylocha i tysiąc Neokreteńczyków pod wodzą Gortyńczyka Zelysa. Razem z nimi było pięciuset lidyjskich kopijników i tysiąc Kardaków z Galem Lysimachosem na
czele. Siła jazdy wynosiła ogółem około sześciu tysięcy; dowództwo nad
czterema tysiącami sprawował Antypater, bratanek króla, a nad resztą
przełożony był Temison. Cała siła bojowa Antiocha składała się z sześćdziesięciu dwóch tysięcy pieszych, sześciu tysięcy jeźdźców, stu dwóch
słoni.
80. Ptolemajos obrał drogę na Peluzjon i w tym mieście najprzód się
zatrzymał. Skoro wlokących się w tyle ściągnął i rozdzielił zboże między
wojsko, ruszył dalej naprzód maszerując koło Gór Kasyjskich i tak zwanych Baratra przez kraj bezwodny. Odbywszy w pięciu dniach drogę do
zamierzonego celu, rozbił obóz w odległości pięćdziesięciu stadiów od
Rafii, która leży za Rinokolura, jako pierwsze z miast Celesyrii w kierunku Egiptu. W tym samym czasie zjawił się Antioch z wojskiem. Ten
przybywszy do Gazy i dawszy tu wojskom wytchnienie, znów powoli
ruszył naprzód. Jakoż minął wspomnianą Rafię i w porze nocnej rozbił
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obóz w odległości około dziesięciu stadiów od przeciwnika. Z początku
więc w takim odstępie naprzeciw siebie obozowali. Ale po kilku dniach
Antioch już to chcąc zmienić miejsce na dogodniejsze, już też tchnąć
odwagę w swe wojska rozłożył się bliżej Ptolemajosa, tak że oba wały nie
więcej jak o pięć stadiów były od siebie odległe. Teraz przy czerpaniu
wody i furażowaniu częściej odbywały się utarczki, a tak samo między
oboma obozami pozwalano na harce bądź jeźdźców, bądź pieszych.
81. W tym czasie Teodot przedsięwziął wprawdzie etolski, ale męski
i śmiały czyn. Znając bowiem dzięki poprzedniemu swemu pobytowi na
dworze zwyczaje i tryb życia króla udaje się w towarzystwie dwóch innych
o świcie do obozu nieprzyjacielskiego. Z twarzy nie można go było rozpoznać z powodu ciemności, a ubiorem i resztą stroju nie wpadał w oko,
ponieważ także egipskie wojsko było różnorodne. Zapamiętawszy więc
sobie w poprzednich dniach namiot króla, gdyż harce odbywały się całkiem blisko obozu, śmiało do niego wkroczył. Jakoż z początku niepostrzeżony minął wszystkich. Lecz skoro wtargnął do namiotu, w którym
król zwykł był udzielać posłuchania i ucztować, choć przeszukał wszystkie
kąty, nie znalazł go, gdyż Ptolemajos poza głównym, służącym do przyjęć,
namiotem zażywał spoczynku. Dwóch jednak, którzy tu spali, zranił,
a królewskiego lekarza Andreasa zabił, po czym bezpiecznie odszedł do
swego obozu, chwilowo tylko niepokojony przy samym wyjściu z wału.
Jeżeli chodzi o dowód odwagi, spełnił on swoje zadanie, a uchybił tylko
przezorności, bo dokładnie nie zbadał, gdzie Ptolemajos zwykł był spoczywać.
82. Gdy królowie przez pięć dni stali naprzeciw siebie w obozach,
postanowili wreszcie obydwaj bitwą rozstrzygnąć wojnę. Kiedy więc Ptolemajos zaczął wyprowadzać swe wojsko z wału, zaraz Antioch poszedł za
jego przykładem. Otóż falangi i doborowe wojska uzbrojone na modłę
macedońską ustawili obaj frontem przeciw sobie; skrzydła zaś oba u Ptolemajasa były w następujący sposób uporządkowane. Polikrates zajmował
z podległymi mu jeźdźcami lewe skrzydło. Między tym a falangą stali
Kreteńczycy tuż przy jeźdźcach, a obok jeźdźców stała królewska gwardia.
Po tych szli peltaści pod Sokratesem, stykając się z Libijczykami uzbrojonymi na sposób macedoński. Na czele prawego skrzydła stał Tesalczyk
Echekrates z podległymi mu jeźdźcami. Obok niego z lewej strony stali
Galowie i Trakowie; po nich następował Foksidas z najemnymi wojskami
greckimi, które znowu łączyły się z falangitami Egipcjan. Ze słoni stało
czterdzieści na lewym skrzydle, gdzie sam Ptolemajos chciał wziąć udział
w walce, a trzydzieści trzy ustawiono przed prawym skrzydłem, tuż przy
najemnych jeźdźcach. Antioch zaś ustawił sześćdziesiąt słoni pod nadzorem Filipa, który wraz z nim się wychował, przed prawym skrzydłem,
gdzie sam zamierzał walczyć przeciw Ptolemajosowi. Za nimi w tyle usta-
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wił dwa tysiące jeźdźców pod rozkazami Antipatra, a innym dwom tysiącom kazał zająć taką pozycję, by linia wojska tworzyła kąt. Obok
jeźdźców, w tej samej linii, ustawił Kreteńczyków, a dalej najemników
z Hellady. Między 26 tymi a uzbrojonymi na sposób macedoński, umieścił
pięć tysięcy ludzi pod Macedończykiem Byttakosem. Jeżeli chodzi o lewy
szyk bojowy, to na samym skrzydle ustawił dwa tysiące jeźdźców, których prowadził Temison; obok nich Kardaków i lidyjskich kopijników;
dalej stojących pod Menedemosem lekkozbrojnych w liczbie około trzech
tysięcy; za nimi Kissjów, Medów i Karmaniów, a u ich boku Arabów
wraz z wojskami pogranicznych ludów, które stykały się z samą falangą.
Resztę słoni ustawił przed lewym skrzydłem powierzywszy je Myiskowi,
który był jednym z paziów królewskich.
83. Gdy w ten sposób ustawiono wojska w szyku bojowym, przejeżdżali obaj królowie wzdłuż frontu i po społu z dowódcami oraz z przyjaciółmi zagrzewali do walki swe szeregi. Pokładając zaś obaj największe
nadzieje w falangitach okazywali najwyższą gorliwość w zachęcaniu tych
właśnie szyków, przy czym Ptolemajosowi służyli swą pomocą Anadromachos, Sosibios i siostra królewska Arsinoe, Antiochowi zaś Teodot i Nikarch,
ponieważ wymienieni mieli po obu stronach dowództwo nad falangitami.
Treść tych obustronnych przemów była podobna. Żaden bowiem z nich
nie mógł powołać się na własny, wybitny i uwagi godny czyn, skoro dopiero co objęli rządy; dlatego przypominali sławę przodków i ich czyny,
aby w falangitach obudzić dumę i odwagę. Głównie jednak wskazując na
nagrody, jakie otrzymają, prosili i zachęcali tak specjalnie wodzów, jak
i po społu wszystkich tych, co mieli się bić, aby mężnie i dzielnie spisali
się w obecnej walce. Te i tym podobne wypowiadając słowa bądź osobiście, bądź przez tłumaczy przejeżdżali wzdłuż linii wojsk.
84. Gdy Ptolemajos ze swą siostrą doszedł wzdłuż linii do lewego
skrzydła całego swego szyku bojowego, Antioch zaś z królewskim oddziałem jazdy do prawego — dali znak do boju i rozpoczęli go od strony, gdzie
znajdowały się słonie. Otóż niektóre ze zwierząt Ptolemajosa zderzyły się
ze swymi przeciwnikami. Wtedy ci, którzy przeciw nim walczyli z wież,
świetnie się bili, z bliska składając się sarysami 27 i zadając sobie nawzajem ciosy; a jeszcze piękniej zachowały się zwierzęta, które z całych sił
walcząc rzucały się jedne na drugie. Sposób walki słoni jest następujący:
Splatają i wsadzają jeden w drugiego swe kły i pchają z całych sił spierając się o miejsce, aż silniejszy zwycięży i trąbę drugiego odsunie na
bok. A skoro raz do zachwianego przeciwnika dobierze się z boku, zadaje
mu rany kłami, jak byki rogami. Ale większość zwierząt Ptolemajosa
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stchórzyła przed walką, jak to zazwyczaj robią libijskie słonie. Nie mogą
bowiem znieść woni i głosu indyjskich, lecz przerażone nadto ich wielkością i siłą — jak mi się zdaje — zaraz z daleka uciekają przed nimi. To
także wtedy się zdarzyło. Kiedy więc zwierzęta w szalonym popłochu
cisnęły się ku własnym szeregom, gwardia Ptolemajosa pod ich naciskiem
zachwiała się, a wtedy na Polikratesa i podległych mu jeźdźców rzucił
się Antioch oskrzydlając zwierzęta wojskiem. Równocześnie z nim — po
wewnętrznej stronie gromady słoni — uderzyły na peltastów Ptolemajosa
należące do falangi greckie wojska najemne i łatwo wyparły ich z miejsca,
bo zwierzęta także ich szeregi wprzódy już wprawiły w zamęt. Naciskane
w ten sposób lewe skrzydło Ptolemajosa całe poszło w rozsypkę.
85. Echekrates zaś, który dowodził prawym skrzydłem, oczekiwał
z początku starcia się wymienionych poprzednio skrzydeł. Kiedy jednak
widział, jak kurz unosi się ku swoim, a zwierzęta, które były przy nich.
zgoła nawet nie śmią zbliżyć się do nieprzyjacielskich, polecił Foksidasowi, który miał pod sobą wojska najemne z Hellady, zaczepić stojących
naprzeciw nieprzyjaciół. Sam zaś wyprowadził z boku swych jeźdźców
i tych, co stali w tyle za słoniami, i tak znalazł się poza zasięgiem natarcia zwierząt, po czym jeźdźców nieprzyjacielskich częścią okrążając z tyłu,
częścią atakując z boku, szybko zmusił do ucieczki. To samo uczynili Foksidas i wszystkie otaczające go wojska; dopadłszy bowiem Arabów i Medów zmusili ich do podania tyłów i ucieczki w popłochu. Prawe zatem
skrzydło Antiocha zwyciężyło, a lewe poniosło w ten sposób klęskę. Falangi jednak, których oba skrzydła zostały odsłonięte, trwały jeszcze nie
naruszone w środku pola walki mając niezachwianą nadzieję co do przyszłości. Tymczasem Antioch po sukcesie odniesionym na prawym skrzydle
walczył dalej pomyślnie, a Ptolemajos, który schronił się był do swojej
falangi, teraz wyszedł na środek pola walki i pokazał się swoim wojskom,
przez co nieprzyjaciołom napędził strachu, w swoich zaś obudził wielki
zapał i odwagę. Dlatego też wojownicy Andromachosa i Sosibiosa zaraz
złożyli się dzidami i ruszyli do ataku. Jakoż doborowe wojska syryjskie
tylko przez krótki czas stawiały opór, a ci, co byli z Nikarchem, rychło
zachwiali się i zaczęli ustępować. Antioch niedoświadczony i młody, wnioskował z sytuacji na własnym skrzydle, że podobnie też i inne części jego
wojska są zwycięskie, i ścigał uciekających. Dopiero późno jeden ze starszych zwrócił mu uwagę i wskazał na kurz, który od falangi unosił się
ku jego obozowi; skoro zrozumiał, co się dzieje, próbował z królewskim
oddziałem jazdy z powrotem pospieszyć na pole walki. Gdy jednak zastał
wszystkie swe wojska w ucieczce, był zmuszony ustąpić do Rafii przekonany, że osobiście odniósł zwycięstwo, ale wskutek podłego tchórzostwa
innych przegrał całą bitwę.
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86. Po rozstrzygnięciu bitwy przez falangę i zabiciu wielu nieprzyjaciół w czasie pościgu przez jeźdźców i najemników z prawego skrzydła,
Ptolemajos wrócił na razie i spędził noc w dawnym obozie. Nazajutrz zaś
rozkazawszy pozbierać i pochować zwłoki swoich, a zedrzeć zbroję ze
zwłok nieprzyjaciół wyruszył i pociągnął przeciw Rafii. Antioch chciał
zaraz po ucieczce poza miastem rozbić obóz, pozbierawszy tych, co uciekli
w zwartych szeregach; ponieważ jednak większość schroniła się do miasta,
zmuszony był także sam się tam udać. Z rana więc wyprowadził ocaloną
część wojska i podążył do Gazy; tu stanął obozem, wysłał do Ptolemajosa
posłów w sprawie pogrzebania trupów i utrzymawszy na to pozwolenie
oddał im ostatnią przysługę. Po stronie Antiocha było poległych niewiele
mniej niż dziesięć tysięcy pieszych, więcej niż trzystu jeźdźców, a żywcem do niewoli dostało się ponad cztery tysiące. Ze słoni trzy na miejscu,
a dwa z ran zginęły. Po stronie Ptolemajosa padło około tysiąca pięciuset
pieszych i około siedmiuset jeźdźców; ze słoni zginęło szesnaście, a większość ich została ujęta.
Taki więc był wynik bitwy o posiadanie Celesyrii, którą królowie
stoczyli koło Rafii. Po pogrzebaniu swoich Antioch wrócił z wojskiem
do ojczyzny, a Ptolemajos zaraz przy pierwszym natarciu wziął Rafię
i inne miasta, bo wszystkie gminy prześcigały się, aby uprzedzić swych
sąsiadów w przywróceniu jego panowania i w przejściu na jego stronę.
Zapewne, wszyscy ludzie w takich czasach zwykli stosować się zawsze
do okoliczności; a zwłaszcza w owych okolicach lud z natury jest skłonny
i pochopny do hołdów, jakich wymaga chwila. Wtedy zaś, gdy kierowała
nim nadto życzliwość do królów z Aleksandrii, z natury rzeczy musiało
się to dziać; wszak do tego domu zawsze jakoś bardziej lgnie ludność Celesyrii. Dlatego nie zaniedbali przesadnych pochlebstw czcząc Ptolemajosa
wieńcami, ofiarami, ołtarzami i wszelakim tego rodzaju sposobem.
87. Antioch przybywszy do miasta nazwanego jego imieniem wysłał
zaraz swego bratanka Antypatra i Teodota Hemioliosa jako posłów do
Ptolemajosa w sprawie pokoju i zaniechania nieprzyjacielskich kroków,
gdyż obawiał się najazdu przeciwników. Mianowicie po doznanej kiesce
nie dowierzał on swoim ludom i lękał się, żeby Achajos nie wyzyskał sposobności do zaczepienia go. A Ptolemajos nic takiego nie
biorąc w rachubę, lecz zadowolony odniesionym niespodzianie zwycięstwem i w ogóle nieoczekiwanym zdobyciem Celesyrii, nie był niechętny
spokojowi, owszem bardziej niż wypadało przychylny, gdyż pociągała go
zwyczajna w trybie życia gnuśność i rozwiązłość. Gdy więc zjawił się
Antypater, krótko mu pogroził i zgromił Antiocha za popełniony czyn,
po czym zgodził się na roczne zawieszenie broni. I z posłami Antiocha
wysłał Sosibiosa, aby układ zatwierdzić. Sam zabawił jeszcze trzy miesiące w Syrii i w Fenicji i przywrócił dawny porządek w miastach; potem
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zostawił Andromacha z Aspendos jako namiestnika we wszystkich wspomnianych krajach i wyruszył z siostrą i z przyjaciółmi do Aleksandrii
ukończywszy wojnę w nieoczekiwany dla swych poddanych sposób —
wbrew zasadom dawniejszego jego życia. Antioch zaś upewniwszy się co
do przymierza w pertraktacjach z Sosibiosem, stosownie do pierwotnego
planu zaczął się przygotowywać przeciw Achajosowi. Taki zatem był stan
rzeczy w Azji.
88. W tych samych czasach Rodyjczycy wyzyskując okoliczność trzęsienia ziemi, które krótko przedtem u nich się zdarzyło i spowodowało
zawalenie wielkiego Kolosa oraz przeważnej części murów ich miasta i doków okrętowych, tak rozumnie i zręcznie pokierowali tym wypadkiem,
że wyszedł im nie na szkodę, lecz raczej na korzyść. Tak bardzo różni się
nierozum i gnuśność u ludzi od pilności i rozumu, zarówno w życiu jednostek jak i w życiu państwowym, że jednym nawet szczęście przynosi
szkodę, innym nawet nieszczęście wychodzi na dobre. Rodyjczycy więc
w ten sposób traktując swą sprawę przedstawiali wprawdzie przygodę
jako wielką i straszną, osobiście jednak w swych poselstwach, zarówno
podczas publicznych przyjęć, jak i w prywatnych rozmowach zachowując
się w sposób poważny i dostojny do tego skłonili miasta, a zwłaszcza królów, że nie tylko otrzymali nadzwyczajne dary, lecz jeszcze ich szafarze
byli im wdzięczni. Bo Hienon i Gelon dali im nie tylko siedemdziesiąt
pięć talentów w srebrze na zaopatrzenie w oliwę ćwiczących w gimnazjum, i to część sumy zaraz, a drugą w całkiem krótkim czasie, lecz ofiarowali miastu także srebrne misy z takimiż podstawami i kilka dzbanów
do wody. Prócz tego dodali na ofiary dziesięć talentów, a na wsparcie
obywateli drugie dziesięć, tak że cały dar opiewał na sto talentów. Dalej
użyczyli zwolnienia od cła tym Rody j czy kom, którzy do nich żeglują,
i podarowali pięćdziesiąt katapult długich na trzy łokcie. A w końcu po
ofiarowaniu tylu darów, jak gdyby byli im jeszcze dłużni wdzięczność,
ustawili dwa posągi w bazarze Rodyjczyków, mianowicie lud Rodyjczyków wieńczony przez lud Syrakuzan.
89. Także Ptolemajos obiecał im trzysta talentów srebra i milion
artab 28 zboża, jako też materiał na budowę dziesięciu pięciorzędowców
i dziesięciu trójrzędowców, mianowicie czterdzieści tysięcy należycie odmierzonych łokci belek sosnowych; dalej tysiąc talentów pieniędzy miedzianych; trzy tysiące talentów29 pakułów, trzy tysiące sztuk płótna
żaglowego; na odbudowę Kolosa trzy tysiące talentów, stu architektów
i trzystu pięćdziesięciu pomocników, a dla tych corocznie jako wynagrodzenie czternaście talentów. Ponadto na igrzyska i ofiary dwanaście ty28
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sięcy artab zboża, a na zaopatrzenie dziesięciu trójrzędowców — dwadzieścia tysięcy artab. I z tego przeważaną część dał zaraz, z całej zaś sumy
pieniężnej trzecią część. Podobnie Antigonos przyrzekł dziesięć tysięcy
sztuk belek na pale, długich od szesnastu do ośmiu łokci; pięć tysięcy
belek poprzecznych siedmiołokciowych; trzy tysiące talentów żelaza;
tysiąc talentów smoły; innej, w stanie surowym, tysiąc metretesów30;
prócz tego sto talentów srebra. Jego zaś małżonka Chryseis przyrzekła
sto tysięcy artab zboża i trzy tysiące talentów ołowiu. A Seleukos, ojciec
Antiocha, przyrzekł zwolnienie od cła dla tych Rodyjczyków, którzy
z okrętami zawiną do jego państwa; dalej dziesięć wyekwipowanych pięciorzędowców i dwieście tysięcy artab zboża; wreszcie w drzewie, żywicy
i włosieniu dziesięć tysięcy łokci i po tysiąc talentów.
90. Podobnie wsparli Rodyjczyków także Pruzjasz i Mitrydates, jako
też dynaści, którzy wówczas panowali w Azji, mianowicie Lysanias, Olympichos i Limnajos. Te zaś miasta, które wspomogły ich wedle możności,
nawet wyliczyć nie byłoby rzeczą łatwą. Przeto jeżeli ktoś uwzględni
czas, od którego zaczęła się kolonizacja ich miasta, musi być nader zdziwiony, w jak krótkim czasie doszło ono do wielkiego rozwoju — czy dotyczy to majątku poszczególnych osób, czy ogólnego dobrobytu państwa;
natomiast jeżeli rozważy dogodne położenie miejsca i w całej pełni napływające tam z zewnątrz bogactwa, nie będzie się już dziwił, lecz pomyśli, że rozkwit ten jest nieco mniejszy, niż być powinien.
To więc powiedziałem przede wszystkim ze względu na troskliwość
Rodyjczyków o sprawy publiczne (są bowiem godni pochwały i naśladowania); po wtóre, aby podkreślić, jak mało dają teraźniejsi królowie
i jak mało otrzymują ludy i miasta: żeby królowie ofiarując cztery albo
pięć talentów nie sądzili, że czynią coś wielkiego, i nie żądali od Hellenów
tej samej życzliwości i czci, jakiej zażywali dawniejsi królowie, miasta
zaś mając przed oczyma wielkość dawniejszych podarków za małe i byle
jakie dobrodziejstwa nie szafowały teraz nieoględnie największymi i najwspanialszymi zaszczytami, lecz starały się odpłacać każdemu wedle zasługi, co jest główną cechą wyróżniającą Hellenów wśród innych ludów.
91. Gdy właśnie nastawała pora letnia i Agetas był strategiem Etolów,
Aratos zaś objął strategię u Achajów (na tym bowiem przerwaliśmy opowieść o wojnie sprzymierzeńczej), Spartiata Likurg znowu wrócił z Etolii
do ojczyzny. Mianowicie eforowie przekonawszy się, że fałszywe są obwinienia, które spowodowały jego wygnanie, przez posłów odwołali z powrotem Likurga. On tedy ułożył się z Etolczykiem Pyrriasem, który wówczas
był strategiem u Elejczyków, w sprawie napadu na Mesenię. Aratos zaś
przejął wojska najemne Achajów w stanie zdemoralizowanym, a miasta
30
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opieszałe w uiszczaniu na ten cel podatków, ponieważ jego poprzednik
w strategii, Eperatos, jak poprzednio31 zauważyłem, źle i niedbale zarządzał sprawami publicznymi. Powoławszy jednak Achajów i utrzymawszy
ich uchwałę w tej sprawie, zabrał się skrzętnie do przygotowań wojennych. A taka była uchwała Achajów: żeby utrzymywać osiem tysięcy pieszych najemników, a pięciuset jeźdźców; z wyborowej zaś młodzi achajskiej trzy tysiące pieszych i trzystu jeźdźców. Wśród tych ostatnich miało
się znajdować Megalopolitan ze spiżowymi tarczami pięciuset pieszych
i pięćdziesięciu jeźdźców, jako też równa liczba Argejczyków. Uchwalono
też wysłać na morze okręty, mianowicie trzy miały krążyć dokoła Akte
i Zatoki Argolidzkiej, trzy inne w okolicy Patrai i Dyme i po tamtejszym
morzu.
92. Aratos tym więc był zajęty i te załatwiał zbrojenia. A Likurg
i Pyrrias porozumiawszy się przez wysłańców, żeby w tych samych
dniach wyruszyli, ciągnęli na Mesenię. Strateg Achajów uwiadomiony
o ich zamiarze przybył z najemnikami i z częścią doborowych wojsk do
Megalopolis, aby przyjść z odsieczą Meseńczykom. Likurg wyruszywszy
ze Sparty zajął podstępem Kalamai, warownię Meseńczyków, po czym
dalej się posuwał, bo spieszno było mu połączyć się z Etolami. Lecz Pyrrias, który z całkiem drobną liczbą wojska wyszedł z Elidy i przy wtargnięciu do Mesenii zaraz został wstrzymany przez Kyparyssejczyków, zawrócił z drogi. Przeto Likurg nie mogąc połączyć się z Pyrriasem, a sam
nie czując się dość silnym, szturmował przez krótki czas do Andanii i nic
nie wskórawszy wrócił do Sparty. Natomiast Aratos, po nieudałej próbie
nieprzyjaciół, postępując celowo i troszcząc się o przyszłość ułożył się
z Paurionem, żeby tenże przyszykował pięćdziesięciu jeźdźców i pięciuset
pieszych, a z Meseńczykami, żeby wysłali równą liczbę jeźdźców i pieszych; chciał on tymi wojskami osłonić kraj Meseńczyków, Megalopolitan,
Tegeatów i Argejczyków (te bowiem okolice granicząc z Lakonią bardziej
niż reszta Peloponezyjczyków wystawione były na wojnę z Lacedemończykami), a wyborowymi siłami Achajów i ich najemnikami kryć te części
Achai, które zwrócone są ku Elei i Etolii.
93. Wydawszy te zarządzenia, stosownie do uchwały Achajów, usiłował przywrócić zgodę wśród Megalopolitan. Ci bowiem, świeżo pozbawieni miasta ojczystego przez Kleomenesa, i jak się to mówi, doszczętnie
zrujnowani, potrzebowali wielu rzeczy i odczuwali brak wszystkiego. Byli
wprawdzie niezłomnego ducha, lecz co do środków pieniężnych zarówno
państwo, jak i prywatni ludzie całkiem byli bezsilni. Wskutek tego
wszystko pełne było niezgody, sporu i wzajemnego rozgoryczenia: bo to
zwykło się dziać bądź w państwie, bądź w życiu poszczególnych ludzi,
31
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skoro zabraknie środków do każdorazowych przedsięwzięć. Naprzód więc
spierali się o rozmiar murów miasta, bo jedni mówili, że należy je ścieśnić
i nadać mu tylko taką wielkość, żeby można było zamiar obwarowania
doprowadzić do skutku i bronić miasta w chwili krytycznej: wszak i teraz
doszło ono do upadku z powodu swej rozległości i małego zaludnienia.
Prócz tego sądzili, że zamożni powinni trzecią część swych gruntów odstąpić w celu wyposażenia nowoprzybranych mieszkańców. Drudzy zaś
obstawali przy tym, żeby miasta nie zmniejszać, i nie godzili się na odstąpienie trzeciej części swych posiadłości. A najbardziej spierali się z sobą
o prawa spisane przez Prytanisa, którego jako prawodawcę narzucił im
Antigonos, a który był wybitnym mężem między perypatetykami i zwolennikami ich szkoły. Gdy się więc tak kłócili, Aratos użył wszelkich
możliwych starań, aby położyć kres ich zwadzie. Warunki, na których zaniechali wzajemnego poróżnienia, spisano na kolumnie, którą poświęcili
przy ołtarzu Hestii w Homarion32.
94. Po zaprowadzeniu tej zgody ruszył w drogę i sam udał się na
zgromadzenie Achajów, a najemników przekazał Farajczykowi Lykosowi,
ponieważ on wówczas był zastępcą stratega w jego ojczystym powiecie 33.
Elejczycy zaś niezadowoleni z Pyrriasa znowu przywołali od Etolów Euripidasa jako stratega. Ten odczekał porę zgromadzenia Achajów i wziąwszy ze sobą sześćdziesięciu jeźdźców oraz dwa tysiące pieszych wyruszył,
przeszedł przez dzierżawy Farajów i splądrował cały kraj aż do okolicy
Aigion; uprowadziwszy zaś znaczną zdobycz cofnął się w kierunku Leontion. Lecz Lykos na tę wiadomość spiesznie przybył z odsieczą, doścignął
nieprzyjaciół, starł się z nimi zaraz w marszu, wy tłukł ich około czterystu,
a wziął do niewoli około dwustu, wśród których znajdowali się wybitni
mężowie, jak Fyssias, Antanor, Klearch, Androlochos, Euanoridas, Aristogeiton, Nikasippos, Aspasios. Zawładnął również bronią i całym bagażem. W tym samym czasie naczelnik floty Achajów wyprawił się do Molykrii i przywiózł stamtąd niewiele mniej niż stu jeńców. Wróciwszy
popłynął przeciw Chalkei; a kiedy jej mieszkańcy wyjechali na jego spotkanie, zajął dwa długie statki wraz z załogą; wziął także w okolicy Rion
etolski szybkożaglowiec z załogą okrętową. Gdy więc w tym samym czasie
napływały łupy, zdobyte na lądzie i na morzu, a z nich gromadziły się
dochody i znaczne zapasy żywności, żołnierze nabrali ufności co do otrzymania żołdu, a miasta nadziei, że nie będą obciążone podatkami.
95. Podczas tych zdarzeń Skerdilaidas uważając się za pokrzywdzonego przez króla, ponieważ zalegały jeszcze jakieś pieniądze, które przyznano mu w układzie zawartym z Filipem, wysłał piętnaście łodzi zamie32
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rzając podstępem odzyskać swe pieniądze. Łodzie te zawinęły do Leukady,
gdzie wszyscy przyjęli je po przyjacielsku z uwagi na dotychczasowy
sojusz. Otóż zresztą nic one złego zrazu nie uczyniły ani uczynić nie mogły; kiedy jednak Koryntyjczycy, Agatinos i Kassandros, nadjechali na
okrętach Tauriosa i z czterema statkami zarzucili kotwicę obok iliryjskich,
jako zaprzyjaźnionych — napadły na nich zdradziecko i ująwszy ich razem
ze statkami odesłały do Skerdilaidasa. Następnie odbiły z Leukady na
morze i pożeglowały w kierunku Malei łupiąc i uprowadzając z sobą
kupców.
Ponieważ zbliżał się już czas żniw, a Taurion nie dbał o ochronę dopiero co wymienionych państw, więc Aratos na czele wyborowych wojsk
czuwał nad zbiorem zboża w okolicy Argos; Euripidas zaś wyruszył ze
swymi Etolami, aby spustoszyć obszar Tritajów. Atoli Lykos i Demodokos, dowódca jazdy Achajów, słysząc o wypadzie Etolów z Elidy zebrali
razem Dymajów, Patrajów i Farajów i z tymi jako też z najemnikami
wtargnęli do Elei. Skoro przybyli do tak zwanego Fyksion, lekkozbrojnych
i jeźdźców wyprawili na plądrowanie kraju, a ciężkozbrojnych ukryli
na wspomnianym miejscu. Otóż gdy Elejczycy z całą siłą zbrojną wyszli
przeciw zapuszczającym zagony i ścigali ich podczas odwrotu, podniósł
się Lykos z zasadzki i uderzył na tych, którzy wysunęli się naprzód. Elejczycy nie wytrzymali ataku, lecz na pierwszy widok nieprzyjaciół pierzchnęli. Achajowie zabili około dwustu z nich, żywcem zaś wzięli osiemdziesięciu, a także bezpiecznie zwieźli uprowadzone zewsząd łupy. Równocześnie dowódca floty Achajów nieraz lądował na wybrzeżu Kalydoniów i Naupaktiów, pustoszył ich kraj i dwakroć starł ich wojska posiłkowe. Pojmał też Naupaktyjczyka Kleonikosa, którego jako przyjaciela
i gościa Achajów nie sprzedano natychmiast, lecz po jakimś czasie puszczono na wolność bez okupu.
96. W tym samym czasie Agetas, strateg Etolów, zebrawszy całą ich
siłę zbrojną, grabił kraj Akarnanów i pustosząc przebiegał bezkarnie cały
Epir. Dokonawszy tego wrócił do domu i odprawił Etolów do ich miast.
Akarnanie zaś w odwecie wtargnęli na terytorium Stratos, lecz ogarnięci
panicznym strachem, choć z hańbą, przecież bez szkody wrócili do domu,
gdyż mieszkańcy Stratos nie ważyli się ich ścigać sądząc, że odchodzą,
aby im samym zgotować zasadzkę.
Zdarzyło się też, że Fanotejczycy odpowiedzieli zdradą na zdradę,
a to w następujący sposób. Aleksander, którego Filip postawił na czele
Fokidy, uknuł zdradę przeciw Etolom przy pomocy niejakiego Jazona,
który z jego ramienia władał miastem Fanotejczyków. Ten posłał ludzi
do Agetasa, stratega Etolów, i przyrzekł wydać mu zamek Fanotejeżyków, co do czego zawarł z nim zaprzysiężoną umowę. Skoro nadszedł ustalony dzień, zjawił się Agetas w nocy z Etolami przed
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miastem Fanotejczyków, ukrył resztę wojska w pewnej odległości i pozostał z nim, a wybranych stu najzręczniejszych wysłał na zamek. Jazon
mając pod ręką w mieście Aleksandra z żołnierzami przyjął młodzieńców
etolskich stosownie do zaprzysiężonego układu i wprowadził wszystkich
na zamek; ale zaraz za nimi wdarły się wojska Aleksandra, a doborowa
załoga Etolów została pojmana. Kiedy Agetas z nastaniem dnia zauważył,
co się stało, odprowadził wojsko z powrotem do domu. Tak popadł on
w niedolę podobną tej, jaką sam nieraz innym zgotował.
97. W tymże czasie zajął król Filip Bylazora, największe miasto Pajonii, które nader dogodnie jest położone u przejść z Dardaniki do Macedonii, tak że ten czyn zbrojny uwolnił go niemal od wszelkiej trwogi
przed Dardanami. Bo nie łatwo już było im wpaść do Macedonii, skoro
Filip miał w swym ręku przejścia i dzierżył wspomniane miasto. Ubezpieczywszy je załogą wysłał spiesznie Chrysogonosa, aby ściągnął dalsze
wojska z górnej Macedonii, sam zaś zabrawszy załogę z Botti i Amfaksytydy przybył z nią do Edessy; tu zaczekał na Macedończyków pod dowództwem Chrysogonosa, po czym wyruszył z całym wojskiem i zjawił
się w szóstym dniu w Larysie. Kontynuując stąd z wysiłkiem marsz nocą
doszedł z rana do Melitai; tu przystawiwszy drabiny do murów miasta
próbował je zdobyć szturmem. Otóż nagłym i nieoczekiwanym przybyciem
tak przeraził Melitejczyków, że łatwo mógłby był miasto opanować; ponieważ jednak drabiny znacznie były mniejsze, niż być powinny, więc
zawiódł się w swym przedsięwzięciu.
98. W takich sprawach największe zarzuty stawia się wodzom. Bo
jeżeli nie poczynią żadnych starań, nie wymierzą murów, stoków górskich
i innych tego rodzaju punktów, przez które zamierzają się wedrzeć, lecz
od razu nierozważnie przystępują do zdobywania miasta, któż by takich
nie ganił? Albo jeżeli sami wprawdzie wykonają pomiary, lecz potem
sporządzanie drabin i w ogóle tego rodzaju narzędzi, które kosztując niewiele trudu muszą być wypróbowane w ważnym momencie, powierzają
lekkomyślnie byle jakim ludziom — jakżeż nie godziłoby się czynić im
z tego zarzutu? Wszak przy takich przedsięwzięciach nie można zaniedbać
czegoś potrzebnego, żeby nie ponieść jakiej szkody, lecz za błędami idzie
zaraz strata, i to wieloraka: w chwili samej akcji zagrożeni są najdzielniejsi mężowie, a jeszcze bardziej podczas odwrotu, kiedy wróg raz zlekceważy ich wodzów. Na to mamy bardzo wiele przykładów. Wśród tych
bowiem, którym nie powiodły się tego rodzaju próby, więcej znajdziesz
takich, co zginęli albo w ostateczne popadli niebezpieczeństwo, niż takich,
co uszli bez szwanku. Na przyszłość zaś niewątpliwie ściągają na siebie
nieufność i nienawiść, nadto wszystkim dają hasło, żeby się ich wystrzegać. Nie tylko bowiem tym, którzy ucierpieli, lecz i tym, którzy słyszeli
o zajściu, poniekąd daje się przestrogę, żeby byli uważni i pilnowali się.
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Dlatego ci, którzy stoją na czele, nigdy nie powinni bez rozwagi podejmować takich planów. A sposób wykonania pomiarów i sporządzenia potrzebnych narzędzi jest łatwy i niezawodny, jeżeli do dzieła weźmie się
metodycznie.
Teraz więc musimy wrócić do dalszego opowiadania; skoro jednak
znowu w naszych Dziejach znajdziemy odpowiedni dla tego tematu czas
i miejsce, spróbujemy przedstawić, w jaki sposób można by najmniej
błędów popełnić w takich przedsięwzięciach.
99. Filip zawiódłszy się w swym zamiarze rozbił obóz nad rzeką Enipeus i ściągnął z Larysy oraz z innych miast cały sprzęt oblężniczy, jaki
przygotował był podczas zimy. Głównym bowiem zadaniem jego wyprawy
było zdobycie tak zwanych Ftiockich Teb. To miasto leży niedaleko od
morza, a od Larysy odległe jest o jakie trzysta stadiów. Panuje ono swym
dogodnym położeniem nad Magnezją i Tesalią, a w Magnezji przede
wszystkim nad krainą Demetriów, w Tesalii nad krainą Farsaliów i Ferajów. Ze strony tego miasta także teraz, gdy dzierżyli je Etolowie i urządzali ustawiczne najazdy, ponosili wielkie szkody Oemetriowie i Farsaliowie, a nawet Larysyjczycy; bo Etolowie nieraz zapuszczali swe zagony
aż do tzw. Amyryckiej Równiny34. Przeto Filip, nie lekceważąc sobie
sprawy, gorliwie starał się o to, żeby szturmem je zdobyć. Ściągnąwszy
więc sto pięćdziesiąt katapult i dwadzieścia pięć machin do ciskania kamieni ruszył pod Teby, rozdzielił wojsko na trzy części i obsadził nim
punkty dokoła miasta. Jakoż z jedną częścią usadowił się koło Skopion,
z drugą koło tzw. Heliotropion, a trzecią część umieścił na górze wznoszącej się nad miastem. Odstępy zaś między obozami umocnił rowem i podwójnym wałem, a nadto ubezpieczył drewnianymi wieżami, które wzniósł
w odległości pletronu jedną od drugiej i zaopatrzył w dostateczną załogę.
Następnie skupił na jednym miejscu cały sprzęt oblężniczy i zaczął posuwać machiny ku zamkowi.
100. Otóż w pierwszych trzech dniach nie mogły naprzód postąpić
żadne prace oblężnicze, gdyż mieszkańcy miasta bronili się dzielnie i odważnie. Gdy jednak wskutek ustawicznych utarczek i mnóstwa pocisków
pierwsi obrońcy miasta częścią polegli, częścią odnieśli ciężkie rany, wówczas Macedończycy korzystając z krótkiego odprężenia zaczęli się podkopywać. Nie przerywając pracy mimo naturalnych przeszkód terenowych, ledwie w dziewiątym dniu dotarli do murów. Potem luzująć się
w pracy, tak że nie ustawali w niej ani w dzień, ani w nocy, podkopali
w trzech dniach i podparli kolumnami dwa pletrony muru. A gdy podpory
nie mogły wytrzymać ciężaru i popuściły, runął mur, zanim Macedończycy
84
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podłożyli ogień. Ci szybko oczyścili wyłom, przygotowali go do wejścia
i zamierzali już przemocą wtargnąć, kiedy ogarnięci strachem Tebanie
poddali miasto. Filip, który tym czynem zbrojnym zapewnił bezpieczeństwo okolicom Magnezji i Tesalii, odebrał teraz Etolom ich wielkie łupy,
a równocześnie dowiódł swoim wojskom, że słusznie zgładził Leontiosa,
który wprzód przy oblężeniu miasta Palajów rozmyślnie stchórzył. Dostawszy Teby w swe ręce zaprzedał w niewolę dotychczasowych mieszkańców i osiedlił tu Macedończyków, po czym nadał miastu nazwę Filippopolis zamiast Teby.
Kiedy już załatwił się z Tebami, znów przybyli w sprawie pokoju posłowie od Chiotów, Rodyjczyków, Byzantyjczyków, jako też od króla
Ptolemajosa. Tym dał podobną do poprzedniej odpowiedź oświadczając,
że nie jest niechętny pojednaniu, i odprawił ich z poleceniem, aby wybadali także wolę Etolów. Sam jednak nie troszczył się o pokój, lecz konsekwentnie zdążał do dalszych czynów.
101. Słysząc zatem, że łodzie Skerdilaidasa koło Malei uprawiają rozbój morski i wszystkich kupców traktują jak nieprzyjaciół, a także zajęły
zdradziecko niektóre z jego własnych statków stojących na kotwicy w Leukadzie — przyszykował dwanaście krytych okrętów, osiem niekrytych,
a trzydzieści z półtora szeregiem wioseł i popłynął z nimi przez Euripos
spiesząc się dosięgnąć też Iliryjczyków, w ogóle zaś kierował swe zamysły ku wojnie przeciw Etolom, ponieważ nic jeszcze nie słyszał o zdarzeniach w Italii. Mianowicie w czasie, gdy Filip oblegał Teby, Rzymianie
zostali pokonani przez Hannibala w Etrurii, lecz wieść o tej klęsce dotąd
nie dotarła do Grecji. Filip przybywszy za późno, żeby zastać jeszcze łodzie Ilirów, zawinął do Kenchreai, skąd wysłał kryte okręty z poleceniem,
żeby dokoła Malei pożeglowały ku Aigion i Patrai; resztę zaś statków
kazał przez Istmos przeciągnąć do Lechajon, gdzie wszystkie miały stanąć
na kotwicach. Sam pospiesznie udał się w towarzystwie swych przyjaciół
do Argos na uroczystość narodową igrzysk nemejskich. Kiedy właśnie
przypatrywał się wyścigom gimnicznym, zjawił się posłaniec z pismem
z Macedonii, które zawierało wiadomość, że Rzymianie ulegli we wielkiej
bitwie, a Hannibal jest panem w otwartym polu. Natychmiast więc jedynie Demetriosowi z Faros pokazał ten list i rozkazał mu, aby sprawę zamilczał. Ten wyzyskując nastręczającą się sposobność radził Filipowi co
prędzej zaniechać wojny przeciw Etolom, natomiast zabrać się do spraw
iliryjskich i pomyśleć o przeprawie do Italii. Bo w Grecji, jak twierdził,
już teraz wszyscy spełniają jego rozkazy i nadal będą spełniali, ponieważ
Achajowie dobrowolnie mu sprzyjają, a Etolowie ogarnięci są trwogą
wskutek tego, co ich spotkało w obecnej wojnie. Italia zaś i przeprawa do
tego kraju jest początkiem zakusów na ogólne zwierzchnictwo, które

305

nikomu bardziej się nie należy niż jemu; a stosowna pora teraz nadeszła —
po kiesce Rzymian.
102. Takimi słowy rychło zachęcił Filipa, boć był to przecież młody
król, szczęśliwy w swych przedsięwzięciach i w ogóle uchodzący za
śmiałka, a nadto pochodził z takiego domu, który zawsze jakoś najbardziej żywi nadzieję na ogólne zwierzchnictwo.
Filip więc, jak powiedziałem, wtedy samemu tylko Demetriosowi
wyjawił wiadomość, jaką przyniósł mu list; następnie zwołał swoich przyjaciół i odbył naradę w sprawie zawarcia pokoju z Etolami. A kiedy
nawet Aratos nie był niechętny zakończeniu sporu, ponieważ wydawało
się, że jako silniejsi w wojnie zawrą pokój, przeto król nie czekał już
nawet na posłów, którzy wspólnie mieli prowadzić rokowania pokojowe,
lecz natychmiast wysłał do Etolów Naupaktyjczyka Kleonikosa; bo tego
zastał jeszcze oczekującego od chwili wzięcia go do niewoli zjazdu Achajów. Sam zabrawszy z Koryntu okręty i wojska lądowe udał się do Aigion.
Stąd posunął się ku Lasion, zajął fortecę Elejczyków leżącą w kraju Perippiów i udawał, że zamierza wtargnąć do Elei, aby nie posądzono go
o zbytnią pochopność w dążeniu do zakończenia wojny. Następnie, gdy
dwa lub trzy razy tam i z powrotem chodził Kleonikos, okazał się powolnym na prośby Etolów, aby porozumieć się z nimi ustnie. Jakoż zaniechawszy wszystkich działań wojennych wysłał gońców z listami do sprzymierzonych miast i wezwał je do wydelegowania posłów, którzy mieli
wziąć udział we wspólnej naradzie w sprawie zawarcia pokoju. Sam zaś
przeprawił się z wojskiem i stanął obozem koło Panormos — jest to port
Peloponezu, położony naprzeciw miasta Naupaktyjczyków — tu oczekiwał posłów od sprzymierzeńców. Podczas gdy ci mieli się zebrać, popłynął
na Zakyntos, uporządkował na własną rękę stosunki tej wyspy i znowu
odjechał do Panormos.
103. Ponieważ tymczasem zeszli się już wezwani na obrady, więc wysłał do Etolów Arata, Tauriona i kilku z tych, co wraz z nimi przybyli.
Ci udali się do Etolów zgromadzonych z całym ludem w Naupaktos;
a kiedy po krótkiej rozmowie przekonali się o ich gotowości do zawarcia
pokoju, odpłynęli z powrotem do Filipa, aby go o tym zawiadomić. Etolowie usilnie pragnąc zakończyć wojnę wysłali wraz z nirni posłów do
Filipa i wezwali go, aby z wojskiem przybył do Etolii, by na wspólnych
obradach w bezpośredniej bliskości sprawy były odpowiednio załatwione.
Król powodując się ich wezwaniem przeprawił się z wojskiem do tak
zwanych Naupaktyjskich Koila, które oddalone są od miasta o jakie dwadzieścia stadiów. Rozbiwszy zatem obóz i objąwszy wałem okręty wraz
z obozem, oczekiwał chwili rozmowy. Cały lud Etolów zjawił się bez broni
i, zatrzymawszy się w odległości jakich dwóch stadiów od obozu Filipa,
wysłał posłów, aby się rozmówić co do bieżących spraw. Najprzód więc
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król wyprawił do nich wszystkich posłów przybyłych od sprzymierzeńców
z poleceniem, aby pod tym warunkiem ofiarować pokój Etolom, że obie
strony zatrzymają to, co obecnie posiadają. Gdy Etolowie chętnie go
przyjęli, nastąpiły już odtąd w sprawie poszczególnych punktów nieprzerwane wzajemne posłowania, których większość pominiemy, gdyż nie
przedstawiają nic uwagi godnego, a wspomnimy tylko o przemowie Agelaosa z Naupaktos, którą podczas pierwszego spotkania wygłosił do króla
i do obecnych przy tym sprzymierzeńców.
104. Powiedział on: Hellenowie przede wszystkim nie powinni by
nigdy wzajemnie się zwalczać, lecz poczuwać się do wielkiej wdzięczności
wobec bogów, gdyby wszyscy zgodnie myśląc i podając sobie ręce, jak ci,
którzy razem przechodzą przez rzekę, mogli napady barbarzyńców odpierać i po społu ocalać siebie samych i swe miasta. Skoro jednak to
w ogóle nie jest możliwe, więc przynajmniej w obecnej chwili powinni
się porozumieć i strzec, gdy mają przed oczyma masę wojsk i wielkość
wszczętej na zachodzie wojny. Albowiem każdemu, kto choć trochę zajmuje się sprawami publicznymi, jasne jest już teraz, że w razie przewagi
wojennej Kartagińczyków nad Rzymianami albo Rzymian nad Kartagińczykami, w żaden sposób nie jest prawdopodobne, by zwycięzcy zadowolili się panowaniem nad Italią i Sycylią; raczej tu oni przybędą i rozszerzą swe plany i siły poza należną granicę. Dlatego upominał wszystkich,
a zwłaszcza Filipa, aby byli ostrożni w obliczu groźnej chwili. A ostrożność na tym polega, żeby Filip zamiast tępić Hellenów i czynić z nich
łatwą zdobycz dla napastników — raczej dbał o nich jak o własną osobę,
i w ogóle o wszystkie części Hellady miał takie staranie, jak gdyby
były mu bliskie i doń należały. Bo tak postępując znajdzie w Hellenach
życzliwych i stałych popleczników swych przedsięwzięć; postronne zaś
narody mniej będą knowały przeciw jego panowaniu, gdyż będzie je odstraszać wierność ku niemu ze strony Hellenów. Jeśli zaś żądny jest potęgi,
to niech spojrzy na zachód i zwróci uwagę na wszczęte w Italii wojny,
aby czatując roztropnie na ich wynik — spróbować przy sposobności
przywłaszczyć sobie ogólne zwierzchnictwo. A obecna chwila nie jest
nieprzychylna takim nadziejom. Natomiast spory i wojny z Hellenami
radził mu odłożyć na spokojniejsze czasy i do tego przede wszystkim
dążyć, aby miał możność, kiedy zechce, układać się z nimi czy wojować.
Bo jeżeli raz pozwoli, by pojawiające się teraz od zachodu chmury rozpostarły się nad Helladą, to on, Agelaos, bardzo się obawia, że zawieszenia
broni i wojny, i w ogóle dziecinne igraszki, którym teraz nawzajem się
oddajemy, do tego stopnia nam wszystkim zostaną odjęte, iż jeszcze prosić
będziemy bogów o tę możność wojowania podług własnej woli i zawierania
między sobą pokoju, słowem, o to, abyśmy własne spory mogli sami rozstrzygać.
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105. Agelaos zatem taką mową skłonił wszystkich sprzymierzeńców
do zawarcia pokoju, a zwłaszcza Filipa, gdyż użył w niej słów, które
zgadzały się z tegoż nastrojem wywołanym już wprzódy wskazaniami
Demetriosa. Dlatego porozumiawszy się nawzajem co do poszczególnych
punktów i zatwierdziwszy przymierze rozeszli się zanosząc każdy do swej
ojczyzny pokój zamiast wojny.
Wszystkie te zdarzenia przypadają na trzeci rok sto czterdziestej
olimpiady 35: mianowicie bitwa Rzymian w Etrurii, wojna Antiocha o Celesyrię, wreszcie pokój Achajów i Filipa z Etolami.
Otóż splot helleńskich, italskich, a nadto libijskich wydarzeń nastąpił
po raz pierwszy w tym czasie i przy tych naradach. Bo Filip i naczelnicy
helleńskich państw we wzajemnych wojnach i układach pokojowych odtąd
już nie uwzględniali wyłącznie stanu rzeczy w Helladzie, lecz wszyscy
niby do wspólnego celu kierowali swe oczy ku Italii. Rychło to samo
zaczęło dziać się także u wyspiarzy i mieszkańców Azji. Bo ci, którzy byli
niezadowoleni z Filipa, i niektórzy z tych, co byli poróżnieni z Attalosem,
już nie zwracali się do Antiocha i Ptolemajosa albo na południe i wschód,
lecz odtąd spoglądali na zachód; i jedni posłowali do Kartagińczyków, drudzy do Rzymian. Tak samo i Rzymianie posłowali do Hellenów obawiając
się przedsiębiorczości Filipa i mając się na baczności, żeby w obecnym
ich ciężkim położeniu on także na nich nie uderzył. My zaś, skoro wedle
pierwotnego naszego przyrzeczenia jasno, jak sądzę, wykazaliśmy, kiedy,
jak i z jakich przyczyn zdarzenia w Helladzie splotły się z italskimi i libijskimi, będziemy jeszcze kontynuować opowiadanie o sprawach helleńskich do tych czasów, w których Rzymianie ponieśli klęskę w bitwie pod
Kannami, na której zakończyliśmy przedstawienie zdarzeń italskich, a potem, doszedłszy do wspomnianych czasów, zamkniemy tę księgę.
106. Skoro więc tylko Achajowie odsunęli groźbę wojny, wybrawszy
strategiem Timoksenosa wrócili do swych zwyczajów i zajęć, a wraz
z Achajami także mieszkańcy innych państw na Peloponezie odzyskiwali
swe prywatne mienie, uprawiali ziemię, wznawiali ojczyste ofiary, uroczyste zebrania i inne istniejące u poszczególnych religijne obrządki. Bo
u większości sprawy te niemal poszły w zapomnienie wskutek długiego
trwania poprzednich wojen. Istotnie nie wiadomo, w jaki sposób Peloponezyjczycy, którzy spośród innych ludzi z reguły najbardziej skłonni są
do łagodnego i kulturalnego życia, najmniej ze wszystkich zakosztowali
go — przynajmniej w dawniejszych czasach; raczej mówiąc słowami
Eurypidesa 36 „zawsze oddychali wojną i nigdy u nich oręż nie spoczywał". To jednak, jak sądzę, nie bez powodu ich spotyka. Wszyscy bowiem,
35
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którzy z natury nadają się na przywódców i miłośników wolności, walczą
bez przerwy między sobą nie umiejąc nikomu ustąpić pierwszeństwa.
Tymczasem Ateńczycy uwolnieni byli od trwogi przed Macedonią i sądzili, że trwale już posiadają niezależność; a kierowani przez Eurykleidasa i Mikiona nie brali udziału w żadnej sprawie Hellenów, lecz stosując się do usposobienia i skłonności swych naczelników rozpływali się
w hołdach dla wszystkich królów, a zwłaszcza dla Ptolemajosa. Jakoż
zezwalali na wszelkiego rodzaju zaszczytne uchwały i publiczne ogłoszenia
niewiele troszcząc się o przyzwoitość — wskutek nierozsądku tych, co
stali na ich czele.
107. Ptolemajosowi zaś zaraz w najbliższym czasie zdarzyła się wojna
z Egipcjanami. Bo kiedy ten król uzbroił Egipcjan na wojnę przeciw Antiochowi, na razie wprawdzie radził sobie jak mógł, na przyszłość jednak
chybił celu. Oto rozzuchwaleni zwycięstwem pod Rafią, nie chcieli już
podlegać rozkazom, lecz szukali wodza tylko z imienia, jakoby zdolni byli
sami sobie pomóc. To też wreszcie uczynili po niedługim czasie. Antioch
dokonawszy w zimie wielkich zbrojeń przekroczył następnie z nastaniem
lata Tauros i sprzymierzywszy się z królem Attalosem rozpoczął wojnę
przeciw Achajosowi. Etolowie zaś w pierwszej chwili byli zadowoleni
z zawartego z Achajami pokoju, ponieważ wojna nie poszła im po myśli
(dlatego też wybrali strategiem Naupaktyjczyka Agelaosa, bo on, jak się
zdawało, najwięcej przyczynił się do zawarcia pokoju). Lecz bezpośrednio
potem zaczęli się dąsać i zarzucali Agelaosowi, że odciął im wszelką zdobycz od zewnątrz i wszelką nadzieję na przyszłość, dlatego że nie z niektórymi, lecz ze wszystkimi Hellenami zawarł pokój. Jednakowoż ten
mąż znosząc cierpliwie taką nierozumną naganę pohamował ich tupet;
przeto wbrew swej naturze zmuszeni byli zachować się spokojnie.
108. Król Filip wróciwszy morzem do Macedonii po zawarciu pokoju
dowiedział się tutaj, że Skerdilaidas pod pozorem należnych mu jeszcze
pieniędzy, na których rachunek zajął zdradziecko także okręty w Leukadzie, teraz jeszcze obrabował małe miasto Pelagonii, zwane Pissajon, miasta zaś okręgu Dassaretis, mianowicie Antipatreja, Chrysondyon i Gertus.
już to grozą, już to obietnicami sobie przywłaszczył, nadto najechał wielką
część graniczącej z tymi miastami Macedonii. Przeto bezzwłocznie wyruszył z wojskiem, aby odzyskać z powrotem odpadłe miasta, i w ogóle
postanowił wojować ze Skerdilaidasem uważając za rzecz bezwzględnie
konieczną zaprowadzić ład w stosunkach Ilirii — tak ze względu na inne
swe plany, jak głównie ze względu na przeprawę do Italii. Mianowicie
Demetrios tak bezustannie łudził króla tą nadzieją i zachęcał do tego
przedsięwzięcia, że Filip nawet we śnie o tym marzył i całkiem był tą
akcją zajęty. A czynił to Demetrios nie gwoli Filipowi (jego bowiem
ledwie w jednej trzeciej części przy tym uwzględniał), lecz raczej z po-
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wodu wrogości ku Rzymianom, przede wszystkim zaś dla siebie samego
i własnych nadziei. Był bowiem przekonany, że jedynie w ten sposób
odzyska znowu panowanie na wyspie Faros. Zresztą Filip na tej wyprawie
zdobył z powrotem wymienione miasta, zajął w Dassaretis Kreonion i Gerus, a w okolicy Jeziora Lychnidyjskiego Enchelany, Keraks, Sation i Bojoi, dalej w kraju Kalojkinów Bantię, wreszcie na obszarze tak zwanych
Pisantynów Orgyssos. Dokonawszy tego odprawił wojska na leże zimowe.
A była to owa zima, w której Hannibal, po spustoszeniu najznamienitszych
okolic Italii, miał zamiar przezimować w Gerunion, mieście Daunii. Rzymianie zaś wtedy obrali konsularni Gajusza Terencjusza i Lucjusza
Emiliusza.
109. Filip rozważył podczas zimowania, że do przeprowadzenia swych
zamysłów potrzeba mu statków i służby okrętowej, i to nie w tym celu,
żeby wydać bitwę morską (bo o tym nawet nie myślał, że mógłby z Rzymianami zmierzyć się na morzu), lecz raczej tylko tyle, aby przewieźć
żołnierzy, szybciej przeprawić ich na miejsce przeznaczenia i niespodziewanie zjawić się wśród nieprzyjaciół. Przeto sądząc, że dla tych celów
najlepszy jest iliryjski sposób budowy okrętów, postanowił sporządzić
sto łodzi — niemal jako pierwszy wśród królów macedońskich. Wyposażywszy je ściągnął swe wojska z początkiem lata, a skoro nieco wyćwiczył
Macedończyków we wiosłowaniu, wypłynął na pełne morze. W tym samym
czasie Antioch przekroczył Tauros, a Filip przeprawiwszy się przez Euripos wkoło Malei zjawił się w okolicy Kefallenii i Leukady, gdzie stanął
na kotwicy i czekał zbierając skrzętnie wiadomości o flocie rzymskiej.
A gdy się dowiedział, że ona stoi na kotwicy koło Lilybaeum, odważnie
puścił się na morze i popłynął dalej w kierunku Apollonii.
110. Gdy się już zbliżał do okolicy nad rzeką Aoos, która płynie mimo
miasta Apolloniatów, ogarnął flotę paniczny lęk, podobnie jak to się zdarza wojskom lądowym. Oto niektóre z łodzi płynących w tylnej linii
zawinąwszy do portu wyspy, która nazywa się Sason i leży u wejścia do
Morza Jońskiego, przybyły w nocy do Filipa meldując, że obok nich stanęło na kotwicy kilka statków płynących z Cieśniny Sycylijskiej; a te
przyniosły wiadomość, że zostawiły za sobą w Region rzymskie pięciorzędowce, które jechały do Apollonii i do Skerdilaidasa. Filip przypuszczając, że lada chwila zjawi się płynąca przeciw niemu flota nieprzyjacielska, uległ wielkiemu przestrachowi i rozkazał szybko podnieść kotwice
i znowu w tył żeglować. Odjazd i powrót odbył się bez żadnego porządku;
kontynuując bez przerwy w dzień i w nocy żeglugę, zawinął w drugim
dniu do Kefallenii. Tu nabrał nieco odwagi i zatrzymał się zasłaniając się
pozorem, jakoby zawrócił dla jakichś przedsięwzięć na Peloponezie. Lecz
cały przestrach, któremu uległ, był bezpodstawny. Mianowicie Skerdilaidas słysząc, że Filip podczas zimy buduje większą ilość łodzi, i oczekując
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jego zjawienia się na morzu, posłał do Rzymian, aby ich o tym uwiadomić
i prosić o pomoc. A Rzymianie wysłali dziesięć okrętów z floty koło
Lilybaeum, mianowicie te, które widziano w Region. Gdyby więc Filip,
w ślepej trwodze nie był przed nimi uciekł, to byłby właśnie teraz osiągnął
swe cele w Ilirii, gdyż wszystkie myśli i zbrojenia Rzymian zwrócone
były w stronę Hannibala i bitwy pod Karmami; także statki prawdopodobnie byłby zagarnął. Tymczasem on przestraszony tym doniesieniem
wprawdzie bez szkody, lecz niechlubnie wrócił do Macedonii.
111. W tym samym czasie także Pruzjasz dokonał godnego wzmianki
czynu. Skoro bowiem Galowie, których dla sławy ich męstwa sprowadził
z Europy król Attalos na wojnę przeciw Achajosowi, rozstali się z tym
królem z powodu wspomnianych przedtem podejrzeń, zaczęli z wielką
butą i siłą pustoszyć miasta nad Hellespontem i zabrali się wreszcie do
oblegania Ilijczyków, przy czym także mieszkańcy trojańskiej Aleksandrii
zdobyli się na chwalebny czyn. Oto wysłali Temistesa z czterema tysiącami
mężów i nie tylko uwolnili Ilijczyków od oblężenia, lecz nadto z całej
Troady wyrzucili Galów odcinając im dowóz żywności i niwecząc ich zamysły. Następnie Galowie obsadzili miasto zwane Arisba na terytorium
Abydenów i odtąd knuli zamachy i zagrażali wojną leżącym w tej okolicy
miastom. Przeciw nim więc wyprawił się z wojskiem Pruzjasz i stanąwszy
w szyku bojowym wybił mężów w samej walce wręcz, a niemal wszystkie
ich dzieci i żony wymordował w obozie, natomiast ich tabory wydał na
łup wojownikom. Tym czynem uwolnił od wielkiej grozy i niebezpieczeństwa miasta nad Hellespontem i zostawił późniejszym wyborne ostrzeżenie, by barbarzyńcy z Europy nie usiłowali przeprawiać się do Azji.
Taki był stan rzeczy w Helladzie i w Azji. W Italii zaś, jak wyżej
przedstawiliśmy, po wyniku bitwy pod Kannami prawie wszystko przeszło na stronę Kartagińczyków. A my teraz zakończymy opowiadanie na
tym czasie, skoro przeszliśmy zdarzenia w Azji i w Helladzie, które przypadły na sto czterdziestą olimpiadę. W następnej księdze, przypomniawszy
krótko Wstęp, przejdziemy wedle pierwotnej zapowiedzi do przedstawienia ustroju państwowego Rzymian.
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KSIĘGA SZÓSTA (FRAGMENTY)
ZE WSTĘPU DO TEJ KSIĘGI

1. [...] Wiem wprawdzie, że niektórzy zapytają, dlaczego przerywając
związek i dalszy ciąg opowiadania odłożyliśmy do tej właśnie chwili
sprawozdanie o ustroju państwa rzymskiego; że jednak dla mnie także ta
część całego zadania była od początku jedną z zasadniczych, to, jak sądzę,
wyraźnie zaznaczyłem w wielu miejscach, a zwłaszcza w założeniu
i w tymczasowym programie moich Dziejów, gdzie oświadczyliśmy 1, iż
najpiękniejszą a zarazem najpożyteczniejszą rzeczą w przedsięwziętym
przez nas dziele jest dla jego czytelników możność poznania i zrozumienia,
jak i jakim rodzajem polityki niemal cały świat w ciągu niecałych pięćdziesięciu trzech lat pokonany dostał się pod wyłączne panowanie Rzymian: fakt, jakiego nigdy przedtem nie stwierdzono. Gdy to dla mnie
stało się pewnikiem, nie widziałem żadnej odpowiedniejszej niż obecna
chwili dla zastanowienia się i roztrząsania tego, co zamierzałem powiedzieć o ustroju politycznym. Jak bowiem ci, którzy o poszczególnych
ludziach, złych albo dobrych, chcąc wyrobić sobie sąd, jeżeli zależy im na
zbadaniu prawdy, nie wychodzą w swych rozważaniach ze stanu niezmąconego spokoju w ich życiu, lecz z perypetyj w chwili nieszczęścia i z sukcesów w chwilach szczęśliwych uważając za jedyny probierz męża doskonałego to, czy całkowite zmiany losu wielkodusznie i dzielnie potrafi
znosić, tak też w ten sam sposób należy rozpatrywać ustrój państwa. Przeto
widząc, że nikt nie mógłby zaznać szybszej czy większej zmiany losu niż
ta, jaka za naszych czasów zdarzyła się Rzymianom, odłożyłem do tego
miejsca rozprawę o wspomnianym przedmiocie. A wielkość tej zmiany
można poznać z tego, co następuje.
(Exc. Vat. s. 369 *)
1

W ks. I 1.
* Excerpta Vaticana (wyjątki z Dziejów Polibiusza zachowane w rękopisie watykańskim) podane są tutaj i na dalszych stronach według wydania Angelo Mai
z r. 1827.
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[...] Co ducha trzyma na uwięzi i jednocześnie chciwym wiedzy przynosi korzyść, tym jest rozpoznanie przyczyn i wybór tego, co lepsze,
w każdym poszczególnym wypadku. Za najważniejszą zaś przyczynę dla
szczęścia i dla niepowodzenia w każdym przedsięwzięciu należy uważać
ustrój państwa; bo z niego, jakby ze źródła, nie tylko wypływają wszystkie plany i pomysły w działaniu, lecz także czerpią swój wynik.
(Exc. Vat. s. 370)

2. [...] Bo niemożliwość tylko w kłamstwie nie dopuszcza nawet usprawiedliwienia dla błądzących.
(Cod. Urb. fol. 61r)
O RÓŻNYCH FORMACH USTROJU POLITYCZNEGO

3. [...] Jeśli bowiem chodzi o greckie państwa, mianowicie te, które
nieraz dochodziły do świetności i nieraz później uległy kompletnej odmianie losu, to łatwo jest przedstawić ich przeszłość i wydać sąd o ich przyszłości. Wszak i opowiedzieć o tym, co znane, łatwą jest rzeczą, i przepowiedzieć przyszłość, wnioskując z tego, co już się stało, nie nasuwa
żadnej trudności. Natomiast w odniesieniu do państwa Rzymian zgoła
nie jest łatwo ani przedstawić stan obecny, z powodu skomplikowanej
formy ustroju, ani też przepowiedzieć przyszłość — z powodu nieznajomości dawniej u nich istniejących właściwości publicznego i prywatnego
życia. Dlatego potrzeba gruntownego zastanowienia i badania, jeżeli specjalne cechy tego państwa chce się jasno rozpoznać.
Otóż większość tych, którzy chcą nas metodycznie pouczyć o ustrojach
państw, zwykła wyliczać trzy ich rodzaje, z których pierwszy nazywają
królestwem, drugi arystokracją, trzeci demokracją. Zdaje mi się jednak,
że można by ich całkiem słusznie zapytać, czy te ustroje polityczne
przytaczają nam jako jedyne, czy też tylko jako najlepsze. W obu wypadkach, jak sądzę, są oni w błędzie. Jasne jest bowiem, że za najlepszy
ustrój należy taki uznawać, który złożony jest ze wszystkich wymienionych form. Wszak na to mamy dowód oparty nie tylko na rozumowaniu,
lecz także na doświadczeniu, skoro pierwszy Likurg w ten sposób ułożył
ustrój Lacedemończyków. Ale też nie należy przyjmować, że są to jedyne
formy ustroju, bo widzieliśmy już pewne jedynowładztwa i tyranie, które,
choć bardzo różnią się od królestwa, jednak zdają się mieć z nim niejakie
podobieństwo; dlatego też wszyscy jedynowładcy, o ile tylko mogą, fałszywie posługują się nazwą królestwa. Dalej istniało nawet więcej oligarchicznych ustrojów wydających się nieco podobnymi do arystokratycznych, od których przecież, krótko mówiąc, jak najbardziej są dalekie.
A tak samo ma się sprawa z demokracją.
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4. Że słuszne są nasze wywody, wynika z tego, co następuje. Wszak
nie każde jedynowładztwo należy zaraz nazywać królestwem, lecz jedynie
to, na które poddani dobrowolnie się godzą, a w którym rządy opierają
się raczej na rozumie niż na postrachu i przemocy. Także nie każdą
oligarchię godzi się uważać za arystokrację, lecz tylko tę, w której drogą
wyboru rządzą najsprawiedliwsi i najrozumniejsi mężowie. Podobnie nie
jest to jeszcze demokracja, jeżeli całe pospólstwo ma możność czynienia,
co samo zechce i co sobie założy. Atoli gdzie jest zwyczajem ojczystym
czcić bogów, szanować rodziców, poważać starszych, słuchać praw: jeżeli
w takich zespołach ludowych to obowiązuje, co postanowi większość,
wtedy można tu stosować nazwę demokracji. Przeto wypada przyjąć sześć
form w ustroju państw: trzy, które wszyscy mają na ustach, a które właśnie
powyżej wymieniłem, oraz trzy im pokrewne, to jest jedynowładztwo,
oligarchię i ochlokrację. Otóż naprzód wytwarza się bez sztucznych środków, lecz w sposób naturalny jedynowładztwo; za nim idzie i z niego
wywodzi się sztuczną już i ulepszoną metodą królestwo. Skoro to zamieni
się w pokrewne zło, mianowicie w tyranię, wtedy znowu z rozkładu zła
powstaje arystokracja. A kiedy ta wedle naturalnego procesu przemieni
się w oligarchię, lud zaś uniesiony gniewem pomści krzywdy rządzących,
wtedy wyłania się panowanie ludu. A znów z buty i bezprawia ludu rodzi
się po jakimś czasie ochlokracja. O prawdziwości tego, co tu właśnie powiedziałem, może się ktoś najjaśniej przekonać, jeżeli zastanowi się nad
naturalnymi początkami, narodzinami i zmianami poszczególnych form.
Kto bowiem pozna, jak każda z nich powstaje, ten jedynie może też poznać
wzrost, rozkwit, przemianę każdej oraz jej kres — kiedy, jak i gdzie znów
on nastąpi. Sądziłem, że ten sposób wyjaśnienia przede wszystkim odpowiadać będzie ustrojowi rzymskiemu dlatego, że on od początku wytworzył się i rozwinął zgodnie z prawami natury.
5. Otóż może gruntowniej kwestia naturalnej przemiany jednego
ustroju państwa w drugi rozpatrywana jest u Platona i kilku innych filozofów; ponieważ jednak jest ona zawiła i zbyt obszernie tam o niej się
mówi, więc niewielu może ją zrozumieć. Dlatego ja tylko tyle, ile z niej
moim zdaniem nadaje się dla historii politycznej i dla ogólnego zrozumienia, spróbuję ogólnie przedstawić. Bo gdyby nawet dopatrzono się
jakichś braków w tym ogólnikowym wywodzie, to przecież szczegółowe
wyjaśnienie tego, co później powiemy, będzie wystarczającym zadośćuczynieniem za powstałe na razie wątpliwości.
O jakich więc myślę początkach i skąd według mnie biorą się pierwsze
zarodki ustrojów? Ilekroć albo z powodu wylewów, albo morowego powietrza, albo nieurodzajów, albo innych podobnych przyczyn nastanie
zagłada rodzaju ludzkiego, która już nieraz, jak słyszeliśmy, zdarzała się
i nieraz jeszcze nastanie, jak rozumowanie tego dowodzi, wtedy to, skoro
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po równoczesnej zagładzie wszystkich urządzeń i sztuk znów z czasem
z pozostałych jak gdyby nasion wyrośnie tłum ludzki — wtedy więc jak
wśród innych żyjących istot, tak i wśród łączących się w całość ludzi (bo
prawdopodobnie i ci 2 z powodu słabości swej natury zrzeszają się w jednorodną grupę), musi taki, który wyróżnia się siłą fizyczną i odwagą, objąć
kierownictwo i panowanie. To właśnie, co tak samo obserwujemy u innych rodzajów istot, nie obdarzonych rozumem, należy uważać za najprawdziwsze dzieło natury: widzimy bowiem, że u nich z reguły przewodzą najsilniejsi, jak byki, dziki, koguty i tym podobne zwierzęta.
W początkach więc jest prawdopodobnie takie też życie ludzi, którzy na
modłę zwierząt skupiają się i idą za najbitniejszymi i najsilniejszymi.
Dla tych jest siła miarą ich panowania, które można by nazwać jedynowładztwem. Jeżeli zaś wśród tych zespołów ludzkich z czasem wytworzy
się poufalsze współżycie, wówczas zadzierzga się tam początek królestwa;
wtedy też dopiero powstaje wśród ludzi wyobrażenie o tym, co jest dobre
i sprawiedliwe, podobnie jak o tym, co się tym pojęciom sprzeciwia.
6. Sposób zaś powstania i początek omówionych spraw jest następujący. Ponieważ wszyscy mają naturalny popęd do kojarzenia się obu płci,
a z tego wynika płodzenie dzieci, otóż, jeżeli wychowany przez rodziców
syn doszedłszy do wieku dojrzałego nie objawia wdzięczności i nie pomaga
tym, którzy go wychowali, lecz przeciwnie, słowem albo czynem próbuje
im krzywdę wyrządzić, jasną jest rzeczą, że taki musi obudzić niezadowolenie i zgorszenie blisko z nimi żyjących osób, które były świadkami, z jaką
troskliwością i biedą rodzice dzieci swe pielęgnowali i żywili. Skoro bowiem
rodzaj ludzki tym różni się od reszty żyjących istot, że tylko on posiada rozum i rozsądek, nie może widocznie takiej wrogości przeoczyć,
jak to czynią inne istoty żyjące, lecz musi sobie taki fakt zanotować i odczuć niesmak wobec tego, co teraz widzi, bo przewiduje on przyszłość
i wnioskuje, że podobna rzecz każdego może spotkać. Znowuż, jeżeli ktoś
doznawszy od drugiego opieki i pomocy w niebezpieczeństwach nie odpłaca
wdzięcznością swojemu wybawcy, lecz niekiedy nawet próbuje mu szkodzić, oczywiście taki musi wzbudzić niesmak i zgorszenie u tych, którzy
o tym wiedzą, a którzy podzielając oburzenie swego bliźniego do siebie
samych podobny wypadek odnoszą. Stąd rodzi się w duszy każdego pewne
wyobrażenie o sile i teorii powinności, a to jest początkiem i końcem sprawiedliwości. Podobnie znów, jeżeli ktoś w niebezpieczeństwach staje
w obronie wszystkich, jeżeli bierze na siebie i wytrzymuje zaczepki najbitniejszych istot, taki dozna naturalnie ze strony tłumu wyróżnienia pełnego życzliwości i pasującego go na przewodnie stanowisko; kto zaś
w przeciwny zachowuje się sposób, ten ściąga na siebie pogardę i odrazę.
2

Czytam: καί τούτουα.
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Stąd znów, oczywiście, powstaje wśród masy jakieś pojęcie o tym, co
szpetne i piękne, i o zachodzącej miedzy obu różnicy; a o ile jedno jako
przynoszące korzyść znajduje gorliwe naśladownictwo, o tyle od drugiego
się stroni. Jeżeli przy tym ten, który stoi na czele i posiada najwyższą
władzę, zgodnie z opinią ogółu zawsze silnie popiera wspomnianych właśnie mężów i zyska w oczach poddanych rozgłos, że każdemu skłonny jest
odmierzyć to, na co zasłużył, wtedy ci podlegają mu już nie z obawy
przed przemocą, lecz ponieważ raczej z przekonania go uznają i chronią
pospołu jego rządy, gdyby nawet był już całkiem zgrzybiały wiekiem,
jednomyślnie odpierając i wytrwale zwalczając takich, co na jego władzę
czyhają. W ten sposób niepostrzeżenie z jedynowładcy staje się królem,
jeżeli w miejsce namiętności i siły przewagę osiągnie rozsądek.
7. Takie jest pierwsze wśród ludzi wypływające z natury wyobrażenie o tym, co dobre i sprawiedliwe, i o tym, co obu przeciwne; taki jest
zarazem początek i pochodzenie prawdziwego królestwa. Nie tylko bowiem
im samym, lecz także ich potomkom zachowują poddani przez długi czas
panowanie, w tym przekonaniu, że ich synowie wychowani pod takim
kierunkiem będą też mieli podobne skłonności. Jeżeli zaś kiedy zniechęcą
się do ich potomków, wybierają odtąd swoich władców i królów oglądając
się już nie na siły fizyczne i odwagę, lecz na wybitne zalety rozumu i rozsądku, skoro już samo doświadczenie pouczyło ich o odmiennych skutkach obu przymiotów. Otóż pierwotnie ci, których raz wybrano i nadano
im tę władzę, utrzymywali się do starości na swoich królestwach, umacniając ważne miejsca, otaczając je murami i nabywając coraz więcej ziemi
bądź dla bezpieczeństwa, bądź po to, aby poddanym zapewnić obfitość
środków do życia; a jak długo o to zabiegali, nie rzucano na nich oszczerstw
i nie zazdroszczono im, ponieważ ani co do odzieży, ani co do jadła i napojów niewiele od innych się różnili, lecz podobne wiedli życie i stale przebywali razem z pospólstwem. Gdy jednak ci, którzy na mocy dziedziczenia w rodzie obejmowali rządy, gotowe już mieli środki służące ich bezpieczeństwu, gotowe też te, które potrzebne były do ich utrzymania, i to
w większej ilości niż wystarczającej — wtedy to z powodu nadmiaru
wszystkiego dawali upust swym namiętnościom sądząc, że władcy powinni
od swoich poddanych wyróżniać się innymi szatami, różnorodnymi przedmiotami zbytku i zastawami stołu i że w zaspokajaniu nawet niedozwolonych chuci cielesnych nie można im się sprzeciwiać. Jedne więc ich
postępki wywoływały zazdrość i zgorszenie, drugie rozpalały nienawiść
i wrogi gniew; i tak z królestwa powstawała tyrania, a równocześnie
zaczynał rodzić się jej rozkład i przeciw rządzącym planowano sprzysiężenia. Te wychodziły nie od najgorszych, lecz przeciwnie, od najszlachetniejszych i najbardziej wielkodusznych, a nadto najodważniejszych
mężów, gdyż właśnie tacy najmniej mogli znieść butę panujących.
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8. Kiedy więc lud uzyskawszy przywódców z podanych wyżej przyczyn silnie ich popierał przeciw władcom, królestwo i jedynowładztwo
całkowicie zanikło, a znów arystokracja poczynała się wyłaniać. Tym
bowiem, którzy położyli kres rządom jedynowładców, lud od razu jakby
odwdzięczał się w ten sposób, że powoływał ich na zwierzchników i powierzał się ich kierownictwu. Otóż oni z początku zadowoleni z kierownictwa nie stawiali niczego ponad dobro publiczne zarządzając starannie
i czujnie wszelkimi sprawami dotyczącymi tak prywatnych ludzi jak i całości państwa. Kiedy jednak znowu po ojcach taką władzę przejęli synowie, którzy nie wiedzieli, co to jest bieda, i całkiem nie obeznani byli
z obywatelską równością i swobodą, lecz od początku wzrastali w cieniu
ojcowskich przywilejów i godności — wtedy jedni poczęli oddawać się
chciwości i bezprawnej żądzy pieniędzy, drudzy opilstwu i połączonym
z nim niesytym hulankom, inni wreszcie gwałceniu kobiet i porywaniu
chłopców. Tak przekształcili oni arystokrację w oligarchię, ale wkrótce
wywołali w tłumach znów podobne nastroje do nieco wyżej wspomnianych; dlatego też w końcu doznali katastrofy równej owemu nieszczęściu,
jakie spotkało tyranów.
9. Jeżeli bowiem ktoś widząc zazdrość i nienawiść, z jaką ziomkowie
odnoszą się do rządzących, ośmieli się jakimś słowem lub czynem przeciw nim wystąpić, wtedy cały lud gotowy do pomocy staje po jego stronie.
Więc skoro jednych zabiją, a drugich wypędzą, nie mają odwagi ani króla
postawić na czele, bo obawiają się jeszcze niesprawiedliwości dawniejszych królów, ani większej grupie ludzi nie śmią powierzyć spraw publicznych, bo świeżo mają przed oczyma poprzednie ich uchybienie. Pozostaje im jedynie niewzruszona nadzieja, jaką w sobie samych pokładają
i jaką teraz podtrzymują; a kiedy oligarchicznie rządzone państwo zmienią w demokrację, sami przejmują troskę o dobro publiczne i jego zabezpieczenie. I jak długo jeszcze żyją tacy, którzy z doświadczenia poznali
potęgę i władzę oligarchów, czują się oni zadowoleni obecnym ustrojem
i cenią nade wszystko równość wobec prawa i wolność obywatelską. Kiedy
jednak dorośnie nowe pokolenie i synom synów znowu powierzy się
demokrację, wtedy ci nie przykładają już wielkiej wagi do równości
i wolności, jako że do tych dóbr przywykli i próbują wznieść się ponad
ogół, a najbardziej w błąd ten popadają tacy, którzy bogactwem przewyższają innych. Rzucają się więc do zabiegania o urzędy, a gdy nie mogą
ich przez siebie samych i własne zalety uzyskać, trwonią majątek zjednując sobie i uwodząc tłum wszelkimi sposobami. Wskutek tego, skoro raz
przez swą głupią i szaloną ambicję nauczą lud brać i pożerać podarki,
wtedy znów demokracja ulega rozkładowi, a w jej miejsce wstępuje
przemoc i prawo pięści. Gdy bowiem pospólstwo, które przyzwyczaiło się
jeść z cudzego stołu i nadzieję utrzymania pokładać w mieniu innych,
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uzyska ambitnego i śmiałego przywódcę, który wskutek ubóstwa zamknięty miał dostęp do zaszczytów w państwie, wtedy już posuwa się
ono do stosowania prawa pięści. I teraz skupiając się w gromadę dopuszcza
się mordów, wygnań i podziałów gruntu, aż w tym zdziczeniu znów doczeka się pana i jedynowładcy.
Taki jest cykl ustrojów politycznych i taki porządek natury, według
którego formy państwowe zmieniają się, przekształcają i znowu wracają
do swoich początków. Kto to dokładnie pozna, ten może w określeniu
czasów pomylić się, jeśli mówi o przyszłości jakiegoś państwa; atoli co
do każdorazowego stanu jego wzrostu lub jego upadku, albo co do formy
przemiany, jaka je czeka, rzadko się pomyli, o ile tylko bez gniewu i zawiści wydaje swój sąd. A co do ustroju Rzymian, to ten sposób rozpatrywania pozwoli nam najlepiej zrozumieć jego powstanie, wzrost, rozkwit, i tak samo przyszłą przemianę z obecnego stanu w przeciwny. Bo
jeżeli do każdego innego ustroju, jak dopiero co powiedziałem, to i do
tego odnosi się prawo, że jak od początku naturalnie wytworzył się
i wzrósł, tak też naturalnie zmieni się w przeciwny. Będzie to można
poznać z tego, co później się powie.
10. Teraz zaś krótko wspomnimy o prawodawstwie Likurga, bo taka
dyskusja nie jest obca naszemu zadaniu. Mianowicie Likurg zrozumiał,
że wszystkie powyższe zjawiska wynikają z koniecznego prawa natury,
i wywnioskował, że każda forma ustroju prosta i opierająca się na jednej
sile jest niepewna, ponieważ szybko wyradza się we właściwe jej i z natury towarzyszące zło. Jak bowiem dla żelaza rdza, a dla drwa robactwo
i czerw są zrosłymi z naturą przyczynami zniszczenia, dzięki którym te
materiały, choćby uniknęły wszelkiego od zewnątrz uszkodzenia, niszczeją
od samych przyrodzonych wrogów, tak samo wraz z poszczególnymi
ustrojami naturalnie rodzi się i towarzyszy im jakieś zwyrodnienie: królestwu tak zwana monarchiczna forma państwa, arystokracji forma oligarchii, demokracji zaś zdziczenia i prawo pięści; a żaden z wymienionych
ustrojów nie może tego uniknąć, żeby z czasem nie przeszedł w te zwyrodniałe formy w podany właśnie sposób. Likurg przewidując to stworzył
ustrój nie prosty ani jednolity, lecz połączył w nim równocześnie wszystkie zalety i właściwości najlepszych ustrojów, aby żaden z nich wzrastając ponad miarę nie przeszedł w naturalne dlań zwyrodnienie; raczej
siła każdego ustroju polega na równowadze poszczególnych czynników
władzy, tak żeby żaden z nich nigdzie się nie skłaniał i zbytnio nie przechylał, lecz żeby państwo utrzymało się stale w tej równowadze i trwało
w niej, jak okręt płynący pod wiatr. Otóż butę królów hamowała obawa
przed ludem, któremu również przyznano należyty udział w kierowaniu
państwem, a lud znów nie ośmielał się gardzić królami z obawy przed
najstarszymi, którzy drogą wyboru wedle swej wartości wszyscy powo-
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ływani — powinni byli zawsze stawać po stronie słuszności. W ten sposób słabsza część, o ile trwała przy dawnych zwyczajach, miała zawsze
stać się silniejszą i potężniejszą dzięki przychylności i przewadze najstarszych. Przez te urządzenia utrzymał Likurg dłużej wolność u Lacedemończyków, niż trwała ona u jakiegokolwiek znanego nam ludu.
Ów zatem, przewidując drogą rozumowania, skąd i jak każda zmiana
w naturalny wynika sposób, na niewzruszonych podstawach urządził
wspomniany ustrój. Rzymianie zaś w uporządkowaniu swej ojczyzny
osiągnęli wprawdzie ten sam cel, lecz nie drogą rozumowania, tylko poprzez wiele walk i trudności, pouczani zawsze samymi przygodami obierali
to, co lepsze, i tak doszli do tego samego celu co Likurg: do najpiękniejszego wśród istniejących w naszych czasach ustrojów.
(Cod. Urb. fol. 60v)

Z DAWNEJ HISTORII RZYMSKIEJ

11a. [...] To miasteczko nazwali Pallantion od imienia ich miasta macierzystego w Arkadii... Jak jednak niektórzy donoszą, a wśród nich także
Polibiusz z Megalopolis, wzięło ono nazwę od jakiegoś młodzieńca Pallasa,
który tu umarł. Miał on być synem Heraklesa i Launy, córki Euandra;
dziad ze strony matki usypawszy mu mogiłę na wzgórzu nazwał to miejsce
Pallantion od imienia młodzieńca.
(Dionys. A. R. I 31, 4 s. 83)

[...] Nie chciałem bowiem, jak Polibiusz z Megalopolis, wyrazić li tylko
moje przekonanie, że Rzym został założony w drugim roku siódmej olimpiady 3, ani też na podstawie jednej i jedynej tablicy, złożonej u arcykapłanów, wiadomości tej zostawiać niezbadanej.
(Dionys. A. R. I 74, 3 s. 188)

[...] Elejczyk Aristodemos donosi, że od dwudziestej siódmej olimpiady 4 zaczęto spisywać atletów, ilu z nich oczywiście odniosło zwycięstwo. Przedtem żadnego nie zapisano zwycięzcy, gdyż dawniejsi o to nie
dbali. Lecz w dwudziestej ósmej olimpiadzie 5 zapisano po raz pierwszy
jako zwycięzcę w bieganiu do celu Elejczyka Koroibosa i tę olimpiadę
wyznaczono jako pierwszą, od której Hellenowie liczą czas. To samo, co
Aristodemos, podaje także Polibiusz.
(Anecd. Paris. Cram. II 141, 17)
3

Tj. w 751 r. przed n. e.
Od 672 r. przed n. e.
5
W 668 r. przed n. e.
4
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[...] U Rzymian zaś, jak mówi Polibiusz w szóstej księdze, zabronione
jest kobietom pić wino; tak zwane jednak passum piją. To sporządza się
z rodzynków, a przypomina ono w smaku słodkie wino ajgostenickie albo
kreteńskie; dlatego używa się go, aby ugasić pragnienie. A jeżeli kobieta
piła wino, nie może to ujść uwagi. Naprzód bowiem nie ma ona wina pod
swoim zarządem; prócz tego musi całować i swoich, i męża krewnych, aż
do kuzynostwa w drugim pokoleniu, i czynić to codziennie, skoro ich
ujrzy. Ponieważ więc nie wie, z kim wda się w rozmowę w chwili spotkania — ma się na baczności; bo jeżeli tylko wina skosztowała, jawny
fakt nie potrzebuje już innego obwinienia.
(Athen. X, 56 p. 440 e)

[...] Tak on [Numa] po trzydziestodziewięcioletnich rządach, spędzonych wśród najgłębszego pokoju i zgody (pójdziemy bowiem głównie za
naszym Polibiuszem, nad którego nie było sumienniejszego w badaniu
czasów), zakończył życie.
(Cic. de rep. II, 14, 27)

[...] Polibiusz w szóstej księdze: ,,Założył [Ankus Marcjusz] także
miasto nad Tybrem".
(Steph. Byz. ν. Ώστία)

[...] Lucjusz, syn Koryntyjczyka Demarata, udał się do Rzymu, ufając
sobie samemu i swoim skarbom; a spodziewał się, że dzięki pewnym okolicznościom zajmie w państwie stanowisko, na którym nikomu nie będzie
ustępował. Miał też żonę, pełną zalet zarówno pod każdym względem, jak
i dobrą z natury pomocnicę do wykonania każdego jego zamysłu. Przybywszy do Rzymu i utrzymawszy prawo obywatelstwa zaraz zaczął schlebiać królowi. Jakoż szybko bądź dzięki swej hojności, bądź wrodzonej
zręczności, głównie zaś dzięki zdobytemu za młodu wykształceniu spodobał się panującemu i pozyskał wielkie jego uznanie i zaufanie. Z biegiem czasu doszedł do takiego wpływu, że wspólnie z Marcjuszem rządził
i kierował sprawami królestwa. Na tym stanowisku świadcząc wszystkim
dobrodziejstwa, pomagając i zawsze załatwiając proszącym jakąś potrzebę,
a równocześnie używając wielkodusznie zasobów majątkowych, za każdym
razem w odpowiednim celu i we właściwej porze, zobowiązywał sobie
wielu do wdzięczności, a u wszystkich zdobywał życzliwość i sławę szlachetnego człowieka, tak że osiągnął władzę królewską.
(Cod. Turon. fol. 109v)

[...] Postępując [Romulus?] jak mąż rozumny i rozsądny, ponieważ
poznał z słów Hezjoda6, o ile połowa większa jest od całości.
(Cod. Urb. fol. 65v)
6

Prace i dnie, w. 40.
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[...] Bo nauczyć się nie kłamać wobec bogów jest podnietą do wzajemnej prawdomówności.
(Cod. Urb. fol. 65v)

[...] Bo w większości ludzkich dóbr nabywcy z natury skłonni są je
zachować, a ci, co gotowe otrzymali — tracić.
(Cod. Urb. fol. 66r i Exc. Vat. s. 371)

Z OPISU USTROJU PAŃSTWA RZYMSKIEGO W EPOCE ROZKWITU

11. [...] Odkąd ustrój Rzymian wytworzył się na trzydzieści lat przed
wyprawą7 Kserksesa do Grecji, był on poczynając od tych czasów —
jeżeli najpierw dokładnie zbada się wszystkie poszczególne w nim
punkty — najpiękniejszy i najdoskonalszy w czasach Hannibala, od których zaczęła się obecna nasza dygresja8. Dlatego po zbadaniu sprawy
z jego powstania spróbujemy teraz przedstawić, jakim był on w owych
czasach, kiedy to Rzymianie po klęsce w bitwie pod Kannami zagrożeni
byli zupełnym upadkiem. Ale wiem dobrze, że tym, którzy właśnie z tego
państwa pochodzą, nasze przedstawienie wyda się niezupełne wskutek
pominięcia niektórych szczegółów. Oto wszystko znając z własnego doświadczenia, ponieważ od dzieciństwa wzrośli wśród zwyczajów i urządzeń
swego państwa, nie tyle będą podziwiać to, co powiem, ile odczują brak
tego, co pominę, i nie będą przypuszczali, że pisarz z rozmysłem pominął drobne kwestie, lecz że z nieświadomości zamilczą początki i związki
rzeczy. I gdyby był o tym wspomniał, nie obudziłoby to w nich podziwu
jako coś nieznacznego i ubocznego, natomiast odczuwają brak pominiętych szczegółów jako koniecznych, bo sami chcą uchodzić za więcej wiedzących niż historycy. Tymczasem sprawiedliwy sędzia powinien oceniać
pisarzy nie wedle tego, co pomijają, lecz wedle tego, co mówią: i jeżeli
w tym znajdzie jakiś fałsz, to może przyjąć, że i inne rzeczy pominięto
z nieświadomości; jeżeli zaś wszystko, co powiedziano, jest prawdziwe,
to musi przyznać, że i tamto przemilczano z rozmysłem, a nie z nieświadomości.
(Exc. Vat. s. 371)

Tyle przeciw tym, którzy raczej z gorliwości niż z poczucia słuszności
stawiają zarzuty historykom.
(Exc, Vat. s. 372)
7

Tj. w r. 510.
Tekst tego zdania, zepsuty w rękopisach, tłumaczę wg emendacji Campego
w przekładzie niemieckim, s. 664.
8
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[...] Każda rzecz, jeżeli się ją rozpatruje w odpowiedniej chwili, przez
zdrowy sąd zostaje uznana lub zganiona; lecz gdy ta chwila odmieni się,
a rzecz jest osądzana w innych okolicznościach, to najlepszy i najprawdziwszy nieraz wywód historyków wyda się nie tylko niegodny uznania,
lecz nawet nieznośny.
(Exc. Vat. s. 272)

[...] Były zatem w ogóle trzy składniki władzy państwowej, które poprzednio wymieniłem; a tak było wszystko po kolei równomiernie i należycie uporządkowane i przez nie kierowane, że nikt nawet z krajowców
nie mógłby był z pewnością orzec, czy cały ustrój jest arystokratyczny,
czy demokratyczny, czy monarchiczny. I było to całkiem naturalne. Bo
ilekroć zwróciło się oczy na władzę konsulów, wydawał się ustrój zupełnie
monarchiczny i królewski; ilekroć na władzę senatu — znowu arystokratyczny. A jeżeli ktoś rozważał władzę ludu, wydawał się ustrój wyraźnie
demokratyczny. Przywileje zaś, jakie każdy z tych składników w ustroju
państwa posiadał wówczas i jeszcze teraz z małymi wyjątkami posiada, są
następujące.
12. Otóż konsulowie, póki z legionami nie wyruszą w pole i póki
bawią w Rzymie, decydują o wszystkich sprawach publicznych. Bo wszyscy inni urzędnicy, z wyjątkiem trybunów ludowych, są im podwładni
i słuchają ich; a do senatu oni wprowadzają poselstwa. Prócz tego oni
przedkładają do obrad pilne sprawy, w ich też ręku spoczywa całe wykonanie uchwał. Także o wszystkie publiczne sprawy, które muszą być załatwione przez lud, im wypada się troszczyć i zwoływać zgromadzenia
ludowe, im stawiać wnioski, im wykonywać uchwały większości. Dalej,
co tyczy się zbrojeń wojennych i w ogóle kierowania wyprawą, to mają
oni niemal absolutną władzę. Bo wolno im od sprzymierzeńców zażądać
posiłków według swego uznania i mianować trybunów wojskowych, i zaciągać wojsko, i wybierać zdatnych mężów. Prócz tego mają prawo karania, kogo zechcą, spośród tych, którzy w polu stoją pod ich rozkazami.
Mogą też z pieniędzy publicznych tyle wydawać, ile zechcą, a towarzyszy
im kwestor, który każde ich zlecenie z gotowością spełnia. Przeto słusznie
mógłby ktoś powiedzieć, mając na uwadze tę cząstkę władz publicznych,
że ustrój państwa jest zupełnie monarchiczny i królewski. Gdyby zaś niektóre z tych punktów albo z tych, o których mam później wspomnieć,
uległy zmianie albo teraz, albo po jakimś czasie — nie będzie to miało
żadnego wpływu na obecnie przez nas wypowiedziany sąd.
13. Jeżeli chodzi o senat, to ma on przede wszystkim władzę nad
skarbem publicznym; mianowicie zarządza wszystkimi dochodami i tak
samo wydatkami. Nie mogą bowiem kwestorowie na poszczególne potrzeby żadnego czynić wydatku bez uchwał senatu, z wyjątkiem wydatku
zarządzonego na rzecz konsulów. Także o najważniejszym ze wszystkich
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i największym koszcie, jaki cenzorowie łożą co pięć lat na naprawę i budowę gmachów publicznych — decyduje senat, który cenzorom udziela
na to pozwolenia. Tak samo wszelkie popełnione w Italii przestępstwa,
które wymagają śledztwa ze strony państwa, jak zdrada, sprzysiężenie,
trucicielstwo, skrytobójstwo — są przedmiotem troski senatu. Nadto jeżeli
jakiś człowiek prywatny albo miasto w Italii wymaga pojednawczego załatwienia sporu albo nagany, albo pomocy, albo ochrony — tym wszystkim pilnie zajmuje się senat. Także jeżeli do kogoś poza Italią należy
wysłać poselstwo bądź w celu załagodzenia sporów, bądź z upomnieniem,
bądź nawet z rozkazem, bądź dla przyjęcia ludu w poddaństwo, bądź wreszcie dla wypowiedzenia wojny — tenże senat ma o to staranie. Również
jak należy się w każdym wypadku wobec przybyłych do Rzymu poselstw
zachować i jaką im dać odpowiedź — wszystkim tym kieruje senat. Lud
zaś w tych sprawach w ogóle nie ma żadnego udziału. Stąd znów obcemu,
który przybędzie do Rzymu podczas nieobecności konsula, ustrój może
się wydać całkiem arystokratyczny. A przekonanie to żywi też wielu
Greków oraz królów, ponieważ niemal wszystkie ich sprawy rozstrzyga
senat.
14. Wobec tego któż by się słusznie nie zapytał, jaki też udział
w ustroju państwa pozostaje ludowi, skoro senat we wszystkich poszczególnych sprawach, które wymieniliśmy, posiada decyzję, a co najważniejsze, zarządza wszelkimi dochodami i wydatkami, z drugiej zaś
strony konsulowie mają absolutną władzę w zakresie zbrojeń wojennych,
jako też absolutną swobodę działania w otwartym polu? Mimo to jednak
pozostaje udział także dla ludu, a pozostaje mu najważniejszy. Albowiem
jedynie lud w państwie rozstrzyga o nagrodzie i karze, a przecież tylko
na tym opierają się władztwa i wolne państwa, i w ogóle całe ludzkie społeczeństwo. Wszak gdzie nie zna się takiej różnicy, albo znając — źle się
ją stosuje, tani żadna z przedsięwziętych rzeczy nie może być rozumnie
pokierowana. Jakżeż byłoby to możliwe, jeżeli dobrzy i źli w równej są
cenie? Lud zatem sądzi często także w takich procesach, w których za
przestępstwo grozi znaczna kara pieniężna, a zwłaszcza sądzi tych, którzy
piastowali wysokie urzędy; wyrok zaś śmierci tylko on wydaje. I w tego
rodzaju procesie istnieje u nich zwyczaj, który zasługuje na pochwałę
i wspomnienie. Mianowicie oskarżonym w sprawie gardłowej pozwala on
w razie zasądzenia otwarcie usunąć się z miasta, jeśli choćby tylko jedna
z dzielnic wydających wyrok nie oddała jeszcze swego głosu, i w ten
sposób skazać się na dobrowolne wygnanie. Wygnańcom zaś przysługuje
bezpieczny pobyt w Neapolu, Praeneste i Tiburze oraz w tych innych
miastach, z którymi łączy ich przymierze. Dalej lud rozdaje urzędy między godnych ludzi, co jest w wolnym państwie najpiękniejszą nagrodą za
cnotę. Ma on także prawo zatwierdzania ustaw; a co jest najważniejsze,
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postanawia o pokoju i wojnie. A gdy chodzi o zawarcie sojuszu, zakończenie wojny i układy, lud jest tym, który to wszystko ustala i ratyfikuje,
albo też unieważnia. Wobec tego znowu słusznie można by powiedzieć, że
lud posiada największy udział i że ustrój jest demokratyczny.
15. W jaki więc sposób rozdzielony jest ustrój na poszczególne działy,
to przedstawiłem. Jak zaś znowu te poszczególne części, jeśli zechcą, mogą
sobie nawzajem przeciwdziałać lub pomagać, o tym teraz powiem. Otóż
konsul, skoro obdarzony wspomnianą władzą ruszy w pole na czele wojska, zdaje się posiadać absolutną możność spełnienia swych zadań. Jednakowoż potrzebna mu jest pomoc ludu i senatu, i bez nich nie jest w stanie
uskutecznić swych akcji. Bo oczywiście legionom musi się stale nadsyłać
niezbędne zapasy, a bez uchwały senatu ani zboże, ani odzież, ani żołd nie
mogą być legionom dostawiane, tak że przedsięwzięcia wodzów stają się
bezskuteczne, jeżeli senat postanowi rozmyślnie zwlekać i stawiać im
przeszkody. Tak samo od senatu zależy, czy plany i zamiary konsulów
będą lub nie będą doprowadzone do celu. Bo on ma władzę przysłać innego
wodza, skoro minie okres jednoroczny, albo dotychczasowemu przedłużyć
urzędowanie. Dalej ta Rada uchwalając pompatyczną uroczystość może
sukcesy wodzów rozgłosić i wywyższyć, i znowuż zepchnąć ich w cień
i poniżyć. Triumfami bowiem — jak się je u nich nazywa — którymi wodzowie dokonane przez siebie czyny jasno stawiają przed oczyma ziomków, nie mogą oni pokierować w godny sposób, niekiedy nawet w ogóle
ich odbyć, jeżeli senat się nie zgodzi i nie wyłoży na to potrzebnych sum.
A o względy ludu zabiegać jest dla nich wprost konieczną rzeczą, choćby
nawet od ojczyzny jak najbardziej byli oddaleni; lud bowiem jest tym,
który, jak poprzednio zauważyłem, zakończenie wojen i zawarcie układów
odrzuca albo zatwierdza. A co najważniejsze: składając władzę, muszą
konsulowie przed ludem zdawać sprawę ze swej działalności. Przeto w żaden sposób nie jest bezpiecznie dla konsulów lekceważyć sobie życzliwość
senatu czy ludu.
16. A znowu senat, który posiada tak wielką władzę, musi przede
wszystkim w sprawach publicznych zważać na ogół i liczyć się z ludem.
Najważniejszych zaś i największych śledztw oraz kar za przewinienia
wobec państwa, których następstwem jest wyrok śmierci, nie może wykonywać, jeżeli lud nie zatwierdzi jego wniosku. Podobnie ma się sprawa
i z tym, co dotyczy samego senatu. Bo jeżeli ktoś wniesie ustawę, którą
albo ogranicza się władzę przysługującą senatowi wedle tradycji, albo
usuwa honorowe przewodnictwo senatorów, albo im nawet wyrządza się
straty majątkowe, to lud uprawniony jest wszelkie takie wnioski uznać
albo odrzucić. A co jest główną rzeczą: jeżeli sprzeciwi się jeden z trybunów, nie może senat nie tylko wykonać swych uchwał, lecz nawet odbyć posiedzenia lub w ogóle zejść się. Trybunowie zaś zobowiązani są
zawsze to czynić, co się podoba ludowi, i głównie jego kierować się wolą.
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Dla wszystkich wiec wymienionych przyczyn lęka się senat ogółu i zważa
na lud.
17. Podobnie znów lud zależny jest od senatu i musi się z nim liczyć
zarówno z publicznych jak i prywatnych względów. Skoro bowiem wiele
jest robót, które cenzorowie wydzierżawiają w całej Italii celem naprawy
albo budowy gmachów publicznych, tak że nie łatwo można by je wyliczyć, prócz tego wiele rzek, portów, ogrodów, kopalń, gruntów, słowem
wszystkiego, co podlega władzy Rzymian — więc to wszystko ma lud
w swych rękach i, krótko mówiąc, niemal wszyscy obywatele biorą udział
w dzierżawach oraz płynących stąd zarobkach. Mianowicie jedni nabywają
sami u cenzorów prawo wypuszczania w dzierżawę, drudzy mają z nimi
spółkę, jeszcze inni ręczą za przedsiębiorców, inni wreszcie składają za
nich swój majątek w skarbie państwa. W tym wszystkim ma senat głos
rozstrzygający; może on bowiem przedłużyć termin wpłaty i w razie nieszczęśliwego wypadku obniżyć opłatę, a jeżeli zajdzie jakaś okoliczność
uniemożliwiająca dotrzymanie umowy — całkiem zerwać układ dzierżawy. A wiele jest wypadków, w których senat przejmującym od państwa
dzierżawy może wyrządzić wielką szkodę albo, na odwrót, zapewnić wielką
korzyść; bo w wymienionych sprawach do niego należy się zwrócić. Co zaś
najważniejsze: z senatu przydziela się sędziów dla przeważnej ilości publicznych i prywatnych procesów, ilekroć skarga jest poważniejsza. Ponieważ więc wszyscy zdani są na jego łaskę i nie mają pewności, jak on
postąpi, kiedy będą go potrzebowali — przeto wystrzegają się sprzeciwiania i przeciwdziałania woli senatu. Tak samo przeciw zamiarom konsulów trudno jest występować, gdyż każdy poszczególny i wszyscy razem
w polu są pod ich władzą.
18. Chociaż więc każdy z tych czynników taką ma możność bądź szkodzenia innym, bądź pomagania, to przecież wzajemne ich połączenie działa
tak korzystnie we wszystkich trudnych sytuacjach, że niemożliwą jest
rzeczą znaleźć lepszy ustrój państwa niż ten. Ilekroć bowiem jakieś
wspólne, nadciągające od zewnątrz niebezpieczeństwo zmusi je do zgody
i do wzajemnej pomocy, to siła ustroju jest taka i tak wielka, że ani
w obradach nie pomija się żadnej potrzebnej rzeczy, gdyż na każde zdarzenie wszyscy wraz jakby współzawodnicząc skierowują swe myśli, ani
uchwały nie wykonują się za późno, gdyż publicznie i prywatnie wszyscy
przyczyniają się do spełnienia zadania. Dlatego jest to państwo dzięki
osobliwości swego ustroju niepokonane i zdolne do przeprowadzenia
wszystkich swych postanowień. Ilekroć zaś znowu uwolnieni od zewnętrznych niebezpieczeństw wiodą życie w szczęściu i w dostatku osiągniętym
przez swe zwycięstwa, opływając w dobrobyt, a mamieni przez pochlebców i zgnuśniali popadną w butę i pychę, jak to się zwykle dzieje — wtedy
najlepiej można się przekonać, jak ustrój z siebie samego czerpie środki
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zaradcze. Jeżeli bowiem jeden z działów wynosząc się zacznie wywalczać
i przywłaszczać sobie większą moc, niż mu się należy, to ponieważ żaden
sam przez się nie wystarcza, jak przed chwilą powiedziałem, a zamiar
każdego poszczególnego może być przez drugi pokrzyżowany i pohamowany, więc oczywiście żaden z działów nie zdoła ponad inne wynieść się
i wzbić w dumę, lecz wszystkie trwają w swym dawnym stanie, ponieważ
bądź ich impet natrafia na przeszkodę, bądź z góry jeden boi się zahamowania przez drugi.
(Cod. Urb. fol. 66)

O WOJSKOWOŚCI RZYMIAN

19. [...] Po mianowaniu konsulów wybierają trybunów wojskowych,
i to czternastu spośród tych, którzy mają już pięć lat służby wojskowej,
a równocześnie dziesięciu dalszych z tych, którzy wysłużyli lat dziesięć 9.
Mianowicie każdy obywatel10 musi aż do czterdziestego szóstego roku
życia służyć dziesięć lat w jeździe, a w piechocie szesnaście lat — z wyjątkiem tych, których dochód oszacowano poniżej czterystu drachm: takich rezerwują wszystkich do służby we flocie. Jednak w razie naglących
okoliczności obowiązani są piesi służyć w wojsku przez dwadzieścia lat.
A do urzędu państwowego nie może nikt dojść, zanim nie odbędzie dziesięcioletniej służby wojskowej 11.
Kiedy ci, którzy piastują władzę konsularną, zamierzają przeprowadzić zaciąg żołnierza, zapowiadają na Zgromadzeniu Ludu dzień, w którym
mają się stawić wszyscy pełnoletni Rzymianie. A czynią to corocznie.
Gdy więc nadejdzie ten dzień i zobowiązani do służby wojskowej zjawią
się w Rzymie, a następnie zgromadzą się na Kapitolu, wówczas młodsi
trybunowie wojskowi12, ustawieni przez lud czy przez konsulów, dzielą
się na cztery części, ponieważ u Rzymian cztery legiony stanowią zasadniczy i pierwotny podział sił zbrojnych. Otóż czterech pierwszych przydzielają do tak zwanego pierwszego legionu, trzech najbliższych do drugiego, czterech następnych do trzeciego, a trzech ostatnich do czwartego.
Ze starszych zaś trybunów przydzielają dwóch pierwszych do pierwszego
legionu, trzech następnych do drugiego, potem dwóch do trzeciego,
a trzech ostatnich do czwartego legionu.
9

Pierwsi zapewne należeli do stanu senatorskiego lub rycerskiego, drudzy pochodzili z niższego stanu.
10
Czytam wg Casaubona των γαρ πολιτών zamiast lekcji των λοιπών jaką podaje rękopis.
11
12

W piechocie, a w jeździe — pięcioletniej.

Którzy po pięciu latach służby wojskowej zostali mianowani trybunami; zob.
wyżej rozdz. 19.
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20. Skoro wiec trybunów wojskowych podzieli się i rozmieści w ten
sposób, że wszystkie legiony mają równą liczbę oficerów, zasiadają potem
trybunowie każdego legionu oddzielnie i obierają losem dzielnice jedną
po drugiej oraz powołują za każdym razem tę, na którą padł los. Z tej
wybierają czterech młodych ludzi, którzy wiekiem i budową ciała są mniej
więcej do siebie podobni. Gdy się ich przyprowadzi, pierwsi dokonują
wyboru trybunowie pierwszego legionu, następnie trybunowie drugiego,
potem trzeciego, wreszcie czwartego. Po przyprowadzeniu znów innych
czterech wybierają najpierw trybunowie drugiego legionu i tak dalej,
a na końcu trybunowie pierwszego. Przy dalszych czterech, których się
przyprowadzi, zaczynają wybierać trybunowie trzeciego legionu, a jako
ostatni wybierają trybunowie drugiego. Gdy więc zawsze tak w regularnym obiegu odbywa się wybór, skutek jest ten, że do każdego legionu
bierze się równych wzrostem mężczyzn. Dokonawszy zaciągu wymaganej
liczby rekruta (ta wynosi raz na każdy poszczególny legion cztery tysiące
dwustu pieszych, raz pięć tysięcy, jeżeli większe jakieś pojawi się niebezpieczeństwo) zwykli byli dawniej p o wybraniu czterech tysięcy dwustu pieszych dobierać jeźdźców; teraz zaś dzieje się to przedtem,
mianowicie drogą wyboru, jakiego dokonuje cenzor wedle ich stanu majątkowego. Jeźdźców wyznaczają trzystu dla każdego legionu.
21. Skoro dokona się zaciągu w podany właśnie sposób, gromadzą zaciągniętych właściwi trybunowie wojskowi według ich legionu i wybierają spośród wszystkich jednego najodpowiedniejszego męża, którego
zobowiązują przysięgą, że będzie słuchał i wykonywał wedle sił rozkazy
przełożonych. A wszyscy pozostali występując jeden po drugim przysięgają i oświadczają to samo, że we wszystkim tak będą postępować jak
pierwszy.
W tym samym czasie konsulowie przesyłają rozkazy władzom italskich
miast sprzymierzonych, od których chcą zaciągnąć kontyngenty wojskowe,
i oznaczają im liczbę, dzień i miejsce, gdzie poborowi mają się zjawić.
Miasta dokonują poboru i zaprzysiężenia w sposób podobny do wyżej przytoczonego i wysyłają wojska, dodając im wodza i wypłacającego żołd
kwestora.
A trybunowie wojskowi w Rzymie ogłaszają po zaprzysiężeniu każdemu legionowi dzień i miejsce, gdzie ludzie mają się stawić bez broni, i na
razie ich odprawiają. Gdy zjawią się w oznaczonym dniu, przydzielają najmłodszych i najbiedniejszych z nich do kopijników (velites), najbliższych
im do tak zwanych hastati, najdojrzalszych wiekiem do principes, najstarszych wreszcie do triariów. Z tych bowiem i z tylu jednostek wojskowych, których różnice uwydatniają się nie tylko w nazwie i wieku, lecz
także w uzbrojeniu, składa się u Rzymian każdy legion. Podział przeprowadza się w ten sposób, że liczba najstarszych, tak zwanych triariów,
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wynosi sześćset, liczba principes tysiąc dwieście i tyleż liczba hastatów;
reszta, to jest najmłodsi, tworzy grupę kopijników (velites). Jeżeli zaś
wszystkich więcej jest niż cztery tysiące, to proporcjonalnie podwyższa
się liczbę poszczególnych jednostek wojskowych, z wyjątkiem triariów,
których liczba zawsze zostaje ta sama,
22. Najmłodszym wiekiem, tj. welitom, polecają nosić miecz, pociski
i parmę13. Parma dzięki swej konstrukcji posiada wystarczającą do
osłony siłę i wielkość; mianowicie jest okrągła i ma trzystopową 14 średnicę. Prócz tego jeszcze zaopatrują się welioi w prostą czapkę na głowę;
niekiedy nakładają sobie hełm z wilczej skóry lub coś w tym rodzaju,
dla osłony zarazem i dla oznaki, aby przez dowódców oddziałów mogli
być rozpoznani, jeżeli walczyli dzielnie w pierwszych szeregach lub też
zachowali się tchórzliwie. Pociski mają drzewce długie przeciętnie na dwa
łokcie, a na cal grube. Grot na nim długi jest na piędź 15, a tak cienko
wykuty i zaostrzony, że z konieczności zaraz od pierwszego rzutu zgina
się, nieprzyjaciel zaś nie może tej samej broni użyć w odwecie; w przeciwnym bowiem razie byłby to pocisk dla obu stron.
23. Zbliżonym do nich wiekiem, tak zwanym hastatom, pozwalają
nosić pełne uzbrojenie. Do rzymskiego pełnego uzbrojenia należy przede
wszystkim wielka tarcza, której sklepiona powierzchnia wszerz wynosi
półtrzecia stopy, wzdłuż zaś cztery stopy; największe są jeszcze o cztery
palce dłuższe. Tarcza ta składa się z podwójnej warstwy desek spojonych
klejem wołowym, a na zewnętrznej swej powierzchni pokryta jest płótnem, następnie skórą cielęcą. Dokoła górnego i dolnego brzegu biegnie
żelazna obręcz, która zabezpiecza ją przed ciosami miecza i czyni zdatną
do oparcia o ziemię. Nadto przytwierdzona jest do niej żelazna wypukłość,
chroniąca przed ciężkimi rzutami kamieni i sarys 16 i w ogóle przed gwałtownymi pociskami. Prócz tarczy mają miecz, który nosi się przy prawym
biodrze, a nazywają go iberyjskim. Nadaje się on wybornie zarówno do
pchnięcia, jak i do gwałtownych cięć z obu stron, ponieważ ma silną
i trwałą klingę. Mają również dwa dziryty, spiżowy hełm i nagolennice.
Z dzirytów jedne są grube, drugie cienkie. Z masywniej szych okrągłe
mają średnicę na cztery palce, a czworoboczne jeden bok na tyleż palców.
Cienkie podobne są do oszczepów myśliwskich o średniej wielkości, a nosi
się je obok poprzednio wymienionych. Długość zaś drzewca ich wszystkich wynosi około trzech łokci. Do każdego przymocowany jest żelazny
grot z zakrzywionym hakiem, mający tę samą długość co drzewce. Z nim
tak mocno i trwale spajają grot dla celów praktycznych wpuszczając go
13

Mała, okrągła tarcza.
Stopa = 16 cali = ok. 30 cm.
15
Piędź = około 20 cm.
18
Macedońska dzida.

14
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aż do środka drzewca i spinając licznymi skuwkami, że w użyciu prędzej
złamie się żelazo, niż rozluźni się węzeł, choć żelazo na spodzie, gdzie
przylega do drzewa, grube jest na półtora palca; tyle troski poświęcają
temu połączeniu. Do tego wszystkiego stroją się jeszcze w hełm z pióropuszem, który składa się z trzech prosto stojących czerwonych albo czarnych piór, długich prawie na łokieć. Gdy te, zatknięte na hełmie doda się
do reszty uzbrojenia, mąż wydaje się dwakroć większy, niż jest w rzeczywistości, i przedstawia piękny a równocześnie groźny dla nieprzyjaciół
widok. Większość bierze nadto spiżową płytę, szeroką i długą na piędź,
którą kładą na pierś i nazywają napierśnikiem; to wszystko stanowi pełne
uzbrojenie. Ci zaś, których majątek jest oszacowany powyżej dziesięciu
tysięcy drachm, noszą zamiast napierśnika, prócz innych części zbroi, pancerze łańcuszkowe. W ten sam sposób uzbrojeni są też principes i triarii,
tylko że triarii zamiast dzirytów noszą włócznie.
24. Spośród każdej z wymienionych jednostek wojskowych, z wyjątkiem najmłodszych, wybierają dziesięciu dowódców oddziału wedle ich
wartości i zasługi. Po nich dokonują powtórnego wyboru dalszych dziesięciu. Tych wszystkich nazywają dowódcami oddziałów 17, a ten, który
jest wybrany jako pierwszy, uczestniczy nawet w radzie wojennej. Oni
znów sami dobierają sobie równą liczbę dowódców tylnej straży 18. Następnie wspólnie z dowódcami oddziału dzielą różne klasy wieku, każdą
na dziesięć części, z wyjątkiem welitów, i przydzielają każdej z tych części spośród wybranych mężów po dwóch wodzów i po dwóch dowódców
tylnej straży. Welitów zaś, zależnie od ich liczby, rozdzielają równomiernie między wszystkie części. Te zaś poszczególne części nazywają: ordo 19,
manipulus, vexillum20, a ich wodzów centurionami albo dowódcami oddziału. Ci ostatni wybierają sami w każdym manipule, spośród innych,
dwóch najsilniejszych i najdzielniejszych mężów — na chorążych. Że zaś
dwóch w każdym oddziale mianują wodzów, ma to swoje uzasadnienie:
ponieważ nie wiadomo, czego dowodzący dokona albo co go spotka,
a służba na wojnie nie dopuszcza zwłoki, przeto chcą, żeby oddział nigdy
nie pozostawał bez wodza i kierownika. Jeżeli więc obaj są obecni, to ten,
który został wcześniej wybrany, dowodzi prawym skrzydłem oddziału,
a ten, który później — lewym; a gdy jednego nie ma, to drugi obejmuje
dowództwo nad wszystkimi. Od centurionów wymagają nie tyle odwagi
i zamiłowania do niebezpieczeństw, ile raczej biegłości w dowodzeniu,
stałości i przytomności umysłu; i nie tyle, żeby z nienaruszoną załogą
17

Centurionami.
Tzw. optiones, czyli pomocnicy centurionów.
19
Oddział.
20
Chorągiew.
18
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nacierali i zaczynali walkę, lecz żeby wobec przewagi i nacisku nieprzyjaciela wytrwali i umierali w obronie swej pozycji.
25. Podobnie też jeźdźców dzielą na dziesięć rot; z każdej wybierają
trzech dowódców rot, którzy z kolei sami dobierają sobie dalszych trzech
dowódców tylnej straży 21. Ten, który najpierw został wybrany dowódcą
roty, obejmuje komendę nad całą rotą, dwaj inni mają tylko rangę dekarchów22; wszyscy jednak zwą. się dekurionami. Jeżeli pierwszy dowódca jest nieobecny, to zastępuje go drugi. Uzbrojenie jeźdźców teraz
podobne jest do greckiego. Dawniej zaś przede wszystkim nie mieli pancerza, lecz w walce przepasywali się tylko fartuchem, wskutek czego
żwawo i zręcznie zeskakiwali z konia i szybko nań wsiadali, natomiast
w potyczce narażali się na niebezpieczeństwo, gdyż walczyli nieokryci.
Następnie włócznie z dwóch względów były dla nich niepraktyczne. Po
pierwsze bowiem23 sporządzali je cienkie i łamliwe i dlatego nie mogli
trafiać do wyznaczonego celu, a zanim wbili grot w jakiś przedmiot, włócznie przez sam ruch konia rozedrgane przeważnie się łamały. Po wtóre
sporządzali je bez dolnego ostrza; przeto używali ich tylko do jednego
i pierwszego ciosu górnym ostrzem, po czym, gdy włócznia złamała się,
była już dla nich bezużyteczna i daremna. Dalej tarcza ich była ze skóry
wołowej, podobna do placków w kształcie pępka, które kładzie się przy
ofiarach. Tych tarczy nie można było użyć przeciw nacierającym nieprzyjaciołom, gdyż nie miały trwałości; nadto skóra ich od deszczu psuła się
i wskutek wilgoci tak miękła, że o ile już przedtem nie odpowiadały potrzebie, teraz zgoła stawały się bezużyteczne. Ponieważ więc to uzbrojenie
w praktyce zawodziło, rychło zamiast własnej przejęli grecką konstrukcję
broni. Przy tej konstrukcji włóczni zaraz pierwszy cios grotu jest celny
i skuteczny, gdyż włócznia jest niezawodna i praktyczna; a tak samo po
odwróceniu dolne ostrze w praktyce jest trwałe i silne. Nie inaczej ma się
sprawa z tarczami, które do natarcia czy z bliska, czy z daleka okazują się
mocne i pewne w użyciu. Gdy Rzymianie to zauważyli, rychło zaczęli je
naśladować. Albowiem jeżeli kto, to oni zdolni są do tego, żeby zmieniać
dawne nawyki i naśladować to, co lepsze.
26. Skoro więc trybunowie wojskowi przeprowadzą taki podział wojska i wydadzą powyższe zlecenia co do broni, na razie odprawiają ludzi
do domu. A z nadejściem dnia, w którym ci przysięgą zobowiązali się
zgromadzić wszyscy razem w oznaczonym przez konsulów miejscu (z reguły zaś oznacza każdy z obu konsulów osobne miejsce swoim legionom;
każdemu z nich bowiem przydziela się część sprzymierzeńców i dwa rzym21

Tzw. optiones.
Dziesiętników, dowodzących dziesięciu ludźmi.
23
Czytam: καθ' να µεν ή (=δτι).
22
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skie legiony), stawiają się niezawodnie wszyscy zaciągnięci, bo zaprzysiężonym nie pozwala się na żadne inne usprawiedliwienie, prócz niepomyślnych auspicjów i niemożliwości zjawienia się. Gdy wraz z Rzymianami zbiorą się także sprzymierzeńcy, przejmują ich organizację i kierownictwo ustanowieni przez konsulów zwierzchnicy, zwani prefektami,
a jest ich dwunastu. Ci przede wszystkim wybierają konsulom najzdatniejszych do właściwej służby polowej spośród wszystkich przybyłych
sprzymierzeńców, jeźdźców i pieszych, tak zwanych extraordinarii, co
w naszym języku oznacza „doborowych". Ogólna liczba sprzymierzeńców
w piechocie równa się zazwyczaj liczbie pieszych w rzymskich legionach,
podczas gdy liczba jeźdźców jest potrójna. Z tych sprzymierzeńców biorą
do extraordinariów mniej więcej trzecią część jeźdźców, a piątą część pieszych. Pozostałych dzielą na dwie części i jedną nazywają prawym, drugą
lewym skrzydłem.
Gdy to wszystko gotowe, otrzymują trybunowie wojskowi razem
Rzymian i sprzymierzeńców i rozbijają obóz; przy tym istnieje u nich
jeden prosty system, którego trzymają się w każdym czasie i na każdym
miejscu. Dlatego wydaje mi się, że jest tu odpowiednia chwila, żeby spróbować — o ile to można słowami przedstawić — dać czytelnikom wyobrażenie, jak Rzymianie kierują wojskami podczas marszu, przy rozbijaniu obozu i przy ustawianiu linii bojowej. Któż bowiem byłby tak nieczuły na coś pięknego i wybornego, żeby nie chciał nieco dokładniej rozważyć takich rzeczy, o których raz tylko słysząc nabędzie wiedzę o przedmiocie wyjątkowo godnym wzmianki i poznania?
27. Przy rozbijaniu obozu postępują w następujący sposób. Z miejsca,
wybranego za każdym razem do obozowania, namiot wodza zajmuje tę
część, która jest najodpowiedniejsza do przeglądu całości jako też do wydawania rozkazów. Po zatknięciu sztandaru tam, gdzie mają namiot przytwierdzić, odmierza się dokoła sztandaru czworokątną przestrzeń, tak że
wszystkie jej boki oddalone są o sto stóp od sztandaru, a podstawa powierzchni wynosi cztery pletry 24. Zawsze przy jednym boku tego czworokąta, tj. przy tym, który wyda się najodpowiedniejszy do sprowadzania
wody i żywności, zakłada się obóz rzymski w taki sposób. Ponieważ w każdym legionie jest sześciu trybunów wojskowych, jak dopiero co powiedziałem, a każdy z konsulów ma pod sobą zawsze dwa rzymskie legiony —
jasną jest rzeczą, że dwunastu trybunów musi każdemu konsulowi towarzyszyć na wyprawie. Otóż namioty tych trybunów ustawiają wszystkie
w jednej prostej linii, która biegnie równolegle do wybranego boku czworokąta i odległa jest od niego o pięćdziesiąt stóp, aby zostało dość miejsca
dla koni, dla bydląt jucznych i dla innego sprzętu trybunów. Namioty zaś
24

Piętrem jako miara długości = 100 stopom, jako miara powierzchni = 10 000 stóp.
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tak się rozbija, że odwrócone tyłem do powyższej figury — skierowane
są ku stronie zewnętrznej, którą uważajmy raz na zawsze za linię frontową całej figury, jak ją też będziemy nazywać25. Wzajemna odległość
między namiotami trybunów jest równa, a co do przestrzeni o tyle wielka,
że ciągną się one zawsze przez całą szerokość miejsca zajętego przez rzymskie legiony.
28. Potem odmierzywszy znów sto stóp ku przodowi od wszystkich
tych namiotów zaczynają od linii prostej, która stanowi granicę wytworzonej przez to szerokiej ulicy i biegnie równolegle do namiotów trybunów — od tej więc linii zaczynają wyznaczać obozowiska legionów, postępując w taki sposób. Dzielą wspomnianą linię prostą na dwie połowy
i prowadzą w punkcie podziału linię prostopadłą, wzdłuż której umieszczają po obu stronach naprzeciw siebie namioty dla jeźdźców obu legionów, oddalone nawzajem o pięćdziesiąt stóp, przy czym linia prostopadła
przecina w środku ten odstęp. Zresztą podobnie urządza się namioty dla
jeźdźców i dla pieszych. Zasadniczą formą dla namiotu manipułu jak i roty
jest czworokąt. Tak ukształtowany namiot zwrócony jest frontem do ulicy
i ma określoną długość z tej strony, mianowicie sto stóp; zazwyczaj też
szerokości usiłują nadać ten sam wymiar, prócz namiotów sprzymierzeńców. Ilekroć zaś posługują się pełniejszymi legionami, powiększają proporcjonalnie tak długość, jak i szerokość.
29. Przez26 obóz jeźdźców, leżący naprzeciw środka namiotów trybunów, powstaje jak gdyby ulica obozowa, która ukośnie przylega do
wspomnianej poprzednio linii prostej i do miejsca przed namiotami trybunów; bo istotnie podobny do ulic staje się wygląd wszystkich tych
przejść, ponieważ wzdłuż nich z obu stron rozkładają się obozem tu manipuły, tam roty. W tyle za wymienionymi jeźdźcami umieszczają leże
triariów z obu legionów, za każdą rotą jeden manipuł, również w czworokącie — tak że oba czworokąty stykają się z sobą, lecz triariowie frontem
zwróceni są w przeciwną stronę niż jeźdźcy. Szerokość zaś każdego manipułu triariów wynosi tylko połowę jego długości27, ponieważ liczba triariów z reguły jest o połowę niniejsza od liczby innych oddziałów piechoty.
Choć zatem liczba żołnierzy nieraz jest różna, to przecież wszystkie części
mają zawsze równie długie obozowiska — z powodu różnej szerokości.
Znowu w odstępie pięćdziesięciu stóp z obu stron od triariów umieszczają naprzeciw nich principów. Ponieważ i ci frontem zwróceni są do
wspomnianych przedtem odstępów, przeto znów powstają tu dwie ulice,
25

Strona, którą Polibiusz oznacza jako frontową (z bramą, przez którą wyruszało wojsko po wodę i żywność), była pod względem strategicznym, jako odwrócona od nieprzyjaciela, stroną tylną, i tak ją nazywają rzymscy pisarze.
26
Czytam: δέ δια της.
27
A więc 50 stóp, długość zaś 100 stóp.
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które poczynają się od tej samej linii prostej i stamtąd biorą początek,
co ulice jeźdźców, mianowicie od szerokiego na sto stóp odstępu przed
namiotami trybunów, kończą się zaś przy tym boku obozu, który leży
naprzeciw namiotów trybuńskich, a który od samego początku oznaczyliśmy jako linię frontową całej figury. Za principami, w ich tyle, umieszczają hastatów, ale również zwróconych w przeciwną stronę, choć stykających się z nimi. Wobec tego że według pierwotnego podziału wszystkie
jednostki wojskowe piechoty mają dziesięć manipułów, muszą także
wszystkie ulice mieć tę samą długość, a ich końcowe punkty równie daleko sięgać do frontowego boku obozu, ku któremu zwrócone są też namioty ostatnich manipułów.
30. Znów w odstępie pięćdziesięciu stóp od hastatów, umieszczają naprzeciw nich jazdę sprzymierzeńców, rozpoczynając od tej samej linii
prostej i na tej samej linii kończąc. Liczba sprzymierzeńców, jak wyżej
powiedziałem, w piechocie prawie dorównuje rzymskim legionom — z wyłączeniem ekstraordinariów. Natomiast liczba jeźdźców jest podwójnie tak
wielka, gdy i z ich liczby odejmie się trzecią część ekstraordinariów.
Dlatego też obozowiskom jeźdźców nadają stosunkowo większą szerokość,
podczas gdy co do długości starają się utrzymać ten sam wymiar co przy
rzymskich legionach. Skoro tak wytworzy się ogółem pięć ulic, znowu
manipuły pieszych sprzymierzeńców, podobnie jak jeźdźców, umieszczają
odwrócone od nich w przeciwną stronę i proporcjonalnie powiększają ich
szerokość; front tych manipułów zwraca się ku wałowi obozu i ku obu
jego bokom poprzecznym. Przy każdym manipule pierwsze namioty na
obu końcach otrzymują centurionowie. Gdy w opisany sposób rozkładają
w obozie poszczególne jednostki wojskowe, zostawiają równocześnie między piątą a szóstą rotą, a tak samo między manipułami piechoty, odstęp
pięćdziesięciostopowy, tak że i tu powstaje jeszcze inne przejście przez
środek całego obozu, które na poprzek przecina różne ulice, biegnie zaś
równolegle do namiotów trybunów. To przejście nazywają piątym28,
ponieważ ciągnie się wzdłuż piątych manipułów i rot.
31. Z przestrzeni znajdującej się w tyle za namiotami trybunów, która
z obu stron przylega do placu wkoło namiotu wodza, jedna część tworzy
rynek, druga mieści w sobie spichlerz wraz z zapasami. Od ostatniego
zaś namiotu trybunów ku tyłowi, niby haczykowato opasując namioty
trybunów, obozuje elita konnych ekstraordinariów i część tych, którzy dobrowolnie służą29 dla przypodobania się konsulom; ci wszyscy mają swe
pozycje wzdłuż poprzecznych boków obozu i zwróceni są frontem bądź ku
spichlerzowi, bądź z drugiej strony ku rynkowi. Zazwyczaj te załogi nie
tylko obozują w pobliżu konsulów, lecz także podczas marszów i w innych
28
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Via Quintana.
Byli to także jeźdźcy i dlatego łączono ich z elitą konnych ekstraordinariów.
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działaniach wykonują swą służbę i ciągle przebywają w otoczeniu konsula
i kwestora. Naprzeciw nich leżą obozem, z frontem ku wałowi piesi żołnierze, którzy pełnią tę samą służbę, co poprzednio wymienieni jeźdźcy.
Tuż za nimi zostawia się miejsce na ulicę, sto stóp szeroką, która biegnie
równolegle do namiotów trybuńskich, a po drugiej stronie rynku, namiotu
wodza i spichlerza ciągnie się wzdłuż wszystkich poprzednio wymienionych części obozu. Przy górnym boku tej ulicy obozują jezdni ekstraordinariowie sprzymierzeńców, zwróceni frontem równocześnie ku forum,
namiotowi wodza i spichlerzowi. W środku między namiotami tych jeźdźców i wprost naprzeciw placu dokoła namiotu wodza zostawia się wolne
przejście, szerokie na pięćdziesiąt stóp, które wiedzie do tylnego boku
obozu i pod kątem prostym przylega do wspomnianej ulicy. W tyle za
tymi jeźdźcami umieszcza się znowu pieszych ekstraordinariów sprzymierzeńców, frontem ku wałowi i tylnej stronie całego obozu. Pozostałą po
obu ich stronach próżną przestrzeń wzdłuż poprzecznych boków obozu
przydziela się obcym wojskom posiłkowym i tym sprzymierzeńcom, którzy przypadkowo w ciągu wojny się zjawią.
W ten sposób cały obóz ma kształt równobocznego czworokąta; co się
zaś tyczy szczegółowego podziału na ulice, jako też innych urządzeń, to
przypomina on układ miasta. Między wałem a namiotami robią odstęp,
który ze wszystkich stron wynosi dwieście stóp. To próżne miejsce użycza
im wielu cennych korzyści. Najprzód położeniem swym wybornie nadaje
się do wmarszu i wymarszu legionów; bo poszczególne oddziały według
swych ulic wychodzą na tę wolną przestrzeń, tak że nie wpadają razem
w jedną ulicę i nie obalają się nawzajem ani nie rozdeptują. Po wtóre
łupy w uprowadzonym bydle, czy też wydarte nieprzyjaciołom, tam właśnie ściągają i bezpiecznie strzegą przez noc. Co zaś najważniejsze, w czasie nocnych zaczepek ani ogień, ani pocisk nie dosięga ich — z całkiem
nielicznymi wyjątkami; a i w takim wypadku są one prawie nieszkodliwe
z powodu wielkości odstępu i otoczenia namiotów.
32. Skoro więc dana jest liczba pieszych i konnych w obu wypadkach,
zarówno wtenczas gdy wyznaczą cztery czy pięć tysięcy ludzi na każdy
legion, a tak samo ustalona jest głębokość, długość i liczba załóg każdego
manipułu; skoro nadto dane są odstępy przejść i ulic, jako też wszystkie
inne normy — każdy, kto zechce się zastanowić, może obliczyć również
wielkość przestrzeni i cały obwód obozu. Jeżeli zaś kiedy zdarzy się większa liczba sprzymierzeńców, którzy albo od początku uczestniczą w wyprawie, albo przypadkiem później przybędą, to przygodnymi załogami
oprócz wymienionych miejsc zapełniają także te, które są obok namiotu
wodza, przy czym rynek i spichlerz ograniczają tylko do takiej przestrzeni,
jakiej koniecznie wymaga potrzeba; a dla tych, którzy od początku razem
wyruszają w pole, jeśli liczba ich jest znaczniejsza, dodają z obu stron
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rzymskich legionów jeszcze jedną ulicę do tych, które ciągną się wzdłuż
poprzecznych boków obozu. Jeżeli zaś wszystkie cztery legiony i obaj konsulowie zgromadzą się w jednym obozie, nie inaczej należy sobie to wyobrażać, jak że dwa wojska, obozujące w powyżej opisany sposób, tyłami
do siebie przylegają sąsiadując z sobą tam, gdzie rozłożeni są ekstraordinariowie obu wojsk, które, jak zauważyliśmy, mają widok na tylną stronę
całego obozu. W tym wypadku powstaje figura podłużnego prostokąta,
którego przestrzeń dwa razy, a obwód półtora raza są większe niż
w poprzednim czworokącie. Otóż ilekroć obaj konsulowie razem są
w obozie, to przy zakładaniu go postępują zawsze w podany sposób; ilekroć zaś stoją oddzielnie, to wszystko inne rozmieszczają tak samo, tylko
rynek, spichlerz i namiot wodza przenoszą na środek między oba legiony.
33. Po rozbiciu obozu gromadzą się trybunowie wojskowi i zaprzysięgają wszystkich, którzy się w nim znajdują, zarówno wolnych jak i niewolników, odbierając przysięgę od każdego z osobna. Formuła przysięgi
jest taka: że niczego nie ukradną z obozu, a nawet, jeżeli ktoś co znajdzie,
odniesie to do trybunów. Następnie przeznaczają manipuły principów
i hastatów z każdego legionu, tj. dwa z nich, do służby na placu przed
namiotami trybunów. Na tej bowiem ulicy większość Rzymian całe dnie
przepędza; dlatego zawsze na to uważają, ażeby im ją starannie skraplano
i wymiatano. Z pozostałych osiemnastu manipułów trzy otrzymuje losem
każdy trybun; tyle bowiem manipułów hastatów i principów 30 jest w każdym legionie wedle powyżej wspomnianego podziału, trybunów zaś sześciu. Z trzech manipułów każdy kolejno spełnia u trybuna następującą
służbę. Skoro obierze się miejsce pod obóz, oni ustawiają mu namiot
i wyrównują grunt dokoła namiotu. A jeżeli część jego bagażu trzeba zagrodzić gwoli bezpieczeństwu, oni to załatwiają. Odbywają też dwie straże
(każda składa się z czterech mężów), z których jedna przed namiotem,
druga z tyłu przy koniach zaciąga posterunek. Ponieważ zaś każdy trybun
ma trzy manipuły, a każdy manipuł liczy ponad stu mężów — poza triariami i welitami, którzy takiej służby nie pełnią — przeto zadanie ich
jest lekkie, gdyż co cztery dni przypada służba każdemu manipułowi;
trybunowie zaś dzięki wspomnianym wojskom nie tylko to osiągają, czego
wymaga konieczna potrzeba, lecz także odpowiadające ich władzy dostojność i przodujące stanowisko. Manipuły triariów wolne są od służby przy
trybunach, natomiast odbywają straż przy rotach jeźdźców, mianowicie
każdy manipuł codziennie stróżuje przy tej rocie, która sąsiaduje z nim
od tyłu. Ci pilnują wszystkiego, zwłaszcza koni, aby nie wikłały się w powrozy i wskutek obrażeń nie stawały się nieprzydatne, albo żeby zrywając pęta i wpadając na inne konie — nie sprawiały w obozie zamętu
30
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i wrzawy. Jeden spośród wszystkich manipuł kolejno obozuje codziennie
przy namiocie wodza; ten zabezpiecza jego osobę przed tajnymi zamachami i równocześnie zdobi majestat jego władzy.
34. Jeżeli chodzi o pracę przy kopaniu rowu i sypaniu wału, to dwa
boki przypadają na sprzymierzeńców, mianowicie te, przy których obozują oba ich skrzydła, dwa zaś na Rzymian, tj. jeden na każdy legion.
Każdy bok zostaje rozdzielony między różne manipuły, a nadzór nad poszczególnymi częściami mają obecni przy pracy centurionowie, podczas
gdy ocena pracy całego boku należy do dwóch trybunów. Również resztę
nadzoru w obozie wykonują trybunowie; mianowicie dzielą się na dwóch
i dwóch, i kolejno w okresie sześciomiesięcznym przez dwa miesiące
stoją na czele, więc ci, na których padnie los, kierują całą służbą polową.
W ten sam sposób wśród sprzymierzeńców wykonują swą władzę prefekci.
Jeźdźcy zaś i centurionowie zjawiają się wszyscy razem o świcie przed
namiotami trybunów, a trybunowie u konsula. Ten wydaje trybunom
za każdym razem niezbędne rozkazy; trybunowie przekazują je jeźdźcom
i centurionom, a ci ogółowi żołnierzy, skoro na wszystko przyjdzie właściwa pora.
O bezpieczne przekazywanie nocnego hasła dbają w następujący sposób. We wszystkich rodzajach wojsk pieszych i konnych, z co dziesiątego
manipułu albo roty, obozujących u końca każdej ulicy, wybiera się jednego męża, który zostaje zwolniony od obowiązku pełnienia straży,
za to jednak musi się zjawić codziennie o zachodzie słońca przed
namiotem trybuna, aby otrzymać hasło (jest to tabliczka z napisem), po
czym znowu odchodzi. Wróciwszy do swego manipułu, oddaje przy świadkach drewnianą tabliczkę z hasłem dowódcy najbliższego manipułu, a ten
w podobny sposób dowódcy następnego. To samo czynią wszyscy po kolei,
aż hasło dojdzie do pierwszych manipułów, które obozują w pobliżu trybunów. Te muszą jeszcze za dnia odnieść tabliczkę do trybunów. Jeżeli
więc odniesie się z powrotem wszystkie wydane tabliczki, wtedy poznaje
trybun, że hasło zostało podane wszystkim i obszedłszy wszystkich do
niego dotarło; jeżeli zaś jakiejś brak, na poczekaniu bada sprawę, wiedząc
z napisu, od jakiego oddziału nie nadeszła tabliczka. Ten zatem, u którego
wykryje się wstrzymanie tabliczki, podlega należnej karze.
35. Nocne zaś straże tak się u nich urządza. Wodza i jego namiotu
strzeże obozujący przy nim manipuł, a namiotów trybunów jako też rot
jeźdźców pilnują ci, których do tego celu wyznacza się z poszczególnych
manipułów, jak nieco wyżej powiedziano 31. Tak samo przy każdym manipule wszyscy spośród siebie ustawiają straż; resztę wart naznacza wódz.
Ogółem jest ich trzy przy kwestorze, przy każdym zaś z legatów i człon31
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ków rady wojennej dwie. Zewnętrzną stronę obozu obsadzają welici, którzy codziennie wzdłuż całego wału odbywają straż. Tę bowiem zlecono
im służbę, a nadto co dziesięciu ludzi spośród nich właśnie stróżuje przy
bramach obozu. Tego żołnierza, który ma odbyć pierwszą straż nocną,
a który wyznaczony był do czatów z każdej strażnicy, prowadzi wieczorem do trybuna jeden optio każdego manipułu. Trybun wręcza tym
wszystkim małe drewniane tabliczki zaopatrzone znakiem, po jednej za
jedną straż nocną, utrzymawszy je udają się oni na wyznaczone im
miejsca.
Obchodzenie posterunków powierza się jeźdźcom. Mianowicie pierwszy
prefekt roty w każdym legionie musi jednemu ze swych optiones rano
wydać rozkaz, żeby czterem młodym ludziom z własnej roty, którzy mają
odbyć patrol, zapowiedział to przed śniadaniem. Następnie ten sam prefekt ma zapowiedzieć wieczorem dowódcy najbliższej roty, że jego właśnie
obowiązuje nazajutrz wyznaczenie patroli. Ten utrzymawszy zapowiedź,
musi to samo, co wprzód wymieniony, w najbliższym dniu podobnie wykonać; i tak też inni po kolei. Owi zaś czterej, których optio wybrał
z pierwszej roty, wylosowawszy między sobą straże nocne32, udają się do
trybuna i otrzymują od niego pisemną wskazówkę, w jakich godzinach
i ile posterunków muszą obejść. Potem ci czterej stają na straży przy
pierwszym manipule triariów, którego centurion ma się o to postarać,
żeby przy każdej zmianie warty nocnej dawano znak trąbą.
36. Skoro nadejdzie oznaczony czas, rozpoczyna objazd ten, który wylosował pierwszą straż nocną, mając ze sobą za świadków kilku ze swoich
przyjaciół. Obchodzi więc wszystkie wymienione posterunki, nie tylko
dokoła wału i przy bramach, lecz także przy poszczególnych manipułach
i rotach. Jeżeli zastanie czuwających tych, którzy odbywają pierwszą
straż nocną, to odbiera od nich drewniane tabliczki; jeżeli zaś skonstatuje,
że ktoś śpi albo porzucił swój posterunek, wtedy bierze towarzyszących
mu przyjaciół na świadków i idzie dalej. To samo czynią ci, którzy obchodzą następne straże nocne. O to zaś, żeby dawano znak trąbą przy zmianie każdej straży nocnej celem zapewnienia zgodności między tymi, co
patrolują, a tymi, co stoją na straży, o to, jak przed chwilą powiedziałem,
mają się starać codziennie centurionowie pierwszego manipułu triariów
w obu legionach.
Z patroli każdy wraz z brzaskiem dnia odnosi trybunowi drewniane
tabliczki. Jeżeli więc wszystkie zostaną oddane, to odchodzą wolni od
oskarżeń; jeżeli zaś liczba tabliczek, które ktoś przyniesie, jest mniejsza
od liczby strażnic, to szuka się według wyrytego znaku, z jakiej strażnicy
brak tabliczki. Po wyśledzeniu tej sprawy wzywa trybun odpowiedniego
32
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centuriona. Ten przyprowadza wyznaczonych do straży, po czym zostają
oni skonfrontowani z patrolem. Jeżeli wina jest po stronie strażników, to
zaraz składa dowód ten, który odbywał patrol, powołując się na świadectwo swych towarzyszy; bo jest zobowiązany to uczynić. Jeśliby zaś nic
takiego nie miało miejsca, to znowu na patrol spada obwinienie.
37. Zasiada więc natychmiast rada wojenna trybunów i odbywa nad
nim sąd, a jeżeli zostanie skazany, bije się go kijem. To bicie kijem odbywa się w taki sposób. Trybun bierze kij i dotyka nim tylko zasądzonego,
po czym wszyscy żołnierze legionu biją go kijami i obrzucają kamieniami.
Większość już w samym obozie pada z ich ręki; a jeżeli ktoś wyjdzie cało,
to i tak nie ma dlań ratunku. Bo jakżeż? Kiedy nie wolno mu nawet
wrócić do ojczyzny ani też nikt z krewnych nie ważyłby się takiego przyjąć w domu! Przeto ci, którzy raz popadną w takie nieszczęście, są zupełnie straceni. Ta sama kara, co wymienionych, czeka też optiona i dowódcę
roty, jeżeli jeden patrolowi, drugi dowódcy najbliższej roty nie udzieli
w odpowiedniej porze potrzebnych wskazówek. Wobec tak surowej i nieuniknionej kary, straże nocne odbywają się u Rzymian z nieomylną
punktualnością.
Żołnierze muszą być posłuszni trybunom, a ci znowu konsulom. Trybun ma prawo nakładać karę pieniężną, fantować i skazywać na chłostę,
a to samo prawo mają w stosunku do sprzymierzeńców prefekci. Biczuje
się także tego, który coś ukradł w obozie; również tego, co złożył fałszywe
świadectwo; dalej, jeżeli kogoś z młodych ludzi przyłapie się na frymarczeniu ciałem; wreszcie tego, który trzy razy za tę samą winę był karany
grzywną. Te więc sprawki karzą jako przestępstwa. Za tchórzostwo zaś
i hańbę żołnierską uważają następujące zarzuty: jeżeli ktoś fałszywie zamelduje trybunom o swym walecznym czynie, aby otrzymać odznaczenie;
tak samo jeżeli ktoś, postawiony na posterunku, wskazane mu miejsce ze
strachu opuści; podobnie wreszcie, jeżeli wśród samej walki z trwogi coś
ze swej broni odrzuci. Dlatego też niektórzy na swych stanowiskach narażają się na oczywistą śmierć, gdy napiera na nich o wiele liczniejszy
nieprzyjaciel, nie chcąc opuścić szyku z obawy przed karą w obozie. Niektórzy zaś straciwszy w samej walce tarczę, miecz lub inną część broni,
jak szaleńcy rzucają się na nieprzyjacół w nadziei, że albo odzyskają to,
co stracili, albo poniósłszy śmierć unikną niezawodnej hańby i zniewagi
ze strony towarzyszy.
38. Jeżeli zaś kiedy ten sam wypadek zdarzy się wielu ludziom, tak
że całe manipuły pod naciskiem nieprzyjaciół opuszczą stanowiska, to
zarzucają wprawdzie karę biczowania lub tracenia wszystkich, natomiast
znaleźli załatwienie sprawy zarówno pożyteczne jak i wzbudzające lęk.
Oto trybun zgromadza legion, wprowadza na środek dezerterów, oskarża
ich w ostrych słowach, i ostatecznie wybiera bądź pięciu, bądź ośmiu, bądź
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dwudziestu, w ogóle zawsze uwzględniając liczbę winowajców, tak żeby
mniej więcej trafić na każdego dziesiątego. Tylu ze wszystkich, co stchórzyli, wybiera losem, a wylosowanych każe niemiłosiernie okładać kijami
w opisany wyżej sposób. Reszcie daje należne im zboże w jęczmieniu,
a nie w pszenicy i każe obozować poza ubezpieczającym wałem. Ponieważ
więc niebezpieczeństwo i obawa przed losowaniem, którego wynik jest
niewiadomy, na równi wszystkim zagraża, a przydział gorszego zboża
wszystkich tak samo dotyka, przeto według zwyczaju czyniono, co było
możliwe, żeby z jednej strony rzucić postrach, z drugiej zmazać winę.
39. Pięknie też młodzież zachęcają do narażania się na niebezpieczeństwa. Skoro bowiem odbędzie się jakaś walka i niektórzy odznaczą się
dzielnością, wódz zwołuje na wiec wojsko i każe stanąć przy sobie tym,
których jakiś wyjątkowy czyn potwierdza opinia publiczna. Najpierw
więc chwali każdego za okazaną dzielność oraz jeżeli jeszcze coś innego
znajdzie się w ich życiu, co zasługuje na zaszczytną wzmiankę; następnie
obdarza włócznią tego, który zranił nieprzyjaciela, tego zaś, który nieprzyjaciela zabił i ściągnął mu zbroję, o ile jest pieszym żołnierzem —
czarą ofiarną, o ile jest jeźdźcem — rzędem na konia, choć pierwotnie
tylko włócznia była nagrodą. A otrzymuje te nagrody nie wtedy, jeżeli
w linii bojowej albo przy zdobywaniu miasta zrani kilku nieprzyjaciół
albo ściągnie z nich zbroję, lecz jeżeli zajdzie to przy utarczkach z nieprzyjacielem albo przy innych tego rodzaju okazjach, gdzie nie ma konieczności walczyć w pojedynkę, on jednak dobrowolnie i z własnej woli
wda się w ten bój. Tym, którzy przy zajmowaniu miasta pierwsi wyjdą
na mur, daje złoty wieniec. Tak samo i tych, którzy osłonili tarczą i ocalili
kogoś z obywateli lub sprzymierzeńców, odznacza wódz podarkami,
a także ocaleni mają swego zbawcę obdarzyć wieńcem; jeżeli zaś dobrowolnie tego nie uczynią, to zmuszają ich trybunowie wyrokiem sądowym.
Ocalony czci swego zbawcę nawet przez całe życie i zobowiązany jest
wszystko dlań czynić, jak syn dla ojca. Przez taką zachętę nie tylko tych,
co osobiście to słyszą, zagrzewają do współzawodnictwa i zapału w walkach, lecz także tych, co zostali w domu. Wszak owi, którzy uzyskali takie
dary — poza sławą w obozie i bezpośrednim rozgłosem — także po powrocie do ojczyzny biorą udział w pochodzie triumfalnym wyróżnieni odznakami, bo tylko im, których z powodu dzielności zaszczycili wodzowie,
wolno przywdziewać uroczysty strój; a w domach swych na miejscach
najbardziej widocznych kładą złupione zbroje jako dowody i świadectwa
swego męstwa. Przy takiej trosce i gorliwości, jaką Rzymianie poświęcają zarówno nagrodom, jak i karom w wojsku, nie dziw, że i wyniki wojennych przedsięwzięć są dla nich pomyślne i świetne.
Jako żołd pobierają piesi żołnierze na dzień dwa obole, centurionowie
dwa razy tyle, jeźdźcy drachmę. W ziarnie otrzymuje piechota na miesiąc
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około dwóch trzecich części attyckiego medymna 33 pszenicy, jazda siedem
medymnów jęczmienia i dwa medymny pszenicy. Ze sprzymierzeńców
piesi dostają to samo co Rzymianie, jeźdźcy jeden i jedną trzecią medymna pszenicy i pięć medymnów jęczmienia. Sprzymierzeńcom daje się
to za darmo; Rzymianom natomiast za zboże, za odzież albo za broń, jakiej potrzebują, odciąga kwestor ustaloną cenę z ich żołdu.
40. Wymarsz z obozu odbywa się w następujący sposób. Na pierwszy
dany sygnał zwijają wszyscy namioty i składają razem toboły; nie wolno
jednak nikomu ani zwijać, ani ustawiać swego namiotu, zanim nie stanie
się to z namiotami trybunów i z namiotem wodza. Na drugi sygnał obładowują bagażem bydlęta juczne. Na trzeci muszą stojący na przodzie rozpocząć marsz i cały obóz musi ruszyć w drogę. Na czele pochodu umieszczają zazwyczaj ekstraordinariów, za nimi postępuje prawe skrzydło sprzymierzeńców; z kolei ciągną bydlęta juczne wprzód wymienionych. Ich
pochód luzuje pierwszy legion Rzymian, mając z tyłu własny sprzęt; następnie idzie drugi legion, a za nim jego bydlęta juczne wraz ze sprzętem
sprzymierzeńców tworzących tylną straż; albowiem na końcu pochodu ustawia się lewe ich skrzydło. Jeźdźcy bądź zamykają pochód poszczególnych
swych jednostek wojskowych, bądź jadą z boku przy bydlętach jucznych,
trzymając je razem i zapewniając im bezpieczeństwo. Jeżeli zaś od tyłu
oczekuje się napadu nieprzyjacielskiego, to wszystko inne zostaje u nich
w tym samym porządku, tylko ekstraordinariowie sprzymierzeńców
z frontu pochodu przenoszą się na jego koniec. Co drugi dzień jeden legion
i jedno skrzydło idzie na przedzie, a potem te same znowu postępują z tyłu,
aby wszyscy równy mieli udział w korzyściach zaopatrzenia się w wodę
i żywność stale na przemian zajmując pierwsze miejsce w pochodzie.
Stosują też inny porządek marszu wśród niepewnych okoliczności, kiedy
natrafią na miejsca otwarte. Wiodą wtedy hastatów, principów i triariów
w trzech paralelnych kolumnach, ustawiając bydlęta juczne pierwszych
manipułów na czele całego pochodu, za pierwszymi manipułami bydlęta
juczne drugich, za drugimi manipułami bydlęta juczne trzecich, i w ten
sam sposób dalej umieszczając na przemian bydlęta juczne i manipuły.
Przy tym porządku marszu, jeżeli zajdzie jakieś niebezpieczeństwo, mogą
przez zwrot bądź w lewo, bądź w prawo, wywieść naprzód manipuły z pomiędzy bydląt jucznych w tę stronę, gdzie znajduje się nieprzyjaciel.
W ten sposób w krótkim czasie i przez jeden ruch cały zespół ciężkozbrojnych staje w pełnym szyku bojowym — chyba że w dodatku jeszcze
hastati muszą rozwinąć swe siły; a bydlęta juczne i towarzyszący im tłum
wycofany poza szyk bojowy zyskuje podczas walki odpowiednie miejsce.
41. Skoro podczas marszu zbliżą się do miejsca, gdzie mają stanąć
obozem, idą tam naprzód trybun i ci centurionowie, których za każdym
33
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razem wyznacza się do tego zajęcia. Oni zbadawszy całe miejsce, gdzie
należy rozbić obóz, wybierają na nim przede wszystkim punkt, na którym
według poprzednich naszych wywodów musi stanąć namiot wodza, i rozpatrują, przy jakim boku jako froncie otaczającej namiot przestrzeni powinno się umieścić legiony. Po rozstrzygnięciu tej kwestii odmierzają
przestrzeń dokoła namiotu, następnie linię prostą, przy której wznosi się
namioty trybunów, dalej równoległą do niej linię, od której zaczyna się
obozowisko legionów. Tak samo oznaczają liniami części położone po drugiej stronie namiotu, które dopiero co w szczegółach obszernie opisaliśmy.
To odbywa się w krótkim czasie, gdyż wszystkie odległości są dokładnie
określone i znane, wobec czego mierzenie idzie łatwo. Następnie zatykają
chorągwie, mianowicie jedną i pierwszą na miejscu, gdzie ma się ustawić
namiot wodza, drugą na obranym boku frontowym, trzecią w środku linii,
na której mają swe namioty trybuni, czwartą na linii, przy której umieszcza się legiony. Trzy ostatnie chorągwie są czerwone, natomiast chorągiew na miejscu namiotu wodza jest biała. Po przeciwległej stronie wbijają albo zwykłe włócznie, albo chorągwie w innych kolorach. Gdy to
uczynią, z kolei odmierzają ulice i przy każdej ulicy wbijają włócznię
w ziemię. Wskutek tego, gdy nadejdą w marszu legiony i przestrzeń obozu
stanie się dla nich widoczna, naturalnie od razu wszystko jest dla wszystkich zrozumiałe, gdyż wnioskują i orientują się według chorągwi wodza.
Ponieważ więc każdy dokładnie wie, w jakiej części obozu i na jakim jej
miejscu stanie jego namiot, gdyż wszyscy zawsze to samo miejsce w obozie zajmują — dzieje się coś podobnego, jak gdy do macierzystego miasta
wkracza wojsko. Bo i tam mijając bramę zaraz każdy idzie dalej i przybywa nieomylnie do swego mieszkania, dlatego że ogólnie i w szczegółach
znane mu jest miejsce jego kwatery w mieście. To samo zachodzi także
przy wytyczaniu rzymskiego obozu.
42. Dążąc więc do biegłości w tych sprawach wydają mi się Rzymianie
pod tym względem kroczyć inną drogą niż Grecy. Mianowicie Grecy przy
rozbijaniu obozu uważają za najważniejszą rzecz, żeby korzystać z naturalnej obronności miejsc; bo z jednej strony chcą uniknąć mozołu przy
kopaniu rowów, a z drugiej sądzą, że sztuczne umocnienia nie dorównują naturalnym środkom ochronnym miejsca. Dlatego nie tylko, o ile
to dotyczy planu całego obozu, zmuszeni są nadawać mu wszelkie możliwe
formy stosując się do miejscowości, lecz także poszczególne jego części
przenosić na coraz to inne i nieodpowiednie miejsca. Skutek jest taki,
że miejsce w obozie zarówno dla poszczególnych żołnierzy, jak i dla poszczególnych części wojska jest niestałe. Natomiast Rzymianie wolą podjąć
się mozołu kopania rowów i łączących się z tym innych prac — dzięki
swej obrotności i po to, aby mieć znany żołnierzom, jeden i ten sam
zawsze obóz.
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To są ważniejsze punkty systemu dotyczącego urządzeń wojskowych,
a zwłaszcza zakładania obozu.
(Cod. Urb.)

PORÓWNANIE USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ RZYMSKIEJ
Z USTROJAMI INNYCH PAŃSTW

43. [...] Prawie wszyscy dziejopisarze przekazali nam jako wyborne
i słynne te ustroje polityczne: Lacedemończyków, Kreteńczyków, Mantynejczyków jako też Kartagińczyków; niektórzy uczynili wzmiankę także
o ustroju Ateńczyków i Teban. Ja zaś tamte na razie pomijam; a co do
ustroju Ateńczyków i Teban, to sądzę, że zgoła nie wymaga on wielu słów,
gdyż oba państwa nie miały ani racjonalnego wzrostu, ani długotrwałego
rozkwitu, ani też nie przeszły umiarkowanych zmian, lecz jakby wskutek
nagłego jakiegoś trafu przygodnie zajaśniawszy — jak się to mówi —
i jeszcze mniemając, że teraz właśnie osiągnęły szczęście, którym i na
przyszłość będą się cieszyć — zaznały odmiany w przeciwnym kierunku.
Mianowicie Tebanie, wyzyskując dla zaczepki Lacedemończyków ich zaślepienie i nienawiść ku nim ze strony sprzymierzeńców, dzięki zasługom
jednego albo i drugiego męża, którzy zrozumieli wspomniane stosunki,
zdobyli sobie u Greków opinię dzielności. Bo że nie ustrój państwa Teban
był wtedy przyczyną ich sukcesów, lecz dzielność stojących na ich czele
mężów — to w krótkim czasie los wszystkim jasno wykazał. Wszak widoczną jest rzeczą, że potęga Teb równocześnie z życiem Epaminondasa
i Pelopidasa wzrosła, doszła do rozkwitu i upadła. Przeto nie ustrojowi
państwa, lecz owym mężom przypisać należy przyczynę ówczesnego blasku Teb.
44. Podobny sąd musi się wydać także o państwie Ateńczyków. Ono
bowiem może i nieraz, jednak najświetniej rozkwitło za Temistoklesa,
dzięki jego zasługom, rychło zaś potem, wskutek niestałości swej natury,
upadło.
Wszak zawsze lud Ateńczyków podobny był do bezpańskiego statku.
Na takim, ilekroć obawa przed nieprzyjacielem albo niebezpieczeństwo
burzy skłoni załogę okrętową do zgodnego działania i posłuchu wobec sternika, spełnia ona wybornie swój obowiązek. Kiedy zaś nabrawszy otuchy
zaczną lekceważyć przełożonych i kłócić się między sobą, ponieważ nie są
już wszyscy tej samej myśli, kiedy jedni wolą dalej żeglować, drudzy
nalegają na sternika, żeby przybijał do brzegu, i część rozwija liny okrętowe, część się ich chwyta i każe je zwinąć — wtedy wzajemna niezgoda
i kłótnia tych ludzi przedstawia szpetny widok dla przypatrujących się
od zewnątrz, a niebezpieczne staje się położenie dla tych. co sami biorą
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udział w żegludze. Dlatego też częstokroć wyszedłszy cało z największych
mórz i z najsilniejszych sztormów, w samym porcie i tuż przy lądzie doznają rozbicia okrętu. To zatem i państwu Ateńczyków nieraz się już
zdarzyło. Unikało bowiem niekiedy największych i najgroźniejszych niebezpieczeństw dzięki dzielności ludu i swych kierowników, a jednak
w wolnych od przygód i spokojnych czasach lekkomyślnie i bez uzasadnionej przyczyny raz po raz doznawało porażki. Dlatego też o państwie
Ateńczyków i Teban nie potrzeba nic więcej mówić, bo w obu kieruje
wszystkim według własnego upodobania motłoch, który u pierwszych odznacza się popędliwością i surowością, u drugich nawykł od dzieciństwa
do gwałtu i gniewu.
45. Przechodząc teraz do ustroju Kreteńczyków godzi się zwrócić
uwagę na dwa punkty: jak najbieglejsi z dawnych historyków, Eforos,
Ksenofont, Kallistenes i Platon, po pierwsze mogą utrzymywać, że ustrój
ten jest jednaki i identyczny z lacedemońskim, po wtóre przedstawiać
go jako godny pochwały. Bo żadne z tych twierdzeń nie wydaje mi się
zgodne z prawdą, jak to z następnych wywodów można ocenić. Naprzód
więc będziemy mówili o różnicach obu ustrojów. Otóż za właściwość
ustroju Lacedemończyków uważa się przede wszystkim ustawę dotyczącą
posiadania gruntu, że nikt w tym nie może mieć większego niż inni
udziału, lecz że wszyscy obywatele muszą otrzymać równy wymiar gruntu
publicznego. Po wtóre, postanowienie dotyczące posiadania pieniędzy,
które u nich zupełnie są bezwartościowe, przez co też współzawodnictwo
w zdobywaniu mienia większego czy mniejszego doszczętnie z państwa
zostało usunięte. Po trzecie wreszcie, u Lacedemończyków mają królowie
dziedziczną władzę, a tak zwani gerontowie dożywotnią, i pierwsi współdziałając z drugimi rządzą całym państwem.
46. Tymczasem u Kreteńczyków wszystko pod tym względem dzieje się
inaczej. Bo i ziemię pozwalają im prawa wedle sił i, jak się to mówi, w nieskończoność nabywać, i pieniądz jest u nich w tak wielkiej cenie, że jego
posiadanie uchodzi nie tylko za konieczne, lecz nawet za coś bardzo pięknego. W ogóle ubieganie się o brudny zysk i zachłanność tak są u nich
zadomowione, że na całym świecie u jednych Kreteńczyków żadnego zysku
nie uważa się za szpetny. Dalej, urzędy trwają u nich przez rok i mają
demokratyczny charakter. Przeto nieraz zadawałem sobie pytanie, jak
oba ustroje, mające wręcz przeciwną maturę, mogli owi dziejopisarze ogłosić nam za pokrewne i do siebie podobne. A prócz tego, że nie baczą na
tak znaczne różnice, jeszcze w dodatku wiele prawią o tym, ,,że jedyny
z ludzi Likurg widział, co jest istotne. On bowiem w przekonaniu, że dwie
są rzeczy, które zachowują każde państwo, dzielność w obliczu nieprzyjaciół i wzajemna zgoda obywateli, usunął zachłanność i wraz z nią uprzątnął wszelką wewnętrzną niezgodę i waśń, wskutek czego Lacedemoń-

343

czycy uwolnieni od tego zła mieli najlepszy wśród Greków ustrój u siebie
i żyli z sobą w zgodzie". Oświadczywszy to, choć widzą z porównania, że
życie Kreteńczyków, zarówno prywatne, jak i publiczne, wskutek wrodzonej im zachłanności obraca się przeważnie wśród zwad partyjnych,
mordów d wojen domowych, sądzą, że nic to ich nie obchodzi, i śmią twierdzić, że oba ustroje są podobne. A Eforos przy opisie jednego i drugiego
państwa, z wyjątkiem imion własnych, posługuje się nawet tymi samymi
wyrażeniami, tak że jeżeli ktoś nie zważa na imiona własne, w żaden sposób nie mógłby odróżnić, o którym z państw mówi.
Te zatem różnice wydają mi się między nimi zachodzić. Dlaczego zaś
z drugiej strony nie możemy uważać kreteńskiego ustroju ani za godny
pochwały, ani za godny naśladowania — teraz to wyłuszczymy.
47. Otóż ja sądzę, że w każdym państwie istnieją dwa zasadnicze warunki, od których zależy, czy jego siły żywotne i urządzenia godne będą
pochwały, czy nagany. A są to obyczaje i prawa. Jeżeli te są nienaganne,
to sprawiają, że prywatne życie ludzi staje się zbożne i skromne, a charakter całego państwa — łagodny i sprawiedliwy; jeżeli zaś są niewłaściwe,
to wywierają przeciwny wpływ. Jak zatem widząc panujące u jakiegoś
ludu dobre obyczaje i prawa, śmiało twierdzimy, że one wydadzą też dobrych obywateli i dobre państwo, tak obserwując gdzie indziej życie
prywatne ludzi pełne zachłanności, a akcje publiczne niesprawiedliwe —
oczywiście możemy powiedzieć, że także prawa i charaktery poszczególnych osób są tam marne jak i całe ich państwo. A przecież ani w życiu
prywatnym bardziej podstępnych charakterów niż kreteńskie — z całkiem
nielicznymi wyjątkami — nie można by znaleźć, ani też w życiu publicznym bardziej niesprawiedliwych przedsięwzięć. Przeto nie uważamy tego
ustroju politycznego ani za podobny do lacedemońskiego, ani w ogóle za
godny pochwały albo naśladownictwa, lecz na podstawie powyższego porównania musimy go zganić.
Ale i państwa platońskiego, które również wysławiają niektórzy filozofowie, nie godzi się przytaczać. Jak bowiem tych sztukmistrzów lub
atletów, którzy nie zostali wciągnięci na listę albo nie wyćwiczyli należycie swych ciał, nie dopuszczamy do wyścigów atletycznych, tak i państwa Platona nie należy dopuścić do współubiegania się o pierwszeństwo,
póki wprzód nie wykaże się istotnie jakimś czynem: aż do obecnej zaś
chwili dyskusja o nim, gdyby się je porównywało z państwem Spartiatów,
Rzymian i Kartagińczyków, przedstawiałaby się podobnie, jak gdyby ktoś
ustawił jeden posąg i chciał go porównywać z żyjącymi i posiadającymi
duszę ludźmi Chociażby bowiem ten posąg jako dzieło sztuki zasługiwał
na wszelką pochwałę, to przecież porównywanie rzeczy bezdusznej z żywą
istotą musiałoby patrzącym wydać się niedokładne i całkiem niestosowne.
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48. Dlatego pomijając te konstytucje wracamy do państwa lakońskiego.
Otóż moim zdaniem, Likurg chcąc utrzymać zgodę między obywatelami,
ochronić i ubezpieczyć kraj lakoński, jako też zachować Sparcie trwałą
wolność, ułożył tak znakomite prawa i tak celowe poczynił zarządzenia,
że jego pomysł uważam raczej za boski niż za ludzki. Albowiem równość
własności oraz prostota wspólnych uczt musiały prywatnemu życiu nadać
cechę skromności, a zbiorowe życie państwa uwolnić od waśni stronnictw;
nadto zaprawianie do trudów i niebezpiecznych czynów miało stworzyć
silnych i dzielnych mężów. Jeżeli zaś obie te zalety, dzielność i umiarkowanie, razem połączą się w jednej duszy albo w jednym państwie, to ani
z nich samych łatwo nie zrodzi się zło, ani też postronni ich nie przemogą.
Tak więc i na takich zasadach zbudowawszy państwo, zapewnił całemu
krajowi lakońskiemu stałe bezpieczeństwo, a samym Spartiatom zostawił
w spuściźnie długotrwałą wolność. Atoli jeżeli chodzi o zdobywanie sąsiednich ziem, hegemonię i w ogóle spór o polityczne wpływy, to zdaje
mi się, że ani w szczegółach, ani w całości nic zgoła nie przewidział.
Powinien był jeszcze narzucić obywatelom taką konieczność lub wpoić
w nich takie zasady, dzięki którym — jak w prywatnym życiu sprawił,
że poprzestawali na swoim i byli prości — tak i ogólny charakter państwa
musiałby się był stać samowystarczalny i umiarkowany. Tymczasem on
w życiu prywatnym i w stosunku do praw własnego państwa uwolnił
wprawdzie obywateli od wszelkiej ambicji i uczynił ich bardzo roztropnymi, lecz sprawił, że w stosunku do innych Greków byli pełni ambicji,
żądzy panowania i zachłanności.
49. Bo któż nie wie, że byli oni niemal pierwszymi z Greków, którzy
przez swą zachłanność pożądając sąsiedniego kraju, wydali wojnę Meseńczykom, aby ich zupełnie ujarzmić? Któż dalej nie słyszał z historii, że
w swej zaciętości zobowiązali się przysięgą, iż nie wprzód odstąpią od
oblężenia, aż przemocą zdobędą Mesenię? A także to wszystkim wiadome,
iż z powodu żądzy panowania w Helladzie nie wzbraniali się z kolei spełniać rozkazy tych, których przedtem w boju zwyciężyli. Kiedy bowiem
nadciągnęli Persowie, odnieśli nad nimi zwycięstwo walcząc za wolność
Hellady. Gdy zaś ci sami w ucieczce wrócili do ojczyzny, wydali im na
łup greckie miasta na mocy pokoju Antalkidasa, aby zaopatrzyć się w pieniądze w celu opanowania Hellenów. Wtedy też pokazało się, czego brak
ich ustawodawstwu. Póki bowiem kusili się o panowanie nad sąsiadami
i samymi Peloponezyjczykami, wystarczały im dowozy i środki z samej
Lakonii, ponieważ łatwo mogli postarać się o potrzebne zapasy i szybko
odbywał się ich powrót lądem czy przeprawa morzem do domu. Skoro
jednak zaczęli wysyłać floty na morze i urządzać ekspedycje z lądowymi
wojskami poza Peloponez, wtedy oczywiście ani ich żelazny pieniądz,
ani wymiana corocznych plonów zaprowadzona prawami Likurga nie mo-
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gła wystarczyć do nabycia brakujących im potrzebnych rzeczy. Ich potęga wymagała już powszechnej monety i obcych sił wojennych. Dlatego
byli zmuszeni zapukać do drzwi Persów, nałożyć podatki na wyspiarzy
i wyciskać pieniądze z wszystkich Hellenów; poznali bowiem, że na mocy
ustawodawstwa Likurga niemożliwe jest nie tylko dążyć do hegemonii
w Helladzie, lecz nawet w ogóle do politycznych wpływów.
50. W jakim więc zamiarze zrobiłem tę dygresję? Ażeby z samych
faktów jasno wynikało, że dla trwałego zachowania własnego kraju i dla
ochrony wolności było całkiem wystarczające ustawodawstwo Likurga;
że dalej z tymi, co taki właśnie uznają cel ustroju politycznego, trzeba się
zgodzić, iż nie ma i nie było żadnego wyborniejszego niż lakoński stanu
i ustroju państwa. Lecz jeżeli kto zdąża do wyższych celów i uważa za
rzecz od tamtej piękniejszą i zaszczytniejszą stać na czele wielu, nad wielu
być władcą i panem, tak żeby wszyscy nań spoglądali i przed nim pochylali głowy — to z tego punktu widzenia należy przyznać, że lakoński ustrój
posiada braki, rzymski zaś ma tę wyższość, iż jego forma lepiej nadaje się
do pełnego rozwinięcia sił. A to wykazały jasno same fakty. Bo skoro tylko
Lacedemończycy spróbowali przywłaszczyć sobie hegemonię wśród Hellenów, rychło ujrzeli zagrożoną także własną wolność. Natomiast Rzymianie,
zdobywszy właśnie panowanie nad Italami, w krótkim czasie poddali swej
władzy cały świat; a niemało przyczyniły się do wykonania tego przedsięwzięcia ich dostatek i posiadanie odpowiednich środków.
51. Państwo zaś Kartagińczyków, jak sądzę, było dawniej świetnie
urządzone, przynajmniej co do najistotniejszych swych cech. Bo byli u nich
królowie, Rada Starszych miała arystokratyczną władzę, a lud posiadał
należne mu uprawnienia; w ogóle struktura całości była podobna do rzymskiej i lacedemońskiej. W tych jednak czasach, kiedy państwo kartagińskie wkraczało w wojnę hannibalską, gorszy był jego ustrój, lepszy zaś
rzymski. Jeśli bowiem każde ciało, każde państwo i każda akcja z natury
rzeczy ma okres wzrostu, następnie rozkwitu, wreszcie zaniku, wszystko
zaś w chwili rozwitu posiada największą siłę, to zgodnie z tym prawem
także wówczas różniły się między sobą oba państwa. O ile mianowicie
państwo Kartagińczyków wcześniej niż rzymskie doszło do potęgi i dobrobytu, o tyle Kartagina wtedy już przekwitała, a Rzym właśnie wtedy
miał okres rozkwitu, przynajmniej jeżeli chodzi o ustrój państwa. Przeto
u Kartagińczyków największy wpływ w obradach osiągnął był już lud,
natomiast u Rzymian senat stał wtedy u szczytu swego znaczenia. Ponieważ więc u jednych obradował tłum, u drugich radzili najlepsi obywatele — przewagę w kierowaniu sprawami państwa miały postanowienia
Rzymian. Dlatego też mimo zupełnych klęsk, dzięki rozumnym uchwałom
odnieśli wreszcie zwycięstwo w wojnie z Kartagińczykami.
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52. Jeżeli chodzi o szczegóły, aby zaraz dać przykład z zakresu wojskowości, to naturalnie Kartagińczycy mają lepszą flotę i są do niej
lepiej przygotowani, gdyż biegłość w niej posiadają od dawna jako spadek
po ojcach i najbardziej ze wszystkich ludzi uprawiają handel morski;
natomiast w prowadzeniu wojny na lądzie znacznie lepiej wyćwiczeni są
Rzymianie niż Kartagińczycy. Mianowicie Rzymianie przykładają się do
tego z całą gorliwością, Kartagińczycy zaś wojsko piesze zupełnie lekceważą, a o konnicę niewiele się troszczą. Powód leży w tym, że posługują
się obcymi i najemnymi wojskami, a Rzymianie tylko krajowymi i obywatelskimi. Przeto i pod tym względem raczej państwo rzymskie zasługuje
na pochwałę niż tamto, które w odwadze najemników zawsze pokłada
nadzieję swej wolności, podczas gdy państwo rzymskie pokłada ją w męstwie własnych obywateli i w pomocy sprzymierzeńców. Jakoż Rzymianie,
choćby nawet kiedy z początku ponieśli klęskę, w ponownej walce powetują wszystkie straty; u Kartagińczyków zaś dzieje się przeciwnie. Nadto
Rzymianie, walcząc za ojczyznę i dzieci, nie mogą nigdy osłabnąć w swej
zaciekłości, lecz trwają w boju na życie i śmierć, aż przezwyciężą swych
wrogów. O ile zatem co do sił morskich Rzymianie, jak to wyżej powiedziałem, znacznie pozostają w tyle, jeżeli chodzi o ich doświadczenie, to
przecież w końcu biorą górę dzięki męstwu swych ludzi. Bo chociaż w bitwach morskich niemałe ma znaczenie biegłość marynarzy, to jednak
dzielność załogi okrętowej najwięcej przyczynia się do zwycięstwa. Wyróżniają się więc już z natury wszyscy Italowie siłą fizyczną i odwagą,
górując pod tym względem nad Fenicjanami i Libijczykami; a także ich
zwyczaje są wielką zachętą dla młodzieży. Wystarczy jeden przykład na
dowód, z jaką gorliwością stara się państwo stworzyć takich mężów, którzy
byliby gotowi wszystko znieść, aby w swej ojczyźnie za dzielność uzyskać
sławne imię.
53. Mianowicie jeżeli umrze u nich jakiś znakomity mąż, to podczas
uroczystości pogrzebowej niesie się go w całym stroju na rynek do tak
zwanych rostra34 bądź w postawie stojącej, tak żeby był widoczny dla
wszystkich, bądź rzadziej leżącego. A gdy dokoła stanie cały lud, wychodzi
na mównicę dorosły syn zmarłego, o ile taki po nim pozostał i właśnie
jest obecny, w przeciwnym zaś razie inny członek rodu, i mówi o zmarłym
wyliczając jego zalety i dokonane za życia czyny. Wskutek tego ogół, który
rozpamiętuje te fakty i żywo stawia je sobie przed oczyma, i to nie tylko
tych, co brali w nich czynny udział, lecz i postronnych — ogarnia tak
wielkie współczucie, że smutny ten wypadek zdaje się dotykać nie właściwych tylko żałobników, lecz cały lud. Następnie pochowawszy nieboszczyka i spełniwszy zwyczajne obrzędy, umieszczają jego podobiznę w najbardziej dostojnym miejscu domu otaczając ją drewnianą kapliczką. Po34
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dobiznę stanowi maska, która zarówno rysy twarzy jak i kolor oddaje
z wyjątkową wiernością. Te więc podobizny wystawiają na widok podczas
publicznych uroczystości ofiarnych i starannie je zdobią, a jeżeli umrze
jakiś znakomity członek rodziny, wynoszą je na pogrzeb i nakładają na
twarze takich osób, które co do wzrostu i reszty zewnętrznego wyglądu
zdają się mieć najwięcej podobieństwa ze zmarłym. Te osoby, jeżeli on
był konsulem albo pretorem, przywdziewają szaty z rąbkiem purpurowym,
jeżeli był cenzorem — całe purpurowe, a jeżeli nadto odbył triumf albo
dokonał godnych triumfu czynów — tkane złotem. Oni sami jadą na wozach, pęki zaś rózg i topory i resztę odznak towarzyszących zwyczajnie
urzędnikom — niesie się na przedzie, stosownie do stopnia godności, jaką
każdy za życia w państwie był osiągnął. A kiedy przybędą do mównicy,
zasiadają wszyscy po kolei na stołkach z kości słoniowej. Piękniejsze widowisko niż to niełatwo mógłby ujrzeć młodzieniec miłujący sławę i cnotę.
Kogóż bowiem nie zagrzałby widok wszystkich razem, jak gdyby żywych
i uduchowionych podobizn mężów, których z powodu dzielności uwielbiono? Jakież widowisko mogłoby okazać się wspanialsze od tego?
54. Gdy potem mówca skończy mowę pochwalną na cześć tego, który
ma być pochowany, przechodzi do innych rzekomo obecnych i zaczynając
od najstarszego mówi o sukcesach i czynach każdego z osobna. Ponieważ
w ten sposób stale odświeża się wieść o dzielności zacnych mężów, wieczna
staje się sława tych, którzy dokonali jakiegoś chwalebnego czynu, a imię
tych, co zostali dobroczyńcami ojczyzny, staje się znane ogółowi i przechodzi do potomności. Co zaś najważniejsze, młodzież znajduje w tym
podnietę, żeby wszystko znieść dla państwa, celem osiągnięcia sławy
towarzyszącej dzielnym mężom. Słów tych dowodzą następujące fakty.
Wielu z Rzymian dobrowolnie stanęło do pojedynku, aby bitwę rozstrzygnąć, niemało też obrało pewną śmierć, już to na wojnie, aby ocalić innych, już to podczas pokoju, aby zabezpieczyć byt państwa. Dalej, niektórzy
piastując urząd własnych synów kazali zabić wbrew wszelkiemu zwyczajowi i prawu, gdyż wyżej cenili pożytek ojczyzny niż naturalne pokrewieństwo z najbliższymi. Wiele tego rodzaju wypadków i o wielu opowiada rzymska historia; ale na razie dla przykładu i dowodu jeden wystarczy przytoczyć z podaniem imienia.
55. Horacjusz z przydomkiem Kokles walczył, jak wieść niesie,
z dwoma nieprzyjaciółmi na drugim końcu mostu Tybrowego, który leży
przed miastem. Kiedy zobaczył, że moc ludzi pędzi na pomoc jego przeciwnikom, obawiając się, żeby przemocą nie wdarli się do miasta, odwrócił się i zawołał ku stojącym w tyle za nim, aby jak najszybciej cofnęli
się i zerwali most. Ci usłuchali, a on w czasie zrywania mostu wytrwał
na miejscu, choć otrzymywał mnóstwo ran, i powstrzymał napór nieprzyjaciół, którzy zdumieni byli nie tyle jego siłą, ile wytrwałością i od-
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wagą. Gdy most zburzono i udaremniono zamiar nieprzyjaciół, Kokles
w zbroi rzucił się do rzeki i dobrowolnie zakończył swe życie stawiając
wyżej ocalenie miasta ojczystego i sławę, jaka nań czekała po śmierci,
niż obecne życie i te lata, które jeszcze mógł przeżyć. Taki to pęd do wspaniałych czynów i takie współzawodnictwo zaszczepiają widocznie ich zwyczaje w duszach młodych ludzi.
56. Także zwyczaje i urządzenia sprzyjające bogaceniu się lepsze są
u Rzymian niż u Kartagińczyków. U tych nic nie uchodzi za sromotne,
co połączone jest z zyskiem, u tamtych zaś nie ma nic szpetniejszego, jak
dać się przekupić i bogacić się w niegodziwy sposób. O ile bowiem Rzymianie pochwalają uczciwy dorobek, o tyle znów uważają za hańbę niedozwolony zysk. Dowodem na to jest, że u Kartagińczyków jawnie uprawia się przekupstwo, aby otrzymać urząd państwowy, natomiast u Rzymian grozi za to kara śmierci. Ponieważ zatem u obu narodów zgoła różne
stanowi się nagrody za cnotę, musi też u obu odmienna być droga, która
do tych nagród wiedzie.
Głównie jednak wyższość państwa Rzymian polega, jak mi się zdaje,
na ich zapatrywaniu się na bogów. I moim zdaniem to, co u innych ludów
jest przedmiotem nagany, decyduje o spoistości państwa rzymskiego,
mianowicie bogobojność. Ta bowiem właściwość jest tak dalece u nich
wyolbrzymiona i spleciona zarówno z prywatnym życiem ludzi, jak i z życiem publicznym, że wyższy jej stopień jest już nieosiągalny. Mogłoby
to wielu dziwne się wydać; ja zaś sądzę, że mieli tu na względzie pospólstwo. Gdyby bowiem dało się utworzyć państwo z samych mądrych mężów, to może taki środek nie byłby konieczny; ponieważ jednak wszelki
gmin jest płochy i pełen bezprawnych żądz, nierozumnego gniewu, gwałtownych namiętności — więc nie pozostaje nic innego, jak grozą przed
czymś nieznanym i tego rodzaju tragicznymi wymysłami utrzymać gmin
w ryzach. Dlatego też starożytni, jak mi się zdaje, nie bez powodu i nie
przypadkowo wprowadzili do pospólstwa mniemania o bogach i wyobrażenia o podziemiu; raczej dzisiejsi ludzie lekkomyślnie i nierozumnie je odrzucają. Jakoż u Greków, żeby już innych pominąć, ludzie, którzy zarządzali dochodami państwa, jeśli się im powierzy tylko talent, mimo kontroli
dziesięciu dozorców, tyluż pieczęci i podwójnej liczby świadków, nie potrafią dochować rzetelności. Natomiast u Rzymian mężowie, którzy podczas
swego urzędowania lub posłowania mają w swym ręku wielką sumę pieniędzy, już dla samej świętości przysięgi zostają wierni swemu obowiązkowi. I jeżeli u innych ludów rzadko znajdzie się mąż, który nie tknie
pieniędzy publicznych i pod tym względem zachowa czyste ręce, to
u Rzymian rzadki bywa wypadek schwytania jakiegoś przeniewiercy na
gorącym uczynku.
(Cod. Urb.)
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ZAMKNIĘCIE DYSPUTY O USTROJU PAŃSTWA RZYMSKIEGO

57. [...] Że wszystko, co istnieje, ulega zniszczeniu i zmianie, na to
chyba nie potrzeba dowodu; sam bowiem nieodwracalny bieg wypadków
wystarcza, żeby w nas wpoić takie przekonanie. Otóż dwa są sposoby,
którymi wszelki ustrój państwa może być zniweczony; jeden, gdy zguba
przybywa od zewnątrz, drugi, gdy się w nim samym wylęgnie. Dla pierwszego sposobu nie ma stałego prawa, natomiast istnieje ono dla drugiego,
który dotyczy zła pochodzącego od wewnątrz. Która zatem forma ustroju
państwa naprzód powstaje, a która z kolei, i jak jedna w drugą przechodzi,
o tym poprzednio mówiłem; tak że ci, którzy początek rozpatrywanego
tematu potrafią powiązać z jego końcem, sami już mogą przepowiedzieć,
co nastąpi w przyszłości. A jest to, jak sądzę, jasne. Jeżeli bowiem państwo, odparłszy liczne i wielkie niebezpieczeństwa, dojdzie następnie do
przewagi i bezspornej potęgi, oczywistą jest rzeczą, że wraz z zadomowieniem się w nim na długo dobrobytu — życie prywatne staje się zbytkowniejsze, a dusze obywateli ogarnia większa niż przystoi ambicja piastowania urzędów i innych zamysłów. W miarę dalszego postępu tych
nawyknień zacznie się zmiana na gorsze rodząca się z żądzy dostojeństw
i pogardy dla niskiego stanowiska, prócz tego z junactwa i zbytku w życiu
prywatnym. Tę zaś zmianę wyzyska lud, jeżeli wskutek chciwości jednych będzie się uważał za pokrzywdzonego, a przez pochlebiającą mu
ambicję drugich da się unieść dumie. Wtedy to rozsierdzony i folgując
tylko namiętności we wszystkich obradach, nie zechce już słuchać przełożonych ani nawet równe mieć z nimi prawa, lecz zapragnie wszystko,
lub jak najwięcej, sam posiadać. Gdy dojdzie do tego, przybierze wprawdzie ustrój państwa najpiękniejszą nazwę, tj. wolności i demokracji, w samej jednak rzeczy stanie się najgorszym, mianowicie ochlokracją.
Skorośmy tak przedstawili powstanie i wzrost państwa, jako też stan
rozkwitu i obecną jego sytuację, a prócz tego słabe i dodatnie strony,
różniące je od innych państw, zamykamy tu naszą o nim dyskusję.
58. Z tych zaś części historii, które bezpośrednio łączą się z czasami,
skąd zrobiliśmy tę dygresję, chcę wybrać tylko jedno zdarzenie i pokrótce
a ogólnikowo je wspomnieć, aby nie tylko słowem, ale i faktami udowodnić — niby wysuwając jako próbę twórczości wybornego artysty jedno
z jego dzieł — jakich to wyżyn w owym czasie dosięgło państwo rzymskie
i jak silny był jego duch. Kiedy Hannibal po zwycięskiej bitwie pod Kannami dostał w swą moc osiem, tysięcy Rzymian, którym powierzona była
obrona obozu, pozostawił wszystkich przy życiu i zezwolił im wysłać spośród siebie posłów do współziomków w domu w sprawie ich wykupu z niewoli. Skoro więc oni wybrali dziesięciu najznakomitszych, przyjął od nich
uroczystą przysięgę, że znowu do niego wrócą, i wysłał ich w drogę. Otóż
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jeden z wybranych już po opuszczeniu obozu zawrócił pod pozorem, że
czegoś zapomniał, a zabrawszy rzecz pozostawioną, znowu ruszył w drogę,
sądząc, że przez ten swój powrót wiernie dotrzymał przyrzeczenia i uwolnił się od przysięgi. Po przybyciu do Rzymu zwrócili się wysłańcy z prośbami i zaklęciami do senatu, aby nie sprzeciwiał się ocaleniu jeńców, lecz
zezwolił każdemu ofiarą trzech min okupić powrót do swoich, ,,bo na
to — jak mówili — zgadza się Hannibal. Oni zaś sami zasługują na ocalenie, gdyż ani nie stchórzyli w walce, ani nie dopuścili się żadnej, niegodnej Rzymu sprawki, lecz zostawieni do strzeżenia obozu, kiedy wszyscy
inni polegli na polu bitwy, dali się w krytycznej chwili otoczyć i dostali
się w ręce nieprzyjaciół". Rzymianie ponieśli wprawdzie ciężkie straty
w bitwach; pozbawieni byli wówczas prawie wszystkich swych sprzymierzeńców i oczekiwali, że lada chwila nad ojczystym ich miastem zawiśnie
niebezpieczeństwo. Mimo to po wysłuchaniu owych słów, nie dając się
złamać nieszczęściu, ani nie zapomnieli o tym, czego od nich honor wymagał, ani nie przeoczyli w obradach niczego, co wypadało rozważyć.
Przejrzeli oni dobrze zamiar Hannibala, który przy tej sposobności chciał
się nie tylko pieniędzmi obłowić, ale zarazem też wojenną ambicję w sercach przeciwników stłumić przez to, że wskazywał im drogę, na której
zwyciężonym przecież jeszcze pozostawała nadzieja ratunku. Przeto tak
mało byli skłonni spełnić jego żądania, że ani litość dla krewnych, ani
pożytek, jaki mogliby mieć z tej załogi, nie odegrały większej roli w ich
decyzji. Owszem, zamysły Hannibala i nadzieje, jakie na nich opierał,
udaremnili, odmawiając wykupienia jeńców i stanowiąc dla swoich ziomków prawo, żeby w walce albo zwyciężali, albo ginęli, jako że żadna inna
nadzieja ratunku dla zwyciężonych nie istnieje. Powziąwszy zatem taką
uchwałę odesłali dziewięciu posłów, którzy też dobrowolnie wedle danej
przysięgi wrócili; dziesiątego zaś, który chciał się chytrze zwolnić od przysięgi, odstawili do nieprzyjaciół w więzach, tak że Hannibal nie tyle ucieszony był zwycięstwem na polu walki, ile wstrząśnięty i zmiażdżony stałością i wielkodusznością Rzymian, jaką w tych postanowieniach okazali.
(Cod. Urb. fol. 94v)
FRAGMENTY Z NIE ZNANYCH BLIŻEJ MIEJSC TEJ KSIĘGI

59. [...] Ci, którzy starają się o dobre wykształcenie, powinni od chłopięcych lat zaprawiać się do wszystkich cnót, a zwłaszcza do męstwa.
(Athen. III p. 95d)

[...] Holkion, miasto w Etrurii, o czym Polibiusz w szóstej księdze.
(Steph. Byz. ν. "Ολκιον)

[...] Nazwę tę nosi także pewna miejscowość Rynchos w pobliżu Stratos
w Etolii, jak mówi Polibiusz w szóstej księdze swych Dziejów,
(Athen. III 48 p. 95d)
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KSIĘGA SIÓDMA 1 (FRAGMENTY)
Z WOJNY HANNIBALSKIEJ

1. [...] Polibiusz w siódmej księdze opowiada, jak mieszkańcy Kapui
w Kampanii, nagromadziwszy bogactwa dzięki żyzności swego kraju, żyli
zbytkownie i wystawnie, tak że pod tym względem przewyższyli opinię
przekazaną o Krotończykach i Sybarytach. Nie mogąc więc, jak mówi,
znieść obecnego szczęścia, przywołali Hannibala, wskutek czego doznali
potem ze strony Rzymian wiele przykrości. Natomiast mieszkańcy Patelii
dochowali Rzymianom wierności i oblegani przez Hannibala okazali tak
wielką wytrzymałość, że zjedli wszystkie skóry, jakie były w mieście,
i spożyli ze wszystkich drzew w mieście korę oraz młode pędy; tak przez
jedenaście miesięcy znosząc oblężenie, gdy nikt z Rzymian nie spieszył
im z pomocą ani nie wyrażał swego uznania — poddali miasto.
(Athen. XII 36 p. 528a)

[...] Kapua, przeszedłszy na stronę Kartagińczyków pociągnęła za sobą
także inne miasta.
(Suda ν. Καπύη)
SPRAWY SYCYLIJSKIE

2. [...] Gdy po zamachu na życie Hieronima, króla Syrakuzan, usunięto
Trazona, namówili Hieronima Zoippos i Andranodoros 2, żeby zaraz wysłał poselstwo do Hannibala. On wybrał w tym celu Polykleitosa z Kyreny i i Filodemosa z Argos i wyprawił ich do Italii ze zleceniem, aby
umówili się z Kartagińczykami co do wspólnego prowadzenia wojny,
a równocześnie wysłał swych braci do Aleksandrii. Hannibal przyjął
uprzejmie Polykleitosa i Filodemosa, uczynił młodemu królowi [Hieronimowi] wielkie nadzieje, i spiesznie z powrotem odesłał posłów, a wraz
1

Polibiusz opowiedział tu zdarzenia w Italii w r. 216 po bitwie pod Karmami,
następnie te, które zaszły w latach 215 i 214 przed n. e.
2
Zięciowie Hierona.
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z nimi Kartagińczyka Hannibala, ówczesnego trierarchę, jako też Syrakuzańczyków Hippokratesa i jego młodszego brata, Epikydesa. Dwaj
ostatni służyli już od dłuższego czasu w wojsku Hannibala, gdyż byli
kartagińskimi obywatelami po swym dziadku, który posądzony o morderczy zamach na Agatarchosa, jednego z synów Agatoklesa, musiał uciekać z Syrakuz. Gdy ci mężowie zjawili się w Syrakuzach i Polykleitos
z Filodemem zdali sprawę ze swego poselstwa, a Kartagińczyk wypowiedział się w duchu otrzymanych od Hannibala zleceń, zaraz Hieronim gotów był sprzymierzyć się z Kartagińczykami, wezwał przybyłego doń
Hannibala, żeby co prędzej udał się do Kartaginy, i przyrzekł ze swej
strony dodać mu posłów, aby prowadzili rokowania z Kartagińczykami.
3. W tym samym czasie stojący w Lilybaeum rzymski pretor 3 dowiedziawszy się o tym zaraz wysłał posłów do Hieronima, aby odnowić zawarte z jego przodkami układy. Lecz Hieronim, dla którego nienawistny
był widok posłów, wyraził swe współczucie dla Rzymian, że tak źle spisali się w bojach italskich i tak ciężkich klęsk doznali od Kartagińczyków. Posłowie zdumieni byli tym niezręcznym oświadczeniem, zapytali
jednak, kto to o nich mówi. Wtedy król wskazał im na obecnych Kartagińczyków i tych kazał im przekonać, że właśnie mijają się z prawdą.
Posłowie odrzekli, że Rzymianie nie mają zwyczaju wierzyć nieprzyjaciołom, i upominali go, aby nic nie czynił wbrew układom, gdyż to się
godzi i jest korzystne głównie dla niego samego; on oświadczył, że co
do tego naradzi się i potem ich zawiadomi, zapytał jednak, jak to się stało,
że przed zgonem jego dziadka popłynęli aż do Pachynum z pięćdziesięciu
okrętami, a stąd znowu zawrócili? Istotnie krótko przedtem Rzymianie
słysząc o zgonie Hierona i obawiając się, żeby Syrakuzanie z pogardy
dla młodego wieku syna, który po nim pozostał, nie dążyli do przewrotu
politycznego, nadpłynęli z flotą; dowiedziawszy się jednak, że Hieron
jeszcze żyje, wrócili znów do Lilybaeum. Dlatego też teraz otwarcie przyznali, że nadpłynęli po to, aby czuwać nad jego młodością i dopomóc mu
w zachowaniu tronu; skoro jednak usłyszeli, że dziadek jeszcze żyje, odjechali z powrotem. Gdy to rzekli posłowie, młodzieniec z kolei tak powiedział: „Pozwólcie więc teraz, Rzymianie, żebym ja sam utrzymał sobie panowanie, pokładając znów nadzieje w Kartagińczykach". Rzymianie
poznawszy jego zamiary na razie odeszli bez słowa i o wypowiedzi króla
zawiadomili wodza, który ich był wysłał; ale odtąd już zwracali nań
baczną uwagę i wystrzegali się go jako nieprzyjaciela.
4. Hieronim zaś wybrał Agatarcha, Onesigenesa i Hippostenesa i wysłał ich w towarzystwie Hannibala do Kartagińczyków zlecając zawrzeć
układ pod następującymi warunkami: Kartagińczycy mieli mu udzielić
3

A p p i u s Claudius.
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pomocy w wojskach lądowych i morskich, aby wypędzić Rzymian z Sycylii; po czym tak mieli podzielić się wyspą, żeby granicę obustronnego panowania stanowiła rzeka Himera, która mniej więcej na dwie połowy
dzieli całą Sycylię. Posłowie więc przybywszy do Kartagińczyków rozprawiali o poszczególnych punktach i osiągnęli cel, gdyż Kartagińczycy
z gotowością na wszystko się zgadzali. A Hipokrates i Epikydes, którzy
zyskali olbrzymi wpływ na młodego księcia, z początku zabawiali go opowiadaniem o marszach Hannibala w Italii, o ustawianiu wojsk, o bitwach,
później twierdzeniem, że nikomu bardziej niż jemu nie przystoi panować
nad wszystkimi mieszkańcami Sycylii, po pierwsze jako synowi Nereidy,
córki Pyrrusa, którego jedynego dobrowolnie i z życzliwością wszyscy
Sycylijczycy uznali za swego wodza i króla, po wtóre ze względu na panowanie jego dziadka Hierona. W końcu tak sobie zjednali młodzieńca,
że w ogóle na nikogo innego nie zwracał uwagi, bo już z natury był lekkomyślny, a teraz jeszcze więcej pod ich wpływem wzbił się w dumę.
Kiedy właśnie Agatarchos z innymi w Kartaginie załatwiał powyższe
sprawy, wysłał dodatkowo Hieronim innych posłów z oświadczeniem, że
jemu należy się panowanie nad całą Sycylią, i z żądaniem, żeby Kartagińczycy pomogli mu opanować Sycylię, przyrzekając ze swej strony poprzeć Kartagińczyków w ich akcji w Italii. Kartagińczycy wprawdzie
dobrze rozumieli całą nierozwagę i głupotę młodzieńca; sądząc jednak,
że z wielu względów jest dla nich korzystne nie wypuszczać z rąk Sycylii,
przyznawali mu wszystko, a sami przygotowawszy już wcześniej okręty
i żołnierzy gorliwie zajęli się przeprawą wojsk na Sycylię.
5. Rzymianie na tę wiadomość znów wysłali posłów do króla i zaklinali
go, aby nie odstępował od zawartego z jego przodkami przymierza. W tej
sprawie Hieronim zwołał radę i postawił jej pytanie, co należy czynić.
Otóż tubylcy milczeli, obawiając się braku rozwagi króla; lecz Aristomachos z Koryntu, Damippos z Lacedemonu i Autonus z Tesalii byli zdania, żeby zostać przy układach z Rzymianami. Tylko Adranodoros sądził,
że nie należy pomijać sposobności; a obecna chwila jest jedyna, w której
można uzyskać panowanie nad Sycylią. Gdy on tak powiedział, zapytał
król Hippokratesa i Epikydesa, do jakiego przychylają się zdania? Po
ich oświadczeniu się za opinią Adranodorosa skończyła się narada. W ten
sposób uchwalono wojnę przeciw Rzymowi; ponieważ jednak król nie
chciał, żeby się wydawało, iż dał posłom niezręczną odpowiedź, postąpił
tak niewłaściwie, że musiał przez to nie tylko obudzić niezadowolenie
Rzymian, lecz nawet wprost ich obrazić. Mianowicie powiedział, że dotrzyma układów, jeżeli po pierwsze oddadzą mu wszystko złoto, jakie
otrzymali od jego dziadka Hieronima, po wtóre, jeżeli zwrócą dostawiane
im przez cały czas zboże i inne dary, jakie od tegoż posiedli, a po trzecie,
jeżeli przyznają, że cały kraj i wszystkie miasta z tej strony rzeki Hi-
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mera należą do Syrakuzan. Na tym rozeszli się posłowie i Rada Królewska; Hieronim zaś czynił od tego czasu skrzętne przygotowania wojenne,
gromadził i zbroił wojska i szykował inne potrzebne środki.
(Exc. de legat. s. 1)
4

6. [...] Miasto Leontynów leży w stronie północnej. Środkiem jego
biegnie dolina o płaskim dnie, na której znajdują się budynki rządowe
i sądowe, i w ogóle rynek. Wzdłuż jednego i drugiego boku doliny ciągną
się wzgórza o bardzo stromym spadku; a płaszczyzna tych wzgórzy powyżej ich wierzchołków pełna jest domów i świątyń. Miasto ma dwie
bramy: jedna na południowym końcu wspomnianej doliny wiedzie do
Syrakuz, druga na północnym końcu prowadzi do tzw. Leontyńskiej Równiny i do rolniczych okolic. Wzdłuż jednego stoku skalnego zwróconego
na zachód płynie u dołu rzeka zwana Lissos; równolegle do niej i tuż pod
stokiem wznoszą się w zwartym szeregu liczne domy, a między nimi
i rzeką znajduje się wspomniana przedtem droga.
(Cod. Urb. fol. 96r)

7. [...] Niektórzy z dziejopisarzy pisząc o upadku Hieronima wiele
o tym prawią i niemało zmyślają cudactw, opowiadając o znakach, które
poprzedziły jego panowanie, i o nieszczęściach Syrakuzan, nadto rozwodzą
się w tragicznych barwach o dzikości jego charakteru i bezbożności czynów, wreszcie o niezwykłej i strasznej katastrofie, jaka go spotkała, tak
że według nich ani Falaris, ani Apollodoros, ani nikt inny nie był przykrzejszym od niego tyranem. A przecież jako chłopiec objął on panowanie,
a następnie już po trzynastu miesiącach zakończył żywot. Jest rzeczą
możliwą, że w ciągu tego czasu ten i ów zginął na torturach, że niektórzy
spośród jego przyjaciół, a także inni Syrakuzanie zostali straceni; ale nie
jest prawdopodobne, żeby zdarzał się nadmiar bezprawia i niesłychana
bezbożność. Jakoż wypada przyznać, że z natury był on nader nierozważny i niesprawiedliwy, jednak nie można go porównać z żadnym
z wymienionych tyranów. Ale to, jak sądzę, zdarza się tym, którzy nie
przedstawiają całości dziejów. Skoro bowiem podejmą się traktowania
tematów ograniczonych i ciasnych, zmuszeni są z braku materiału małe
rzeczy wyolbrzymiać, a o sprawach, które nie zasługują nawet na
wzmiankę, rozwodzić się w wielu słowach. Niektórzy też wskutek niewiedzy popadają w podobny błąd. O ileż słuszniej byłoby także tę część
opowiadania, która księgi uzupełnia i stanowi ich dodatek, poświęcić
Hieronowi i Gelonowi, a pominąć Hieronima! Taki bowiem temat byłby
przyjemniejszy dla szukających rozrywki, a bezwzględnie pożyteczniejszy
dla tych, którzy chcą być pouczeni.
4

Opisuje tu autor miejscowość, gdzie według Liwiusza (XXIV 7) został zamordowany Hieronim.
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8. Mianowicie Hieron po pierwsze o własnych siłach zdobył panowanie nad Syrakuzanami i sprzymierzeńcami nie utrzymawszy od losu niczego gotowego: ani bogactw, ani sławy. Prócz tego ani nie zabił, ani nie
wygnał, ani nie skrzywdził żadnego z obywateli, lecz sam przez się został
królem Syrakuzan, co jest rzeczą zupełnie osobliwą, zwłaszcza że nie
tylko zdobył władzę tą drogą, lecz i w ten sam sposób przy niej się utrzymał. Panując bowiem przez pięćdziesiąt cztery lata zachował w swej ojczyźnie pokój, zapewnił sobie samemu panowanie wolne od zasadzek
i uniknął zawiści towarzyszącej najwyższemu stanowisku. Nieraz próbował
on złożyć rządy, lecz wstrzymywało go od tego kroku ogólne życzenie
obywateli. Świadcząc największe dobrodziejstwa Grekom i nader dbając
o dobrą u nich opinię sobie zjednał wielką sławę, a Syrakuzanom zostawił
w spadku niemałą życzliwość ze strony wszystkich. Wśród wielu dóbr,
zbytku i największej obfitości dożył więcej niż dziewięćdziesięciu lat
i zachował nieosłabione wszystkie zmysły oraz ciało. To wydaje mi się
być nie małym, lecz raczej największym dowodem umiarkowanego życia.
(Exc. Peir. s. 9)

[...] Gelon, żyjąc dłużej niż pięćdziesiąt lat, założył sobie ten najpiękniejszy cel w życiu, żeby być posłusznym ojcu i ani bogactwa, ani królewskiej potęgi, ani nic innego nie cenić wyżej niż życzliwość i wierność ku
rodzicom.
(Exc. Peir. s. 13)
SPRAWY GRECKIE

9. [...] Przysięga, którą naczelny wódz Hannibal z Magonem5, Myrkanem i Barmokarem i wszyscy obecni u niego członkowie Rady Kartagińczyków, jako też wszyscy Kartagińczycy, którzy służą w jego wojsku —
złożyli wobec Ksenofanesa z Aten, syna Kleomachosa, którego król Filip,
syn Demetriosa, wysłał do nas jako posła w imieniu własnym, Macedończyków i sprzymierzeńców:
„W obliczu Zeusa, Hery i Apollona, w obliczu bóstwa Kartaginy6,
Heraklesa i lolaosa, w obliczu Aresa, Tritona i Posejdona, w obliczu
bóstw towarzyszących nam w wyprawie, tj. słońca, księżyca i ziemi,
w obliczu bóstw rzek, portów i wód, w obliczu wszystkich bogów, którzy
dzierżą Kartaginę, w obliczu wszystkich bogów, którzy dzierżą Macedonię i resztę Hellady, w obliczu wszystkich bogów, którzy towarzyszą
wojsku w polu, jacy tylko w roli świadków są przy tej przysiędze, wódz
Hannibal i wszyscy, którzy są przy nim, członkowie Rady Kartagińczyków,
5

Czytam: µετά Μάγωνος i zaznaczam, że tekst tej przysięgi jest w wielu miejscach zepsuty.
6
Astarte.
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jako też wszyscy Kartagińczycy, co służą pod nim w polu — oświadczyli:
Skoro taka jest wasza i nasza wola, składamy tę przysięgę na przyjaźń
i szczerą życzliwość jak przyjaciele, krewni i bracia pod następującymi
warunkami: Król Filip, Macedończycy i wszyscy sprzymierzeni z nimi
Grecy mają bronić całości panujących Kartagińczyków, wodza Hannibala
i tych poddanych Kartaginy, którzy są przy nim i używają tych samych
praw, mieszkańców Utyki, wszystkich miast i ludów, które słuchają Kartaginy, żołnierzy i sprzymierzeńców, wszystkich zaprzyjaźnionych z narni
miast i ludów w Italii, Galii i Ligurii, i tych wszystkich, z którymi w tym
kraju zawrzemy przyjaźń i przymierze. Tak samo królowi Filipowi, Macedończykom i ich greckim sprzymierzeńcom ma być zapewniona całość
i ochrona ze strony Kartagińczyków, którzy w tej wojnie biorą udział, ze
strony mieszkańców Utyki, ze strony wszystkich miast i ludów, które
podległe są Kartagińczykom, ze strony sprzymierzeńców i żołnierzy, ze
strony wszystkich zaprzyjaźnionych z nami ludów i miast w Italii, Galii
i Ligurii, i ze strony tych wszystkich, którzy w tych italskich krajach
staną się naszymi sprzymierzeńcami. Nie będziemy przeciw sobie knowali
ani urządzali wzajemnych zasadzek, lecz my, Macedończycy, z całą gotowością i życzliwością, bez podstępu i zdrady, będziemy nieprzyjaciółmi
tych, którzy wojują z Kartagińczykami, z wyjątkiem tych królów, miast
i portów, z którymi wiąże nas przysięga i przyjaźń. Tak samo i my, Kartagińczycy, będziemy nieprzyjaciółmi tych, co wojują z królem Filipem,
z wyjątkiem tych królów, miast i ludów, z którymi wiąże nas przysięga
i przyjaźń. Wy, Macedończycy, będziecie też kartagińskimi sprzymierzeńcami w wojnie, którą prowadzimy przeciw Rzymianom, aż nam i wam
użyczą bogowie szczęśliwego jej końca. Wy, Kartagińczycy, dacie też nam,
Macedończykom, posiłki, o ile ich będziemy potrzebowali i o ile tak się
ugodzimy. Jeżeli zaś bogowie dadzą nam szczęśliwy wynik wojny przeciw
Rzymianom i ich sprzymierzeńcom, a Hannibal zażąda układów z Rzymianami co do przyjaźni — ułożymy się w ten sposób, żeby ta sama
przyjaźń także was objęła: Rzymianom nie będzie wolno nigdy zaczynać
z wami wojny, ani nie będą oni panami Kerkyry, Apollonii, Epidamnu,
Faros, Dimale, Parthus i Atintanii. Nadto muszą zwrócić Demetriosowi
z Faros wszystkich poddanych, którzy przebywają na rzymskim obszarze
państwowym. Gdyby zaś Rzymianie podjęli wojnę przeciw wam albo
przeciw nam, udzielimy sobie na tę wojnę wzajemnej pomocy, jak długo
będą tego wymagały obustronne potrzeby; tak samo, jeżeli inne państwo
rozpocznie wojnę — z wyjątkiem tych królów, miast i ludów, z którymi
wiąże nas przysięga i przyjaźń. Gdyby się nam jednak spodobało coś
ująć z tej przysięgi albo do niej dodać, stanie się to tylko na mocy obustronnego porozumienia.
(Cod. Urb. fol. 96v)
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10. [...] Ponieważ u Meseńczyków panował ustrój demokratyczny,
a najwybitniejsi obywatele zostali wygnani, ci zaś, którzy wylosowali ich
majątki, mieli w państwie przewagę, więc dawni obywatele, którzy zostali, z przykrością znosili ich równouprawnienie.
(Suda ν. Ίσηγορεΐ)

[...] Meseńczyk Gorgos nie ustępował nikomu ze swych rodaków
majątkiem i pochodzeniem, a dzięki swej atletycznej wprawie był za
młodu najsłynniejszy ze wszystkich, którzy w gymnicznych igrzyskach
ubiegają się o wieniec. Bo zarówno co do wyglądu zewnętrznego, jak
i sławy całego życia, a nadto co do liczby wieńców nie pozostawał w tyle
za nikim ze współczesnych. A kiedy później zaniechał ćwiczeń i zwrócił
się do działalności politycznej, aby służyć swej ojczyźnie, osiągnął także
na tym polu nie mniejszą sławę od tej, jaką już wprzódy posiadał. Nie
brakło mu bowiem wykształcenia, którego brak bywa udziałem atletów,
uchodził też za nader zręcznego i rozumnego w sprawach politycznych.
(Exc. Peir s. 13; Suda ν. Γοργοί)

11. [...] Filip, król Macedończyków, chcąc zająć akropole Meseńczyków, oznajmił władzom miejskim, że zamierza oglądnąć zamek i złożyć
tam ofiarę Zeusowi. Następnie wyszedł z orszakiem na zamek, aby dokonać ofiary. Gdy mu więc, jak zwyczajnie, przyniesiono wnętrzności zarzezanych bydląt ofiarnych, wziął je do rąk, przechylił się nieznacznie do
Arata i trzymając przed nim wnętrzności zapytał, co wydają mu się
oznaczać, czy ma wyjść z zamku, czy też nim owładnąć? Wtedy Demetrios
z Faros zaraz tak się odezwał: „Jeżeli masz rozum wieszczka, opuść co
prędzej zamek, jeżeli zaś sprężystego króla, to pilnuj go, abyś teraz wypuszczając go z rąk nie musiał szukać innej odpowiedniejszej chwili. Bo
tylko w ten sposób ujarzmisz byka, jeśli będziesz go trzymał za oba rogi";
przez rogi rozumiał Itomates7 i Akrokorynt, a przez byka Peloponez,
Filip zaś zwrócił się do Arata i rzekł: „A ty radzisz mi to samo?" Gdy ten
zwlekał z odpowiedzią, zażądał król, aby wyraził własne zdanie. Po
chwili namysłu powiedział Aratos: „Jeżeli bez złamania wiary Meseńczykom możesz zawładnąć tym miejscem, radzę ci to uczynić; jeżeli jednak
przez obsadzenie tego miejsca załogą masz stracić wszystkie akropole,
a nadto tę załogę, pod której opieką Antigonos zostawił ci sprzymierzeńców — na myśli miał wierność — to rozważ, czy i teraz nie byłoby lepiej
wyprowadzić żołnierzy i zamiast nich zostawić tu wierność, która by ci
strzegła Meseńczyków, a tak samo resztę sprzymierzeńców". Filip wedle
osobistej skłonności byłby gotów dopuścić się wiarołomstwa, jak to się
okazało z późniejszych jego czynów; ponieważ jednak krótko przedtem
młodszy Aratos gorzko złajał go z powodu mordu Meseńczyków, a teraz
7

Jest to zamek Meseńczyków.
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starszy Aratos otwarcie a zarazem z naciskiem przemawiał i prosił, aby
nie puszczać mimo uszu jego słów, przeto zawstydził się, ujął prawicę
Arata i rzekł: „Ruszajmyż tedy z powrotem tą samą drogą".
(Cod. Urb. fol. 98r; Exc. Vat. s. 372)

12. [...] Ja zaś w tym miejscu przerwę opowiadanie, aby pokrótce
powiedzieć o Filipie, gdyż był to początek jego całkowitej zmiany i przestawienia jego skłonności na gorsze. Zdaje mi się bowiem, że ludziom
zajmującym się polityką, którzy pragną choćby nieznaczne jakieś pouczenie zaczerpnąć z historii, on właśnie daje najwyraźniejszy przykład. Wszak
z powodu wybitnego stanowiska władcy i z powodu świetnych zdolności
wrodzonych musiały jak najbardziej być widoczne i znane wszystkim
Grekom skłonności tego króla w tę czy w inną stronę, podobnie jak i odpowiadające im skutki. Że mu więc zaraz po objęciu rządów Tesalia,
Macedonia i w ogóle jego własne państwo tak było uległe i tak życzliwie
oddane, jak żadnemu z poprzednich królów, chociaż w młodym jeszcze
wieku doszedł do panowania nad Macedonią, to łatwo jest poznać z następujących faktów. Mimo że wojna przeciw Etolom i Lacedemończykom
bez przerwy trzymała go z dala od Macedonii, nie tylko nie zbuntował
się żaden z wymienionych ludów, lecz nawet z okolicznych barbarzyńców
żaden nie ośmielił się zaczepić Macedonii. Dalej co się tyczy życzliwości
i gotowości wobec niego ze strony Aleksandra, Chrysogonosa i innych
przyjaciół, nie mógłby jej nawet ktoś godnie wysłowić. A jaką cieszył się
przychylnością Peloponezyjczyków i Beotów jako też Epirotów i Akarnanów (może ktoś łatwo ocenić, jeżeli rozważy)8, ile dobrodziejstw każdemu
z tych ludów w krótkim czasie wyświadczył. Na ogół, jeżeli wypada użyć
nieco przesadnego wyrażenia, można by, jak sądzę, najsłuszniej powiedzieć o Filipie, że przez swe dobroczynne usposobienie stał się jakby
wspólnym ulubieńcem Hellenów. Najoczywistszym zaś i największym dowodem na to, co może szlachetny sposób myślenia i wierność, jest fakt,
że wszyscy Kreteńczycy, porozumiawszy się i przystąpiwszy do wspólnego
sojuszu, wybrali Filipa jedynym opiekunem wyspy i że doszło do tego bez
użycia broni i bez walk, na co przedtem niełatwo znalazłby się przykład.
Natomiast od wypadków, które zaszły w Mesenii, zupełnie zmienił się
stosunek do niego, co było rzeczą naturalną. Zwróciwszy się bowiem do
przeciwnych dawniejszym zasad życia i coraz dalej krocząc na tej drodze,
musiał także u innych wywołać inne o sobie mniemanie, a w swych przedsięwzięciach osiągnąć odmienne niż dawniej skutki. Co też istotnie nastąpiło. A dla uważnego czytelnika będzie to zrozumiałe na podstawie zdarzeń, o których następnie mamy opowiedzieć.
(Exc. Peir. s. 13)
8

Lukę w tekście uzupełnił hipotetycznie Schweighauser.
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13. [...] Aratos widząc, że Filip otwarcie gotuje się do wojny przeciw
Rzymianom i że w jego usposobieniu względem sprzymierzeńców zaszła
całkowita zmiana, wystąpił z wielu wątpliwościami i skrupułami i z trudem odwiódł Filipa od jego zamiaru. My zaś — skoro to, cośmy w piątej
księdze podali tylko jako słowną zapowiedź, teraz przez same fakty zostało stwierdzone — chcemy czytelnikom naszych Dziejów znowu o tym
przypomnieć, aby żadnego z naszych sądów nie zostawiać nie dowiedzionym i wątpliwym. Mianowicie kiedy w przedstawieniu wojny etolskiej
doszliśmy do tego miejsca, gdzie powiedzieliśmy, że Filip zburzył krużganki i resztę wotywów w Termon w zbyt porywczy sposób i że winę tego
przypisać należy nie tyle królowi z powodu jego młodego wieku, ile raczej
otaczającym go przyjaciołom — wtedy powiedzieliśmy o Aracie, że całe
jego życie dowodzi, iż nie byłby czynił nic haniebnego, że natomiast takie
zasady właściwe były Demetriosowi z Faros. A przyrzekliśmy wykazać to
w dalszym opowiadaniu, odkładając uwierzytelnienie wyrażonego przedtem sądu do tej chwili, kiedy to Filip — Demetrios był przy tym obecny,
bo wedle poprzedniego naszego sprawozdania ze zdarzeń w Mesenii przybył o dzień wcześniej, Arat zaś spóźnił się o jeden dzień — zaczął popełniać największe bezeceństwa; i jakby zakosztowawszy krwi ludzkiej, mordów i wiarołomstwa wobec sprzymierzeńców, stał się nie wilkiem z człowieka wedle arkadyjskiego podania, jak mówi Platon, lecz z króla okrutnym tyranem. Atoli jeszcze wyraźniejszym od tego dowodem sposobu
myślenia obu mężów jest rada, jakiej udzielił jeden i drugi co do akropoli
Meseńczyków, tak że i wydarzenia w Etolii nie mogą budzić żadnej wątpliwości.
14. Jeśli na to zgodzimy się, łatwo już będzie poznać różnicę obu charakterów. Jak bowiem teraz Filip dał się Aratowi nakłonić, żeby dochować wiary Meseńczykom w sprawie ich akropoli i, wedle przysłowia, do
ciężkiej rany, zadanej im przedtem w scenach mordu przyłożyć mały
plaster, tak ongi w wojnie z Etolami idąc za radą Demetriosa zbezcześcił
bogów, ponieważ zburzył poświecone im dary wotywne, i zawinił przeciw
ludziom, ponieważ złamał prawa wojenne, a nadto chybił własnego celu,
gdyż dał się poznać swoim przeciwnikom jako nieubłagany i okrutny wróg.
To samo dotyczy także spraw kreteńskich. Ponieważ w kierowaniu nimi
na ogół szedł za wskazówką Arata i nie tylko krzywdy, lecz nawet przykrości nie wyrządzał nikomu z wyspiarzy, przeto wszystkich Kreteńczyków utrzymał w uległości, a u wszystkich Greków pozyskał sobie życzliwość z powodu szlachetności swych zasad. Z drugiej zaś strony, kiedy
idąc za radą Demetriosa stał się winny wymienionych nieszczęść Meseńczyków, utracił równocześnie życzliwość sprzymierzeńców i zaufanie
reszty Greków. Tak wielki wpływ bądź na nieszczęście, bądź na umocnienie panowania młodych królów posiada staranny dobór towarzyszą-
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cych im przyjaciół, któremu większość wskutek niepojętej lekkomyślności
nawet najmniejszej nie poświęca troski.
(Exc. Peir. s. 17 i Exc. Vat. s. 373)

SPRAWY SYCYLIJSKIE

14 a. [...] Wysyłają
dawszy im list fikcyjny.

część

Kreteńczyków

niby

w

celach

grabieży,

(Suda, ν. διεσκευασµένην)

SPRAWY GRECKIE

14 b. [...] „Orikos" jest rodzaju męskiego, jak czytamy u Polibiusza
w siódmej księdze: „Mieszkańcy Orikos, pierwszego miasta u wejścia do
Adriatyku, na prawo od wjazdu tam okrętami".
(Steph. Byz. s. 709)

WOJNA ANTIOCHA Z ACHAJOSEM

15. [...] Dokoła murów Sardes staczano nieustanne i nieprzerwane
utarczki i walki w dzień i w nocy, przy czym żołnierze przeciw sobie
nawzajem wymyślali wszelkiego rodzaju zasadzki, przeciwzasadzki i napady. Pisać o nich szczegółowo nie przyniosłoby pożytku, a byłoby zgoła
nużącym zadaniem. Koniec oblężeniu, które trwało już drugi rok, położył
Kreteńczyk Lagoras. Ten mąż posiadając znaczne doświadczenie wojenne
pojął, że najmocniejsze miasta z reguły najłatwiej wpadają w ręce nieprzyjaciół wskutek opieszałości mieszkańców, jeżeli ci ufając naturalnej
albo sztucznej ich warowności zaniedbują straży i w ogóle siedzą bezczynnie. Dalej zauważył, że zdobycie takich miejsc zwykło zdarzać się właśnie w punktach najbardziej obronnych, co do których przeciwnik nie
wydaje się żywić żadnej nadziei. Otóż i teraz widział, że wskutek dotychczasowej opinii o warowności Sardes wszyscy oblegający poniechali myśli
opanowania miasta drogą oblężenia i tylko tę jedną mieli nadzieję, że
wezmą je głodem. Tym bardziej więc uważał i szukał wszelakiego sposobu
pragnąc uzyskać jakąś tego rodzaju sposobność. Spostrzegłszy, że mur
przy tzw. Prion (jest to punkt łączący zamek z miastem) nie jest strzeżony,
skierował tam swą nadzieję i swój plan. Opieszałości zaś straży domyślił
się po takich oznakach. Miejsce to jest wyjątkowo strome, a u jego stóp
znajduje się czeluść, do której mieszkańcy miasta zwykli zrzucać ciała
zmarłych jako też zwłoki padłych koni i bydląt pociągowych. Dlatego
gromadziło się tu zawsze mnóstwo sępów i innych ptaków. Skoro więc
Lagoras zauważył, że ptaki nasyciwszy się padliną stale odpoczywają na
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wiszarach skalnych i na murze, zrozumiał, że mur musi być nie strzeżony
i że od dłuższego czasu opuszczony jest przez ludzi. Wobec tego podszedł
tam w nocy i starannie zbadał punkty, gdzie można wyjść w górę i przystawić drabiny. A kiedy odkrył, że jest to możliwe w pewnym miejscu,
na jednym z wiszarów, doniósł o tym królowi.
16. Król uchwycił się tej nadziei i wezwał Lagorasa, aby wykonał swe
przedsięwzięcie. Lagoras przyrzekł uczynić sam wszystko, co możliwe,
prosił jednak króla, żeby dodał mu Etolczyka Teodotosa i Dionysiosa,
naczelnika straży przybocznej, zachęciwszy ich, by również oddali się
sprawie i wzięli udział w tym zamyśle; przypuszczał bowiem, że obaj
posiadają dość siły i odwagi do zamierzonej akcji. Król natychmiast uczynił zadość temu żądaniu, po czym trzej wymienieni mężowie, porozumiawszy się z sobą i wspólnie omówiwszy wszystko, oczekiwali nocy,
która by koło świtania była bezksiężycowa. Gdy taka nadeszła, w przeddzień wykonania zamiaru późnym wieczorem wybrali z całego wojska
piętnastu najsilniejszych i najodważniejszych mężów, którzy mieli wraz
przystawić drabiny, wraz wyjść w górę i uczestniczyć z nimi w śmiałym
czynie. Prócz tych dobrali sobie trzydziestu innych, żeby w pewnym oddaleniu za nimi stali w rezerwie; gdyby pierwsi przekroczywszy mur
doszli do najbliżej położonej bramy, ci mieli od zewnątrz dopaść i spróbować wyłamać zawiasy oraz poprzeczne belki bramy, podczas gdy oni
sami od wewnątrz wyłamaliby wrzeciądze i zamki. Nadto dwa tysiące
mężów idąc w tyle za tymi miało wtargnąć przez bramę i obsadzić blanki
teatru, które dogodną miały pozycję zarówno naprzeciw zamku, jak i naprzeciw miasta. Ażeby jednak wybór tych mężów nie pozwolił się nikomu
domyślić istotnego zamiaru, rozszerzył król pogłoskę, jakoby Etolowie
zamierzali potajemnie wejść do miasta jakimś wądołem i że tamci musza
wobec tego doniesienia pilnie stać na straży.
17. Gdy wszystko było gotowe, równocześnie ze zniknięciem księżyca
udali się potajemnie ku spadzistościom Lagoras i jego towarzysze, którzy
nieśli drabiny, i ukryli się pod wystającym brzegiem skalnym. Z nastaniem dnia, kiedy straże ustąpiły z tego miejsca, a król, jak zwykle, jednych wysłał na czaty, przeważną zaś część wojska wywiódł na tor wyścigowy i ustawiał je w szyku bojowym, z początku nikt nie domyślał się
tego, co się działo. Skoro jednak przystawiono dwie drabiny i na jedną
naprzód wyszedł Dionysios, na drugą Lagoras, powstał w obozie niepokój
i ruch. Mianowicie dla mieszkańców miasta oraz dla ludzi Achajosa na
zamku byli niewidoczni ci, którzy wspinali się na mury, wskutek wystającej nad spadzistością skały; lecz ci, co byli w obozie, mieli przed oczyma
śmiałość wspinających się i narażających na niebezpieczeństwo. Dlatego
jedni zdumieni nieoczekiwanym widokiem, drudzy z obawą wypatrując
wyniku stali, równocześnie oniemiali i pełni radości. Król widząc poruszę-
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nie w całym obozie i chcąc uwagę swoich jako też mieszczan odwrócić od
tego, co się działo, pociągnął z wojskiem naprzód i skierował atak do tzw.
bramy Perskiej, leżącej po drugiej stronie miasta. Achajos zaś, który
z zamku również widział niezwykłe poruszenie w obozie nieprzyjaciół,
przez długi czas nie wiedział, co począć w tym kłopotliwym położeniu,
i zupełnie nie mógł pojąć, co się dzieje. Mimo to wysłał wojska, aby odeprzeć atak na bramę. Ponieważ jednak te musiały schodzić po wąskiej
i stromej drodze, więc pomoc ich późno nadeszła. A naczelnik miasta
Aribazos nie przeczuwając nic złego ruszył ku tej bramie, którą widział
atakowaną przez Antiocha, i jednym żołnierzom kazał wyjść na mur,
innych wysłał przez bramę z poleceniem, żeby zbliżających się nieprzyjaciół wstrzymali i wdali się z nimi w walkę.
18. Tymczasem Lagoras, Teodot i Dionysios ze swymi towarzyszami
przekroczyli spadzistość i przybyli do leżącej poniżej bramy; część ich
walczyła przeciw spieszącym z obroną, inni wyłamywali wrzeciądze.
Równocześnie z nimi dopadli od zewnątrz wyznaczeni w tym celu ludzie
i czynili to samo. Wkrótce też brama stanęła otworem, a dwa tysiące żołnierzy weszło i obsadziło blanki teatru. Gdy to się stało, ruszyli wszyscy
z murów i od tzw. Perskiej bramy, której przedtem Aribazos udzielił był
pomocy, gorliwie zagrzewając się przeciw tym, którzy już się wdarli do
wnętrza. Przy tej sposobności, gdy po ich odejściu otwarto bramę, wcisnęła się w miejsce ustępujących część królewskich wojsk. Skoro te
zajęły bramę, już bez przerwy po nich jedni wkraczali do miasta, drudzy
wyłamywali sąsiednie bramy. Aribazos ze swym wojskiem i wszyscy,
którzy byli w mieście, tylko przez krótki czas kontynuowali walkę przeciw owym, co weszli do środka, po czym zaczęli uciekać na zamek. Podczas tych zajść Teodot i Lagoras trwali na swej pozycji przy teatrze,
przezornie i rozumnie stanowiąc rezerwę w całej walce; reszta wojsk
wpadłszy równocześnie ze wszystkich stron wzięła miasto w posiadanie.
Odtąd już, gdy jedni mordowali napotkanych, drudzy podpalali domy,
inni znów zwrócili się do rabunku i zdobyczy, zupełnie zniszczono i splądrowano miasto. W ten sposób Antioch stał się panem Sardes.
(Cod. Urb. fol. 98v)
FRAGMENT GEOGRAFICZNY

19. [...] Massylowie (Μασσύλοι) lud libijski, Polibiusz w VII księdze
nazywa ich Massylijczykami (Μασσυλεΐς)
(Steph. Byz. s. 436)
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KSIĘGA ÓSMA 1 (FRAGMENTY)
Z WOJNY HANNIBALSKIEJ

1. [...] Mając niepewną nadzieję postanowił wszystko przetrwać wobec
oczywistej kary, jaka go czekała.
(Exc. Vat. s. 374)
2

[...] Rzymski wódz Tyberiusz dał się zwabić w zasadzkę i dzielnie
stawiając opór stracił życie wraz z tymi, którzy mu towarzyszyli. Jeżeli
chodzi o tego rodzaju nieszczęśliwe wypadki, to na ogół ryzykowną jest
rzeczą osądzać, czy dotkniętych nimi należy ganić, czy usprawiedliwiać,
ponieważ już niejedni, którzy we wszystkim działali rozważnie, przecież
dostali się w moc takich, co gotowi są naruszać uświęcone wśród ludzi
prawa. Mimo to nie trzeba też od razu opieszale powstrzymywać się od
wydania sądu, lecz uwzględniając czas i okoliczności należy jednych
wodzów ganić, drugim przebaczać. Jasno będzie wynikało to, co mówię, z następujących przykładów. Archidamos, król Lacedemończyków,
podejrzewając Kleomenesa o żądzę władzy uciekł ze Sparty; lecz rychło
znowu uległ namowom i sam wydał się w ręce tegoż. Przeto straciwszy
równocześnie tron i życie, nie pozostawił sobie nawet możności usprawiedliwienia się przed potomnymi. Skoro bowiem sytuacja nie uległa zmianie, a żądza władzy i potęga Kleomenesa jeszcze się wzmogła, to jakżeż
powyższy los nie miał zupełnie słusznie spotkać Archidamosa, co sam
wydał się w ręce tych, przed którymi przedtem uciekając znalazł niespodziany ratunek? Dalej Tebańczyk Pelopidas znal wiarołomstwo tyrana
Aleksandra i dobrze wiedział, że każdy tyran uważa przedstawicieli wolności za największych swych wrogów; sam też namówił Epaminondasa,
żeby wystąpił w obronie demokracji nie tylko Teb, lecz i całej Hellady;
przybył wreszcie do Tesalii jako nieprzyjaciel, aby obalić jedynowładztwo
Aleksandra, a przecież odważył się po raz drugi do niego posłować. Przeto
dostał się w ręce nieprzyjaciół i nie tylko Tebanom wielce zaszkodził, lecz
1

W ósmej księdze zawarte były zdarzenia z lat 213 i 212 przed n. e.
Tiberius Sempronius Gracchus, konsul r. 213; ginie
sul w r. 212.
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i sam utracił zdobytą przedtem sławę, ponieważ na oślep i nierozważnie
zaufał tym, którym najmniej powinien był zaufać. Podobnie wydarzyło
się też rzymskiemu wodzowi Gneuszowi3 w wojnie sycylijskiej, który
bezmyślnie powierzył się nieprzyjaciołom, a tak samo jeszcze wielu
innym.
2. Dlatego też godni nagany są ci, którzy nieoględnie wydają się
w ręce przeciwników, natomiast nie można obwiniać takich, którzy stosują wszelką możliwą ostrożność. Bo w ogóle nikomu nie ufać jest zgoła
niemożliwe; jeżeli zaś po otrzymaniu wszelkich możliwych rękojmi działa
się z rozwagą, to ganić tego nie należy. A możliwe do przyjęcia rękojmie
są: przysięga, dzieci, kobiety, przede wszystkim zaś poprzednie życie.
Otóż przeliczyć się nawet co do takich środków i popaść w nieszczęście
jest winą, którą ponosi nie cierpiący, lecz sprawca cierpienia. Dlatego
głównie takich trzeba szukać rękojmi, dzięki którym ten, komu się zaufa,
nie będzie mógł złamać wiary. Ponieważ jednak rzadko tylko coś odpowiedniego się znajdzie, to także celowe byłoby pamiętać o rozwadze,
abyśmy w razie potknięcia się znaleźli przynajmniej wyrozumienie u postronnych. Zdarzyło się to już niejednemu z dawniej żyjących; ale najwyraźniejszym przykładem i najbliższym tych czasów, o których teraz
mówimy, jest los Achajosa. Ten nie pominął niczego z tego wszystkiego,
co dało się zastosować gwoli ostrożności i bezpieczeństwu; owszem, przewidział wszystko, o ile to możliwe było dla rozumu ludzkiego, a jednak
dostał się w moc nieprzyjaciół. Jakoż nieszczęście, które go dotknęło,
zjednało mu litość i wyrozumienie u postronnych, a sprawców obarczyło
oskarżeniem i nienawiścią.
(Exc. Vat. s. 374; Cod. Urb. fol. 101v)

SPRAWY SYCYLIJSKIE

3a. [...] Tak to większość ludzi
znieść — na myśli mam milczenie.

najlżejszy

przymus

najmniej

potrafi

(Cod. Urb. fol. 102v)

3. [...] Nie wydaje mi się czymś niestosownym dla całego naszego
planu i pierwotnego założenia, żeby skierować uwagę czytelników na
wielkość przedsięwzięć obu państw, rzymskiego i kartagińskiego, oraz na
ambitne ich dążności. Któż bowiem nie podkreśliłby z uznaniem, że
wznieciwszy już tak wielką wojnę o panowanie w Italii i niemniejszą od
niej wojnę o panowanie w Hiszpanii, kiedy to nadzieje co do wyniku tych
3

W czasie pierwszej wojny punickiej; zob. Polibiusz ks. I 21.
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walk jeszcze równie były niepewne dla obu stron, którym na razie groziły
podobne niebezpieczeństwa — mimo to nie ograniczyły się do leżących
pod ręką zadań, ale jeszcze wszczęły spór o Sardynię i Sycylię, a na to
wszystko nie tylko skierowały swe nadzieje, lecz także wystarały się o potrzebne środki i uzbrojenie. Temu też najbardziej mógłby się ktoś dziwić,
jeżeliby wglądnął w szczegóły. Oto Rzymianie mieli w Italii pod wodzą
konsulów dwie pełne armie, a dwie w Hiszpanii, gdzie Gneusz, dowodził
wojskiem lądowym, a Publiusz flotą. Podobna sytuacja istniała też u Kartagińczyków. Dalej mieli Rzymianie flotę na kotwicach celem obserwowania punktów w Grecji i posunięć Filipa, flotę, która z początku była
pod rozkazami Marka Waleriusza, następnie Publiusza Sulpicjusza. Prócz
tego Appiusz ze stu pięciorzędowcami, a Marek Klaudiusz z wojskiem
lądowym czyhali na wypadki w Sycylii. To samo czynił po stronie Kartagińczyków Hamilkar.
4. Dlatego sądzę, że to, o czym nieraz mówiliśmy na początku naszego
dzieła, teraz same fakty istotnie udowodniły. A była to teza, że niemożliwą
jest rzeczą z dzieł autorów historii poszczególnych okresów poznać powiązanie całości dziejów. Bo jakżeż mógłby ktoś, co czytał tylko o samych
dla siebie zdarzeniach sycylijskich albo hiszpańskich, pojąć i zrozumieć
bądź wielkość wypadków, bądź, co jest najważniejsze, w jaki sposób
i dzięki jakiemu ustrojowi politycznemu los dokonał za naszych czasów
niesłychanego wprost dzieła, to jest, że wszystkie znane części ziemi poddał jednemu panowaniu i jednej potędze, którego to faktu przedtem nie
można znaleźć w dziejach. Jak bowiem Rzymianie zdobyli Syrakuzy i jak
posiedli Hiszpanię, o tym można także ze specjalnych dzieł historycznych
do pewnego stopnia się dowiedzieć; jak jednak doszli do panowania nad
światem i jakie poszczególne zdarzenia przeciwdziałały im w osiągnięciu
najważniejszych zamysłów, a co znów i w jakich czasach zamiarom ich
dopomogło — to trudno jest pojąć bez znajomości dziejów powszechnych.
Także wielkość zdarzeń i siłę państwa nie jest łatwo bez niej zrozumieć —
dla tych samych przyczyn. Że bowiem Rzymianie rościli sobie prawo do
Hiszpanii albo też Sycylii i wyruszyli w pole z wojskami lądowymi i z flotami, to — opowiadane samo dla siebie — nie byłoby godne podziwu.
Jeżeli jednak w chwili, gdy to się działo, to samo władztwo i to samo
państwo równocześnie jeszcze wielu innych dokonywało przedsięwzięć
i jeżeli się przy tym rozważy niebezpieczeństwa i wojny, które we własnym kraju przeszli ci, co wszystkim tym kierowali — to dopiero wtedy
fakty staną się jasne i zdumiewające i zwłaszcza wtedy poświęci się im
należytą uwagę. Tyle słów przeciw takim, którzy myślą, że z pisma
zawierającego część dziejów nabędą znajomość ogólnej i powszechnej
historii.
(Cod. Urb. fol. 102v)
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OBLĘŻENIE SYRAKUZ

5. [...] Skoro tedy Syrakuzy zajęli Epilkydes i Hippokrates, którzy sami
zerwali przyjaźń z Rzymianami i resztę współziomków skłonili do odstępstwa, Rzymianie, do których doszła już także wiadomość o gwałtownej
śmierci tyrana Syrakuz, Hieronymosa, mianowali prokonsulem Appiusza
Klaudiusza i powierzyli mu wojsko lądowe, a flotą ich zawiadował Marek
Klaudiusz 4. Ci więc rozłożyli się obozem w małej odległości od miasta;
wojska lądowe miały dokonać ataku w okolicy Heksapylon, flota zaś zaczepić Achradina przy tak zwanym Scytyjskim Portyku, gdzie mur wzdłuż
morza spoczywa na własnym fundamencie5. Przygotowawszy ochronne
szopy, pociski i co poza tym jeszcze należy do oblężenia, spodziewali się,
że przy mnóstwie rąk ludzkich w przeciągu pięciu dni wyprzedzą nieprzyjaciół w zbrojeniu się. Lecz nie wzięli przy tym w rachubę tego, co mógł
Archimedes, bo nie przeczuwali, że jeden duch czasem więcej potrafi zdziałać niż całe mnóstwo rąk ludzkich. A teraz z samych faktów poznali słuszność tego twierdzenia. O ile bowiem warowność miasta na tym już polegała, że otaczający je dokoła mur leżał na wzgórzach i na wystającym
brzegu skalnym, do którego nawet w razie braku jakiejkolwiek przeszkody
nie łatwo mógłby się ktoś zbliżyć, chyba na kilku określonych miejscach — o tyle jeszcze wspomniany mąż poczynił takie przygotowania
wewnątrz miasta, a tak samo przeciw nadciągającym od strony morza,
że obrońcy niczym nie musieli się naprędce zajmować, lecz na wszelkie
działanie przeciwników z góry mieli gotową obronę. Otóż Appiusz próbował z ochronnymi szopami i drabinami zbliżyć się do muru, który od
wschodniej strony przylega do Heksapylon.
6. Marek zaś z sześćdziesięciu pięciorzędowcami wypłynął przeciw
Achradina. Każdy z tych okrętów pełen był mężów zaopatrzonych w łuki,
proce i pociski, którymi mieli odpędzić walczących z przedmurzy nieprzyjaciół. Nadto odjęli oni ośmiu pięciorzędowcom rzędy wioślarskie już to
z prawej, już to z lewej strony, potem sprzęgli z sobą ogołoconymi bokami
po dwa okręty razem i próbowali na nich podwieźć pod mury tak zwane
sambyki wiosłując po obu zewnętrznych bokach. Konstrukcja tych machin oblężniczych jest następująca. Sporządza się drabinę na cztery stopy
szeroką a tak długą, żeby przyłożona do muru podczas lądowania osiągnęła równą z nim wysokość. Oba jej boki zaopatrują w barierę i osłaniają
sterczącymi w górę parapetami; następnie kładą ją poprzecznie na stykających się ścianach sprzężonych z sobą okrętów, tak że daleko wystaje
poza dzioby okrętowe. Do masztów zaś u góry przyczepione są walce
4

Marcus Claudius Marcellus, który przedtem stał
wych, teraz zaczął od morza przypuszczać szturm do Syrakuz.
5
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wraz z linami. Jeżeli więc trzeba je użyć, to ludzie, którzy stoją na rufach
okrętów, za pomocą walców wyciągają w górę liny przymocowane do
szczytu drabiny; inni zaś na przodach okrętów gwarantują podniesienie
machiny podpierając ją żerdziami. Potem wiosłując po obu zewnętrznych
stronach rzędów wioślarskich zbliżają okręty do lądu i próbują wspomnianą machinę przyłożyć do muru. Na szczycie zaś drabiny znajduje się
rusztowanie, które z trzech stron6 ubezpieczone jest plecionką. Na nim
stoi czterech mężów i walczy przeciw tym, którzy z blanek murów chcą
przeszkodzić przyłożeniu sambyki. Gdy ją istotnie przystawią i staną ponad
murem, wówczas usuwają boczne ściany plecionek, aby z obu stron wyjść
na przedmurza albo na wieże. Reszta ludzi na sambyce idzie w ich ślady,
gdyż drabina przytwierdzona linami mocno opiera się na obu okrętach.
A słusznie ta machina otrzymała swą nazwę; kiedy bowiem drabina podniesie się do góry, to okręt i drabina razem tworzą figurę podobną do
sambyki7.
7. W ten więc sposób wyekwipowani zamyślali zbliżyć się do wież.
Lecz wspomniany poprzednio Archimedes nastawił sobie machiny wojenne na różne odległości strzału; jeżeli więc Rzymianie nadpływali z daleka, to ranił ich z silniej napiętych i większych kusz kamieniami i pociskami sprawiając im niemały kłopot i trudności; a jeżeli pociski już
nad nimi przelatywały, to używał mniejszych machin, zawsze w stosunku
do chwilowego oddalenia, i doprowadzał ich do takiej bezradności, że
w ogóle hamował ich impet i dojazd, aż Marek w swym kłopocie zmuszony
był ukradkiem jeszcze w nocy podjechać z okrętami. Gdy jednak te znalazły się na odległość strzału przy lądzie, miał już Archimedes w pogotowiu znowu inne urządzenie, skierowane przeciw tym, którzy walczyli
z okrętów. Oto na wysokość męża podziurawił mur gęstymi otworami,
które po zewnętrznej stronie były prawie tak wielkie jak dłoń. Przy nich
ustawił w obrębie muru łuczników i małe skorpiony 8, a każąc strzelać
przez te otwory, czynił żołnierzy z floty niezdatnymi do walki. Wskutek
tego zarówno znacznie oddalonym, jak i blisko stojącym nieprzyjaciołom
nie tylko udaremniał własne ich zamysły, lecz i znaczne zadawał straty.
Jeżeli zaś próbowali wyprostować sambyfci, miał przygotowane wzdłuż
całego muru machiny wojenne, które w innym czasie były niewidoczne,
lecz w razie potrzeby po stronie wewnętrznej wznosiły się nad murem
i swymi ramionami daleko wystawały poza blanki; niektóre z nich dźwigały głazy wagi co najmniej dziesięciu talentów, inne ciężkie masy ołowiu. Ilekroć więc zbliżały się sambyki, wówczas ramiona machin, obra6

Zwróconych ku nieprzyjacielowi.
Sambyka, instrument muzyczny.
8
Machina wojenna wyrzucająca pociski.
7
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cając się na dźwigu wedle potrzeby, spuszczały za pomocą sznura kamienie na tę machinę oblężniczą9. W ten sposób nie tylko sama machina
ulegała rozbiciu, lecz także okręt wraz z tymi, którzy się na nim znajdowali, poważnie był zagrożony.
8. Inne znów machiny ciskały na atakujących nieprzyjaciół — którzy
zasłonili się szopami, aby nimi ubezpieczyć się i nie ucierpieć od rzucanych przez otwory w murze pocisków — odpowiednio wielkie kamienie,
które miały odpędzić walczących na przodach okrętów. Równocześnie też
spuszczały na dół uwiązaną na łańcuchu żelazną rękę, za pomocą której
ten, kto kierował dźwigiem machiny, chwytał tam, gdzie się dało uchwycić, przód okrętu, a następnie w obrębie murów dolną, wyprostowaną
część machiny ściągał w dół. Skoro zaś przód okrętu podniósł do góry
i prostopadle ustawił okręt na rufie, wówczas dolną część machiny unieruchamiał, a rękę i łańcuch odłączał od niej za pomocą sznura. Gdy to
się stało, jedne okręty padały na boki, inne nawet całkiem się wywracały,
większość zaś wskutek runięcia przodów z wysokości zanurzała się w morzu i napełniała wodą wśród ogólnego zamętu. Marek uwikłany w trudności
tymi środkami obronnymi Archimedesa i widząc, że oblężeni wyrządzając
szkody i miotając szyderstwa odparowują jego zaczepki, martwił się
wprawdzie tym zajściem, mimo to żartując z własnego przedsięwzięcia
powiedział, że Archimedes jego okrętom daje się napić wody morskiej,
a jego sambyki otrzymały cięgi i jakby wykluczone musiały z hańbą opuścić pijatykę. Taki był wynik oblężenia od strony morza.
9. Także Appiusz popadłszy w podobne trudności musiał odstąpić od
swego zamiaru. Mianowicie jak długo jeszcze stał on w oddaleniu, ludzie
jego ostrzeliwani z proc i katapult ponosili ciężkie straty, gdyż aparat
pocisków zarówno co do ilości, jak i skuteczności był godny podziwu: wszak
Hieron dał na to środki, Archimedes zaś był twórcą i wykonawcą swych
pomysłów. Kiedy zaś żołnierze Appiusza zbliżali się do miasta, jedni bez
przerwy otrzymując rany przez wspomniane już otwory w murze wstrzymywani byli od ataku, drudzy zaś, którzy pod osłoną szop chcieli się
przemocą wedrzeć, znajdowali śmierć od rzucanych z góry kamieni i belek. Niemałą też szkodę wyrządzały im owe zwisające z machin ręce,
o których poprzednio mówiłem, bo wraz z bronią podnosiły mężów w górę
i ciskały na dół. Wreszcie Appiusz ustąpił do obozu, gdzie na naradzie
wojennej z trybunami jednomyślnie postanowiono spróbować wszelkich
środków celem zdobycia Syrakuz, z wyjątkiem oblężenia, jak też ostatecznie uczynili. Bo obozując jeszcze osiem miesięcy pod miastem, nie zaniechali zresztą żadnego fortelu wojennego lub odważnego czynu, lecz
nigdy już nie ośmielili się spróbować regularnego oblężenia. Okazuje się,
9

Tj. sambykę.
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że jeden mąż i jeden duch, jeżeli posiada odpowiednie uzdolnienie do
jakiejś działalności, potrafi dokonać rzeczy wielkich i zdumiewających.
Przynajmniej Rzymianie posiadając tak znaczne siły bojowe na lądzie
i na morzu pewni byli, że natychmiast opanowaliby miasto, gdyby usunięto jednego starca syrakuzańskiego; ponieważ jednak on był na miejscu,
nie śmieli nawet pokusić się o to, w każdym razie nie na tej drodze, na
której Archimedes mógł im stawić opór. Atoli sądząc, że oblężeni przy
wielkiej ilości ludzi głównie dla braku środków żywnościowych będą musieli im się poddać — uchwycili się tej nadziei i flotą odcinali im dowozy
od morza, a wojskiem lądowym dowozy od lądu. Aby zaś nie spędzać
bezczynnie czasu, w którym leżeli obozem pod Syrakuzami, lecz równocześnie też poza miastem wykonać coś pożytecznego, podzielili wodzowie
swe zadania i swe wojska, tak że Appiusz z dwiema częściami sił kontynuował oblężenie miasta, Marek z trzecią częścią najeżdżał tych, którzy
na Sycylii opowiedzieli się za sprawą Kartagińczyków.
(Cod. Wescheri i inne excerpta)

CZYNY FILIPA

10. [...] Filip wkroczywszy do Meseny jako nieprzyjaciel pustoszył kraj
kierując się więcej gniewem niż rozwagą; bo przypuszczał, jak mi się
zdaje, że mimo wyrządzanych ciągle szkód nieszczęśliwcy nigdy nie okażą
mu niechęci i nienawiści. Żeby o tym teraz, co już w poprzedniej księdze
było napisane, jaśniej powiedzieć, skłoniły mnie nie tylko przedtem wspomniane przyczyny, lecz także ta okoliczność, że jedni dziejopisarze zgoła
pominęli zdarzenia w Mesenii, drudzy w ogóle wskutek życzliwości ku
monarchom albo na odwrót, wskutek obawy przed nimi tak nam rzecz
przedstawiają, jakoby bezbożność i bezprawie Filipa względem Meseńczyków nie tylko nie były przewinieniem, lecz przeciwnie, były czynem
chwalebnym i pełnym zasługi. Można też zauważyć, że ci, którzy opisali
czyny Filipa, postąpili tak nie tylko w odniesieniu do Meseńczyków, lecz
podobnie także w odniesieniu do innych. Z tego wynika, że ich pisma bynajmniej nie posiadają charakteru dzieł historycznych, lecz raczej są to
pisma pochwalne. Moim zdaniem, nie powinno się książąt z uszczerbkiem
dla prawdy ani lżyć, ani wychwalać, co się już wielu historykom zdarzyło,
lecz należy tak przedstawiać sprawy, żeby zawsze były zgodne z poprzednimi wywodami i odpowiadały charakterowi danych osób. Lecz może
łatwo jest to powiedzieć, wykonać zaś nader trudno, gdyż liczne i różnorodne bywają nastroje i okoliczności, którym ludzie w życiu ulegają, tak
że swego przekonania nie mogą ani wypowiedzieć, ani napisać. Z tego powodu jednym z nich należy wybaczyć, innym nie.
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11. Najbardziej zasługuje na naganę pod tym względem Teopomp. Na
początku swej historii poświęconej Filipowi powiada on, że to głównie
skłoniło go do zamiaru napisania dzieła, iż Europa nigdy w ogóle nie
wydała takiego męża jak Filip, syn Amyntasa; ale zaraz potem we Wstępie i w całym dziele przedstawia go jako najbardziej niepowściągliwego
w stosunku do kobiet, tak że nawet własny dom przywiódł do upadku,
o ile to od niego zależało, dzięki swemu w tym kierunku popędowi i zbytkowi; dalej jako męża nader niesprawiedliwego i podstępnego w zdobywaniu przyjaciół i sprzymierzeńców; wreszcie jako takiego, który cały
szereg miast przywiódł do niewoli, używając przeciw nim podstępu
i gwałtu. Mówi też, że oddawał się nadmiernemu opilstwu, tak że nawet
za dnia nieraz widzieli go przyjaciele pijanego. Jeżeli zaś kto zechce przeczytać początek czterdziestej dziewiątej księgi jego dzieła, to całkowicie
zdumiony będzie niedorzecznością historyka, który m. in. i to także ośmielił się powiedzieć (przytaczamy te właśnie słowa, jakich on użył): „Jeżeli
był jaki wśród Greków albo barbarzyńców nierządnik czy zuchwalec,
wszyscy tacy gromadzili się w Macedonii u Filipa i nazywali się towarzyszami króla. W ogóle bowiem Filip gardził ludźmi o skromnych obyczajach, którzy pilnowali swego majątku, natomiast rozrzutników, którzy
spędzali życie na pijaństwie i na grze w kostki, szanował i forytował.
Przeto nie tylko podsycał w nich te namiętności, lecz także w każdej
innej nieprawości i plugawości uczynił ich mistrzami. Cóż bowiem szpetnego lub oburzającego nie było im właściwe? Albo cóż szlachetnego i dobrego nie było im obce? Jedni z nich zawsze byli ogoleni i wygładzeni na
ciele, choć posiadali już wiek męski, drudzy nosząc brody nie wahali się
nawzajem uprawiać nierządu. Włóczyli się też z dwoma lub trzema prostytuującymi się chłopcami, a sami nastręczali się innym do tych samych,
co owi, usług. Stąd słusznie ktoś byłby mógł uważać ich nie za towarzyszy, lecz za zboczeńców i nazwać nie żołnierzami, lecz nierządnikami;
z natury bowiem mężobójcy, byli z charakteru męskimi wszetecznikami.
Słowem, żeby zaniechać dalszych wywodów, zwłaszcza że piętrzy się
przede mną tyle ważnych spraw, sądzę, że tak zwani przyjaciele i towarzysze Filipa byli takimi w swoim rodzaju bestiami, jakimi nie byli ani
centaurowie, co zajmowali Pelion, ani Lestrygonowie, którzy zamieszkiwali równinę Leontynów, ani jacykolwiek inni".
12. Któż nie potępiłby u naszego historyka tej goryczy i niepowściągliwości języka? Nie tylko bowiem dlatego zasługuje na naganę, że mówi
o rzeczach sprzecznych z zadaniem własnego dzieła, lecz ponieważ nadto
zełgał o królu i jego przyjaciołach, a przede wszystkim wyraził swe kłamstwo w sposób brzydki i nieprzystojny. Wszak gdyby ktoś mówił o Sardanapalu albo o jego towarzyszach, to ledwie poważyłby się użyć tak
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oszczerczych słów; aczkolwiek o tegoż fasadach życiowych i rozwiązłości
możemy wnioskować z nagrobkowego napisu, który brzmi:
Moim jest to, co spożyłem, com wydrwił i czegom w miłości
Zaznał słodkiego.

Jeżeli zaś chodzi o Filipa i jego przyjaciół, powinno by się na to baczyć,
żeby nie tylko nie wygadywać na ich zniewieściałość, niemęskość i bezwstyd, lecz przeciwnie, czy przystępując do ich pochwały należałoby się
w godny sposób przedstawić męstwo, pracowitość i w ogóle dzielność tych
mężów, którzy, jak powszechnie wiadomo, swymi wysiłkami i śmiałymi
czynami z nader małego królestwa Macedonii stworzyli tak pokaźne i potężne państwo. Pominąwszy już ich czyny za czasów Filipa, te dzieła,
jakich po jego śmierci dokonali pod Aleksandrem, przekazały o nich
uznaną przez wszystkich sławę z powodu dzielności. Być może, że wielką
część tej sławy należy przypisać Aleksandrowi, który wszystkim kierował,
choć był jeszcze bardzo młody. Wszelako niemniejsza jest zasługa jego
współpracowników i przyjaciół, którzy w wielu niezwykłych walkach
zwyciężyli przeciwników, wiele przetrwali ryzykownych trudów, niebezpieczeństw i mozołów, a posiadłszy największe bogactwa i w całej pełni
używając sobie zaspokajali wszelakie żądze, niemniej jednak ani pod
względem sił fizycznych nigdy przez to nie osłabli, ani pod względem
moralnym wcale nie popadli w bezprawie i rozwiązłość, lecz wszyscy
obcując z Filipem i Aleksandrem okazali się mężami o iście królewskich
przymiotach przez swą wielkoduszność, umiarkowanie i odwagę. Bynajmniej nie potrzeba wyliczać ich po imieniu. A po śmierci Aleksandra,
kiedy to o tak wiele części świata ze sobą spór wiedli, przekazali swą
sławę potomności, uwiecznioną w bardzo licznych pismach. Przeto gorycz
historyka Timajosa, z jaką występuje przeciw Agatoklesowi, władcy Sycylii, aczkolwiek wydaje się przekraczać wszelką miarę, przecież ma jakąś
rację, gdyż oskarża on wroga, złoczyńcę i tyrana; natomiast gorycz Teopompa jest zupełnie nieuzasadniona.
13. Ponieważ postanowił pisać o Filipie jako o królu hojnie wyposażonym w zalety, nie pominął następnie nic takiego, co by nie było szpetne
i oburzające. Z tego wynika nieodparcie, że dziej opis albo na początku
i we Wstępie do swego dzieła okazuje się kłamcą i pochlebcą, albo w poszczególnych sądach nierozumnym i całkiem dziecinnym, jeżeli przypuszczał, że przez bezmyślne i niezwykłe obelgi sam zyska na wiarogodności,
a jego pochwalne sądy o Filipie znajdą większe uznanie.
Ale także co do całego układu dzieła nikt nie zgodzi się ze wspomnianym pisarzem. Zaczął on pisać grecką historię od tego okresu, na którym
skończył Tukidydes. Otóż doszedłszy do bitwy leuktryjskiej i do najsłynniejszych zdarzeń w Grecji, przestał mówić o Grecji i jej przewagach,
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zmienił temat i postanowił opisać czyny Filipa. A przecież byłoby o wiele
godniej i sprawiedliwiej wpleść w historię Grecji czyny Filipa, niż w historię Filipa czyny Grecji. Bo gdyby nawet jakiś historyk uzależniony
przedtem od królewskiej władzy znalazł możność po temu, nie zawahałby
się w odpowiedniej chwili przejść do nazwy i roli Hellady; żaden zaś
zacząwszy od niej i odbywszy w tym kierunku kawał drogi, o ile jest
przy zdrowych zmysłach, nigdy nie wymieniłby jej na blask monarszego
życia. A co właściwie skłoniło Teopompa, żeby zlekceważyć tak wielkie
sprzeczności? Zaiste tylko ten powód, że celem pierwszego zadania było
piękno, a celem historii Filipa — pożytek. Nadto jeżeli chodzi o zarzut,
że zmienił plan, może miałby coś do powiedzenia, gdyby go o to ktoś
zapytał; lecz co się tyczy sprośnych słów pod adresem przyjaciół Filipa, to
sądzę, że nie mógłby się usprawiedliwić, tylko musiałby przyznać, iż za
daleko się w tym posunął.
(Exc. Peir. s. 18; Athen. IV 62 p. 167 b; VI 77 p. 260 d; Cod. Urb. fol. 107v)

14. [...] Filip zaś nie zdołał wyrządzić żadnej znaczniejszej szkody
Meseńczykom, gdy stali się jego nieprzyjaciółmi, chociaż próbował spustoszyć ich kraj; natomiast wobec najbliższych swych przyjaciół dopuścił
się największej bezecności. Oto starszego Arata, ponieważ nie pochwalał
jego postępków w Mesenie, niedługo potem sprzątnął trucizną przy pomocy Tauriona, który w jego imieniu zarządzał sprawami Peloponezu.
Na razie fakt ten postronnym był nie znany; bo siła trucizny nie była taka,
żeby momentalnie spowodowała śmierć, lecz wymagała czasu i wywołała
tylko chorobliwy stan. Lecz samemu Aratowi nie było tajne jego nieszczęście. A okazało się to z następującego zajścia. O ile bowiem Aratos przed
wszystkimi innymi rzecz ukrywał, to przed jednym ze swych sług, Kefalonem, wskutek poufałego z nim stosunku nie zamilczał; lecz kiedy ten
podczas choroby troskliwie doglądając go zauważył, że ślina, którą opluł
ścianę, jest krwawa — chory tak się odezwał: „To, Kefalonie, jest zapłata,
jaką otrzymaliśmy od Filipa za naszą przyjaźń". Tak wielkim i pięknym
przymiotem jest skromność, że cierpiący więcej wstydził się czynu niż
sprawca, gdy dokonawszy na korzyść Filipa razem z nim tylu i tak
wielkich czynów — otrzymał taką zapłatę za swą życzliwość. Aratos więc,
ponieważ nieraz u Achajów piastował naczelną władzę i położył tyle tak
wielkich zasług około swego ludu, uzyskał po śmierci należną cześć zarówno ze strony ojczyzny, jak i ze strony Związku Achajskiego; bo
uchwalono dlań ofiary i kult herosa, słowem wszystko, co przyczynia się
do uwiecznienia pamięci. Przeto jeżeli zmarłym pozostaje jeszcze jakaś
świadomość, musi radować się wdzięcznością Achajów, podobnie jak za
życia sprawiały mu radość trudy i niebezpieczeństwa.
(Cod. Urb. fol. 106ν)
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15. [...] Od dawna już skierował swe zamysły na Lissos i Akrolissos
i pragnął stać się panem tych miejsc; przeto wyruszył tam z wojskiem.
Odbywszy dwudniowy marsz i przekroczywszy przesmyki stanął obozem
nad rzeką Ardaksanos, niedaleko od miasta. Widząc jednak, że mury Lissos zarówno od strony morza, jak i lądu wybornie są umocnione bądź
z natury, bądź sztucznie, a obok miasta leżący Akrolissos, już to wskutek
swego wysokiego wzniesienia, już to jako w ogóle niedostępny, taki przedstawia widok, że nikt nie może nawet myśleć o zajęciu go przemocą —
zupełnie porzucił nadzieję zdobycia zamku, lecz ze zdobycia miasta nie
całkiem zrezygnował. Skoro nadto zauważył, że przestrzeń między Lissos
a podnóżem góry, na której leżał Akrolissos, nadaje się do zaatakowania
miasta, postanowił na tym miejscu wdać się w lekką potyczkę i użyć przy
tym stosownego dla danej chwili fortelu wojennego. Dał więc Macedończykom jeden dzień na odpoczynek, zachęcił ich tymczasem w odpowiadających okolicznościom słowach, a następnie większą i najzdatniejszą
część lekkozbrojnych ukrył jeszcze w nocy w pewnych lesistych wądołach,
które leżały w kierunku lądu nad wyżej wspomnianym przedziałem;
z peltastami zaś i pozostałą częścią lekkozbrojnych pomaszerował następnego dnia wzdłuż morza ku przeciwległej stronie miasta. Gdy obszedł
miasto wkoło i zjawił się na wspomnianym miejscu, nikt nie wątpił, że
z tej strony zamierza przypuścić szturm do miasta. Ponieważ wszyscj
wiedzieli o przybyciu Filipa, przeto z całej okolicznej Ilirii ściągnęła do
Lissos znaczna liczba wojowników; bo do Akrolissos, ufając jego warowności, przydzielono tylko całkiem mierną załogę.
16. Skoro więc tylko zbliżyli się Macedończycy, zaraz wylegli z miasta,
ufni w swą liczbę i w obronność terenu. Peltastów umieścił król na równinie, a lekkozbrojnym rozkazał podejść ku wzgórzom i silnie natrzeć na
nieprzyjaciół. Ci wykonali rozkaz i przez jakiś czas walczono z równym
skutkiem; potem jednak ludzie Filipa ustępując zarówno terenowym
trudnościom jak i przewadze nieprzyjaciół podali tyły. Gdy ci schronili
się do peltastów, mieszkańcy miasta lekceważąc ich posunęli się naprzód
i zeszedłszy w pościgu na równinę wszczęli bój z peltastami. A załoga
Akrolissos widząc, jak Filip jeden oddział po drugim zwolna wycofuje,
i sądząc, że ustępuje z całej walki, niepostrzeżenie dała się wywabić ze
swej pozycji, ponieważ ufała naturalnej obronności miejsca; po czym
w małych oddziałach opuściła Akrolissos i spiesznie zeszła po bezdrożnych
ścieżkach na gładką równinę, jak gdyby już chodziło o łupy po ucieczce
nieprzyjaciół. W tej chwili ci, którzy rozstawieni byli w zasadzce od strony
lądu, znienacka podnieśli się i wykonali skuteczny atak na Akrolissos;
równocześnie peltaści odwróciwszy się, wspólnie z nimi uderzyli na przeciwników. Wskutek tego ci popadli w zamieszanie; i ludzie z Lissos cofając się w rozsypce szczęśliwie dostali się do miasta, tym zaś, co opuścili
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Akrolissos, odcięli odwrót owi, którzy wyskoczyli z zasadzki. Tak więc
zdarzyła się rzecz niespodziewana, że Akrolissos zaraz wzięto bez walki,
a Lissos dopiero w następnym dniu wśród wielkich bojów, kiedy to Macedończycy przypuszczali energiczne i szerzące popłoch szturmy. Skoro
więc Filip wbrew oczekiwaniu zagarnął wspomniane miejsca, przez ten
czyn dostał w swą moc wszystkich okolicznych mieszkańców, tak że większość Iliryjczyków dobrowolnie powierzyła mu swe miasta; bo po zdobyciu
przemocą owych twierdz żadna już warowność i żadne ubezpieczenie nie
zdawały się wystarczać, żeby oprzeć się przemocy Filipa.
(Cod. Urb. fol. 107v)

ACHAJOS SCHWYTANY W SARDES PRZEZ ANTIOCHA

17. [...] Bolis był z pochodzenia Kreteńczykiem, który przez długi czas
przebywał na dworze króla Ptolemajosa piastując wyższe stanowisko wojskowe i zdawał się nikomu nie ustępować rozumem, niezwykłą odwagą
i biegłością w sprawach wojennych. Sosibios pozyskawszy jego zaufanie
przez częste rozmowy i zjednawszy sobie jego życzliwość oraz gotowość do
usług powiadomił go o zamierzonym przedsięwzięciu mówiąc, że w obecnej
chwili nie mółby oddać królowi żadnej większej przysługi, niż gdyby mu
pomógł wymyślić plan, jak i w jaki sposób dałoby się ocalić Achajosa. Bolis
słysząc to, oświadczył, że sprawę rozważy, i na razie oddalił się. Po zastanowieniu się poszedł w dwa lub trzy dni później do Sosibiosa i podjął się
akcji. Powiedział, że bawił przez dłuższy czas w Sardes i obeznany jest
z okolicą; nadto Kambylos, dowódca służących u Antiocha Kreteńczyków,
jest nie tylko jego ziomkiem, lecz także krewnym i przyjacielem. Przypadkiem też Kambylosowi i podwładnym mu Kreteńczykom powierzono jedną
ze strażnic, położonych w tyle za zamkiem, gdzie teren nie pozwalał na
oszańcowanie i strzeżony był tylko przez nieprzerwaną linię stojących pod
rozkazami Kambylosa żołnierzy. Sosibiosowi podobała się ta myśl. Zdawał
sobie sprawę, że albo niemożliwą jest rzeczą wyratować Achajosa z jego
ciężkiego położenia, albo jeżeli w ogóle jest jakaś możliwość, to nikt inny
lepiej tego nie dokona niż Bolis. Ponieważ jednocześnie i Bolis taką okazał
gotowość, więc sprawa szybko posunęła się naprzód. Mianowicie Sosibios
z góry dał mu pieniądze, żeby niczego nie zabrakło do wykonania planu,
i przyrzekł jeszcze w razie powodzenia sprawy wypłacić znaczną sumę;
a przedstawiając w przesadny sposób wdzięczność ze strony króla i samego
ocalonego, obudził w Bolisie wielkie nadzieje na przyszłość. Ten więc,
gotów do akcji, bezzwłocznie wypłynął, utrzymawszy umówione znaki
i pisma uwierzytelniające zarówno do Nikomacha na Rodos, który zdawał
się żywić prawdziwie ojcowską życzliwość i wierność ku Achajosowi, jak
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i do Melankomasa w Efezie. Oni bowiem byli tymi, przez których Achajos
już w poprzednim czasie prowadził rokowania z Ptolemajosem i kierował
wszystkimi innymi planami na zewnątrz.
18. Przybywszy na Rodos, a następnie do Efezu, porozumiał się Bolis
ze wspomnianymi mężami i stwierdził, że są gotowi wypełnić żądania;
potem jednego ze swych podwładnych, Arianosa, wysłał do Kambylosa
z oznajmieniem, że wydelegowano go z Aleksandrii celem zwerbowania
najemnych żołnierzy i że chce z Kambylosem omówić pewne konieczne
sprawy: przeto żąda oznaczenia czasu i miejsca, gdzie bez czyjejkolwiek
wiedzy mogliby się ze sobą spotkać. Arianos wkrótce przytył do Kambylosa i przedstawił mu swe zlecenia. Ten z gotowością usłuchał wezwania,
oznaczył dzień i znane obu miejsce, gdzie zjawi się w nocy, i odprawił
Arianosa. Bolis, jako prawdziwy Kreteńczyk i z natury przebiegły, zwykł
był rzecz na wszystkie strony rozważać i każdy plan starannie badać.
Kiedy wreszcie stosownie do umowy z Arianosem spotkał się z Kambylosem, oddał mu list10. Po przedłożeniu listu urządzili naradę na modłę
kreteńską; nie myśleli bowiem o ratunku człowieka zagrożonego niebezpieczeństwem ani o wierności względem tych, którzy im poruczyli przedsięwzięcie, lecz mieli na oku tylko własne bezpieczeństwo i własną korzyść. A ponieważ obaj byli Kreteńczykami, więc rychło doszli do tego
samego zdania, żeby wypłaconymi z góry przez Sosibiosa dziesięciu talentami wspólnie się podzielić, o planie zaś powiadomić Antiocha, wziąć go
za sprzymierzeńca i przyrzec mu, że wydadzą w jego ręce Achajosa, jeżeli
otrzymają pieniądze i na przyszłość obietnice, godne takiego przedsięwzięcia. Gdy to postanowiono, Kambylos podjął się układów z Antiochem,
Bolis zaś zobowiązał się wysłać po kilku dniach Arianosa do Achajosa
z szyfrowymi listami Nikomacha i Melankomasa. O to zaś, żeby Arianos
bezpiecznie mógł wejść do zamku i stamtąd znowu wrócić, miał się postarać Kambylos. Otóż jeżeli Achajos zgodzi się na plan i da odpowiedź
Nikomachosowi i Melankomasowi, wtedy przyrzekał Bolis osobiście wziąć
się do rzeczy i spotkać się z Kambylosem. Po takiej umowie rozeszli się
i obaj załatwiali to, na co się ugodzili.
19. Kambylos więc przy pierwszej sposobności wspomniał o tym królowi. Antioch, któremu ta wiadomość była po myśli i niespodziana,
z jednej strony bardzo się ucieszył i wszystko obiecywał, z drugiej jednak
nie ufając, badał szczegółowo ich plany i przygotowania. Następnie nabrał
zaufania, a sądząc, że przedsięwzięcie zostaje jakby pod boską opieką,
wzywał i nieraz prosił Kambylosa, aby plan uskutecznił. To samo czynił
Bolis wobec Nikomacha i Melankomasa. Ci wierząc, że w zupełnie uczciwy
10

Prawdopodobnie list od Sosibiosa, o którym jednak poprzednio nie było żadnej
wzmianki.
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sposób wykonuje się ten zamysł, zaraz ułożyli Arianosowi listy do Achajosa w tajemnym piśmie, jak to zwykli byli czynić, [tak że ten, komu by
wpadły w ręce, nie mógłby nic z ich treści zrozumieć] i wysłali go zachęcając w nich Achajosa, żeby miał zaufanie do Bolisa i Kambylosa. Arianos
dopuszczony za pośrednictwem Kambylosa do zamku oddał listy Achajosowi. Ponieważ zaś od początku brał udział w tej akcji, mógł o każdym
szczególe dokładnie zdać sprawę, więc raz po raz i podchwytliwie wypytywano go o Sosibiosa i Bolisa, raz po raz też o Nikomacha i Melankomasa,
głównie zaś o Kambylosa. On jednak bez uprzedzenia i dzielnie zniósł te
indagacje, zwłaszcza że nie znał istoty postanowień Kambylosa i Bolisa.
Achajos więc zarówno na podstawie przesłuchania Arianosa, jak przede
wszystkim na podstawie tajnych pism Nikomacha i Melankomasa nabrał
zaufania, dał odpowiedź i zaraz znowu odesłał Arianosa. Odtąd często
porozumiewały się obie strony, wreszcie Achajos złożył swój los w ręce
Nikomacha i Melankomasa, ponieważ nie pozostała mu już żadna inna
nadzieja ratunku, i wezwał ich, żeby w pewną bezksiężycową noc posłali
doń Bolisa wraz z Arianosem, bo ma zamiar im się powierzyć. Mianowicie
Achajos nosił się z taką myślą: żeby naprzód uniknąć grożących mu niebezpieczeństw, potem zaś okrężną drogą podążyć przeciw Syrii; żywił
bowiem wielką nadzieję, że jeżeli nagle i nieoczekiwanie zjawi się u mieszkańców Syrii, podczas gdy Antioch jeszcze bawi pod Sardes, to wywoła
znaczne rozruchy i znajdzie wielkie uznanie u Antiocheńczyków jako też
u mieszkańców Celesyrii i Fenicji.
20. Achajos więc nosząc się z takimi nadziejami i planami oczekiwał
z niecierpliwością przybycia Bolisa. Nikomachos zaś i Melankomas, przyjąwszy Arianosa i przeczytawszy listy, wysłali Bolisa, przy czym nie szczędzili mu słów zachęty i czynili wielkie obietnice, jeżeli szczęśliwie wykona
przedsięwzięcie. Ten wysłał przodem Arianosa, aby donieść Kambylosowi
o rychłym swym przybyciu, i przyszedł w nocy na umówione miejsce. Tu
pozostali razem przez jeden dzień i ułożyli się, jak w szczegółach ma się
sprawą pokierować, po czym nocą weszli do obozu. Ich plan zaś został
ułożony w następujący sposób. Jeżeliby Achajos wyszedł z zamku sam
albo tylko z jednym towarzyszem obok Bolisa i Arianosa, to zupełnie go
zlekceważą i łatwo pokonają ci, którzy leżą w zasadzce; gdyby jednak
przybył w liczniejszym towarzystwie, to trudne będzie zadanie dla tych,
którym zostało to powierzone, zwłaszcza gdyby go żywcem chcieli dostać
w swą moc, ponieważ największy nacisk kładziono na usługiwanie Antiochowi. Dlatego miał Arianos po wyprowadzeniu Achajosa iść przodem,
gdyż znał on ścieżkę, którą nieraz wchodził i wychodził, Bolis zaś miał iść
z tyłu za innymi, a gdyby już doszedł do tego miejsca, gdzie Kambylos
miał swych ludzi trzymać gotowych w zasadzce, wtedy miał Achajosa ująć
i ubezwładnić, aby tenże wśród zamieszania w nocy nie umknął przez lasy
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i zarośla albo z rozpaczy sam nie rzucił się z jakiejś stromej skały, lecz
żeby stosownie do ich planu żywcem wpadł w ręce swych nieprzyjaciół.
Gdy to postanowiono i Bolis przybył do obozu Kambylosa, zaprowadził
go Kambylos jeszcze tej samej nocy do Antiocha. Nie było przy tym nikogo innego. Król przyjął go uprzejmie, dał mu porękę co do przyrzeczonych nagród i zwrócił się do obu z dłuższym przemówieniem, aby już nie
zwlekali z wykonaniem swego zadania. Następnie wrócili do swego namiotu, skąd Bolis z Arianosem nad ranem wybrali się w drogę i jeszcze
w nocy dotarli do zamku.
21. Achajos przyjął Bolisa z niesłychaną uprzejmością i wypytywał go
dokładnie o wszystkie szczegóły planu. Ponieważ zaś z wyglądu i z rozmowy wydawał mu się takim, który sprosta powadze zadania, więc
z jednej strony bardzo był uradowany nadzieją ratunku, z drugiej znów
pełen był lęku i niepokoju, ponieważ chodziło o wynik tak ważnej sprawy.
Jako mąż, który nikomu nie ustępował w rozumie i miał dużo doświadczenia życiowego, przecież jeszcze nie zdecydował położyć całej ufności
w Bolisie. Dlatego oświadczył mu, że na razie nie może opuścić zamku,
pośle jednak z nim trzech albo czterech swoich przyjaciół, a gdy ci rozmówią się z Melankomasem, on przygotuje się do wyjścia. Achajos więc
uczynił wszystko, co było możliwe; lecz o tym nie wiedział, jak to się
mówi, że grając rolę Kreteńczyka — z Kreteńczykiem ma do czynienia:
Bolis bowiem wyczuł wszelki podstęp, jaki w danym wypadku można
było wymyślić. Kiedy zatem nadeszła noc, w której według zapowiedzi
miał z nim wyprawić swych przyjaciół, posłał Achajos naprzód Arianosa
i Bolisa ku bramie zamku i polecił im tam czekać, aż zjawią się ci, którzy
mieli z nimi wyruszyć. Oni spełnili jego rozkaz. Achajos zaś w ostatniej
chwili powiadomił o planie swą małżonkę Laodikę, która tak została tym
zaskoczona i wytrącona z równowagi, że mąż przez dłuższy czas musiał
u niej zabawić, aby ją uspokoić prośbami i przedstawieniem żywionych
przez siebie nadziei. Następnie w towarzystwie czterech przyjaciół, którym
dał zwyczajne odzienie, podczas gdy sam wdział nędzne i niepozorne, aby
wyglądać na człowieka z gminu, wybrał się w drogę. Jednemu z przyjaciół
polecił, żeby sam zawsze odpowiadał na wszystkie pytania Arianosa i Bolisa i tak samo zadawał im, konieczne pytania; o innych miał powiedzieć,
że są to barbarzyńcy.
22. Kiedy połączyli się z Arianosem i Bolisem, szedł na ich przedzie
Arianos, ponieważ znał drogę; Bolis zaś kroczył z tyłu, jak od początku
postanowiono. Obecny stan rzeczy stawiał go w niepewnej i kłopotliwej
sytuacji. Chociaż bowiem jako Kreteńczyk o wszystko możliwe drugiego
podejrzewał, przecież nie mógł z powodu ciemności rozpoznać Achajosa,
nie tylko, kto nim jest, lecz nawet, czy on w ogóle jest obecny. Ponieważ
jednak droga w dół przeważnie była stroma i niedostępna, a w niektórych
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miejscach także bardzo śliskie i niebezpieczne miała spadki, i wtedy,
ilekroć przybyli na takie miejsce, jedni chwytali Achajosa za rękę, drudzy
znów odbierali go od nich, nie mogąc w ogóle nawet w obecnej chwili ukryć
zwyczajnego dlań szacunku — przeto rychło zrozumiał Bolis, kto z nich
jest Achajosem i jak wygląda. Skoro zaś przybyli na umówione z Kambylosem miejsce, a Bolis gwizdaniem dał sygnał, wtedy innych schwycili ci,
którzy wypadli z zasadzki, Achajosa zaś porwał sam Bolis wraz z jego
płaszczem, pod którym trzymał ręce, ponieważ obawiał się, że on poznawszy zdradę spróbuje się zabić; miał bowiem przygotowany na siebie miecz.
Szybko też ze wszystkich stron otoczony dostał się Achajos w ręce wrogów
i zaraz zaprowadzono go wraz z jego przyjaciółmi do Antiocha. Król od
dawna w napięciu i z niecierpliwością oczekiwał wyniku sprawy; odprawiwszy współbiesiadników został sam czuwając w namiocie, a z nim
dwóch albo trzech ze straży przybocznej. Kiedy więc Kambylos i jego
towarzysze weszli i posadzili na ziemi skrępowanego Achajosa, do tego
stopnia pozbawił go mowy ten niespodziewany widok, że przez dłuższy
czas milczał, aż wreszcie zdjęty współczuciem zapłakał. Doznał zaś tych
uczuć, jak mi się zdaje, gdy poznał, jak nieuniknione i nieobliczalne są
zrządzenia losu. Achajos bowiem był synem Andromacha, brata Laodiki,
małżonki Seleukosa, a sam miał za żonę Laodikę, córkę króla Mitrydatesa;
stał się zaś panem całego kraju z tej strony Tauru. A wtedy, gdy zarówno
jego wojsku, jak i nieprzyjaciołom zdawało się, że przebywa on w najbardziej warownym punkcie świata, siedział związany na ziemi, wydany
w ręce swych wrogów, nikt zaś jeszcze w ogóle nie wiedział o tym zdarzeniu prócz tych, którzy czynu dokonali.
23. Kiedy więc z brzaskiem dnia przyjaciele króla wedle zwyczaju
zebrali się w jego namiocie i ujrzeli na własne oczy to, co się stało, wszyscy inni doznali także tych samych uczuć co król; zdumieni bowiem tym
zajściem nie wierzyli swym oczom. Gdy zasiadła Rada Królewska, stawiano wiele wniosków, jaką ma się przeciw niemu zastosować karę. Wreszcie uchwalono, żeby naprzód okaleczyć nieszczęśliwemu ręce i nogi,
potem uciąć mu głowę, a tułów, zaszyty w oślą skórę, powiesić na krzyżu.
Skoro to wykonano i wojsko dowiedziało się o fakcie, wybuchł w całym
obozie taki entuzjazm i zachwyt, że Laodika, która jedyna na zamku wiedziała o wyjściu męża, domyśliła się tego, co zaszło, z niepokoju i poruszenia w obozie. Wkrótce zjawił się też herold u Laodiki, doniósł o losie
Achajosa i wezwał ją, żeby załatwiła swoje sprawy i opuściła zamek.
Z początku ci, którzy byli na zamku, niezdolni do udzielenia odpowiedzi
oddawali się tylko biadaniu i nieumiarkowanym skargom, nie tyle z życzliwości dla Achajosa, ile że każdemu zdarzenie to wydawało się nieoczekiwane i całkiem niespodziane; oblężeni zaś całkiem bezradni znaleźli
się w trudnym położeniu. Antioch zaś po zabiciu Achajosa ciągle dokuczał
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zamkniętym na zamku spodziewając się, że oni sami nastręczą mu jakąś
dobrą okazję. I rzeczywiście to wreszcie nastąpiło. Poróżniwszy się bowiem
między sobą, podzielili się na partie i jedni przyłączyli się do Ariobazosa,
drudzy do Laodiki, po czym wskutek wzajemnej nieufności rychło obie
partie wydały siebie i zamki w ręce króla.
Achajos więc zakończył życie uczyniwszy wszystko, czego wymagał
rozum, lecz uległszy wiarołomstwu tych, którym zaufał. Jego los daje
potomnym z dwóch względów pożyteczny przykład: po pierwsze uczy,
żeby nikomu łatwo nie ufać, po wtóre, żeby w szczęściu nie chełpić się,
lecz pamiętając, że się jest człowiekiem, na wszystko być przygotowanym.
(Cod. Urb. fol. 109r)

KAUAROS, KRÓL GALÓW W TRACJI

24. [...] Kauaros, król zamieszkałych w Tracji Galów, obdarzony
prawdziwie królewską naturą i wielkodusznością, zapewniał wielkie bezpieczeństwo kupcom żeglującym do Pontu i oddawał ważne usługi Byzantyjczykom w ich wojnach przeciw Trakom i Bityńczykom.
(Exc. Peir. s. 26)

[...] Polibiusz w ósmej księdze Dziejów opowiada, że Gal Kauaros,
dzielny zresztą mąż, został zepsuty przez pochlebcę Sostratosa, który
z pochodzenia był Chalkedończykiem.
(Athen. VI 60 p. 252 c)

ANTIOCH POD ARMOSATĄ

25. [...] Kserkses był królem Armosaty, która leży na tak zwanej Pięknej Równinie, w środku między Eufratem a Tygrysem. Pod tym miastem
rozłożył się obozem król Antioch i szykował się je oblegać. Kserkses, widząc zbrojenia króla, najpierw planował ucieczkę; lecz po jakimś czasie
z obawy, żeby po zajęciu królewskiej rezydencji przez wrogów także pozostałe części państwa od niego się nie odłączyły, pożałował tego i wysłał
do Antiocha posłów oświadczając, że chce się z nim rozmówić. Otóż wierni
wśród przyjaciół Antiocha mniemali, że nie należy puszczać wolno młodzieńca, którego dostaną w swe ręce, lecz radzili mu, żeby po zajęciu
miasta oddał panowanie Mitrydatesowi, który był synem jego rodzonej
siostry. Lecz król żadnej z tych rad nie usłuchał, tylko wezwawszy do
siebie młodzieńca pojednał się z nim i podarował mu większą część sumy
pieniężnej, którą mu jego ojciec był jeszcze winien za podatki, utrzymawszy zaś od niego natychmiast trzysta talentów, tysiąc koni i tysiąc
mułów wraz z uprzężą, zwrócił mu całe panowanie i dał swą siostrę Antio-
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chis za żonę. Przez to wszystkich mieszkańców owych okolic zjednał sobie
i przyciągnął, bo uznano, że postąpił wielkodusznie i prawdziwie po królewsku.
(Exc. Peir s. 26)
WOJNA HANNIBALSKA. ZDRADA11 TARENTU

26. [...] W swej bucie wynikającej z dobrobytu przywołali mieszkańcy
Tarentu Pyrrusa z Epiru. Każda bowiem wolność połączona z długotrwałą
mocą zwykła odczuwać przesyt istniejących stosunków i w następstwie
szuka sobie pana; a kiedy takiego otrzyma, wnet znowu go znienawidzi,
ponieważ zmiana okazuje się wielkim pogorszeniem. To właśnie teraz
wydarzyło się Tarentyjczykom.
(Exc. Vat. s. 374)

[...] Każda przyszłość okazuje się czymś lepszym od teraźniejszości.
(Exc. Vat. s. 375)

[...] Gdy te wiadomości
oburzenie wśród mas.

12

dotarły do Tarentu i do Turiów, wywołały
(Suda ν. προσπεσόντων)

[...] Najpierw więc wyszli z miasta niby na podjazd i zbliżyli się w nocy
do obozu Kartagińczyków. Wówczas inni ukryli się w zaroślach przy
drodze i tam pozostali, Filemenos zaś i Nikon podeszli do obozu. Schwytanych przez straże zaprowadzono do Hannibala, gdyż nic nie mówili, ani
skąd przybywają, ani co są za jedni, a tylko to jedno oświadczyli, że chcą
widzieć się z wodzem. Gdy ich zaraz przywiedziono do Hannibala, powiedzieli, że pragną rozmówić się z nim bez świadków. Ten z wielką gotowością zgodził się na posłuchanie, a wtedy oni dokładnie opowiedzieli mu
o własnych zamiarach i o stosunkach w mieście rodzinnym, rzucając liczne
i różne oskarżenia przeciw Rzymianom, aby się nie wydawało, że bez
przyczyny przystępują do zamierzonej akcji. Wtedy więc Hannibal pochwaliwszy i uprzejmie przyjąwszy ich zamiar odprawił przybyłych i ułożył się z nimi, że jak najrychlej znowu przybędą i z nim się spotkają. Na
razie rozkazał im, żeby oddaliwszy się spory kawał od obozu, pierwsze
trzody, które z rana będą wypędzone na paszę, wraz z ludźmi uprowadzili
i bez obawy wracali do domu; on już będzie się troszczył o ich bezpieczeństwo. Uczynił to chcąc sam zyskać na czasie, aby dokładniej zbadać zamiary młodych ludzi, im zaś zjednać zaufanie współziomków, że wychodzą na łupiestwa w zupełnie uczciwym celu. Nikon i Filemenos wykonali
11
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zlecenie. Hannibal więc był bardzo uradowany, że z trudem wreszcie nadarzyła mu się sposobność dokonania swego przedsięwzięcia; a Nikon i Filemenos jeszcze bardziej zapalili się do akcji, gdyż posłuchanie odbyło
się bezpiecznie i znaleźli taką gotowość u Hannibala, a prócz tego obfite
łupy zjednały im dostateczne zaufanie u ziomków. Wtedy więc sprzedali
część zdobyczy, część przeznaczyli na ucztę, a przez to nie tylko znaleźli
wiarę u Tarentyjczyków, lecz mieli także niemało naśladowców.
27. Gdy potem przedsięwzięli drugą wycieczkę i we wszystkich szczegółach postąpili tak samo jak przedtem, zobowiązali się sami wobec Hannibala zaprzysiężonym układem i takiż sam otrzymali od niego, a układ
ten opiewał, że Tarentyjczycy uzyskają wolność, Kartagińczycy zaś nie
będą ani w żaden sposób ściągać z nich podatków, ani żadnych innych
ciężarów na nich nakładać; natomiast domy i kwatery Rzymian wolno
Kartagińczykom złupić, skoro zawładną miastem. Umówili się także co
do hasła, żeby straże, ilekroć przybędą, chętnie wpuszczały ich do obozu.
W ten sposób otrzymali możność częstszego odwiedzania Hannibala, kiedy
to bądź pod pozorem wycieczki, bądź znowu pod pozorem łowów opuszczali miasto. Ułożywszy to na przyszłość, większość ich czekała na odpowiednią chwilę, Filemenosowi zaś wyznaczyli rolę wychodzenia na łowy.
Bo przy jego nadmiernym do nich zamiłowaniu była powszechna o nim
opinia, że nic nie uważa za ważniejsze w życiu niż łowy. Dlatego poruczyli
mu zadanie, żeby zdobytą na polowaniu zwierzyną zjednał sobie przede
wszystkim Gajusza Liwiusza, naczelnika miasta, a po wtóre strażników
wieży przy tak zwanej bramie Temenickiej. Filemenos otrzymawszy to
zlecenie ciągle przynosił do miasta dziczyznę, którą bądź sam upolował,
bądź dostał od Hannibala z trzymanych dlań w pogotowiu zapasów, i dawał część jej Gajuszowi, część strażnikom wieży nad bramą, ażeby mu
boczną furtkę chętnie otwierali; przeważnie bowiem wchodził i wychodził
nocą, rzekomo z obawy przed nieprzyjaciółmi, w rzeczywistości zaś przez
wzgląd na zamierzone przedsięwzięcie. Kiedy już Filemenos doszedł do
takiej zażyłości ze strażnikami bramy, że się nie namyślali, lecz ilekroć
w nocy zbliżył się do murów i zagwizdał, natychmiast otwierali mu
furtkę — odtąd zdrajcy oczekiwali tylko dnia, w którym rzymski naczelnik miasta w licznym towarzystwie miał wziąć udział we wczesnej biesiadzie w tak zwanym Muzejon blisko rynku; ten więc dzień wyznaczyli
Hannibalowi do wykonania planu.
28. Hannibal od dawna już udawał chorego, aby Rzymianie nie dziwili
się słysząc, że od dłuższego czasu bawi w tej samej okolicy; teraz zaś tym
bardziej symulował chorobę. Odległość jego obozu od Tarentu wynosiła
trzy marsze dzienne. Kiedy nadszedł oznaczony czas, przygotował z konnicy i piechoty ludzi odznaczających się sprytem i odwagą, w liczbie około
dziesięciu tysięcy, i polecił im zaopatrzyć się w prowiant na cztery dni.
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Wczesnym rankiem kazał wyruszyć i odbywał przyśpieszony marsz. Z numidyjskich zaś jeźdźców wyznaczył około osiemdziesięciu i rozkazał im
w odległości mniej więcej trzydziestu stadiów wyprzedzać wojsko i najeżdżać okolice z obu stron drogi, aby nikt nie wyśledził pochodu całego
wojska, lecz żeby jedni dostali się w ręce wpadających, drudzy umknąwszy
zanieśli do miasta wiadomość, że jest to podjazd ze strony Numidów. Gdy
Numidowie oddaleni byli od miasta o jakie sto dwadzieścia stadiów, Hannibal spożył z wojskiem wieczerzę nad rzeką nie dającą się łatwo zauważyć i płynącą w głębokim parowie. Potem zgromadził dowódców i nie
obwieszczając im stanowczo swego zamiaru zachęcił ich tylko, żeby najpierw wszyscy okazali się dzielnymi mężami, bo nigdy większe nie czekały
ich nagrody, po wtóre, żeby każdy trzymał razem swych podwładnych
podczas marszu i ostro łajał tych, którzy by w ogóle oddalali się ze swego
szeregu, wreszcie, żeby pilnie uważali na rozkazy i nic nie czynili na własną rękę prócz tego, co im będzie zlecone. Po tych słowach odprawił dowódców, a z nastaniem zmierzchu kazał ruszyć przedniej straży, pragnąc
około północy zbliżyć się do murów. Za przewodnika miał Filemenosa,
dla którego w wiadomym celu przygotował był odyńca.
29. Istotnie Gajusz Liwiusz, jak przypuszczali młodzi, wraz z przyjaciółmi jeszcze za dnia przybył na biesiadę do Muzejon i pijatyka prawie
już osiągnęła punkt kulminacyjny, kiedy około zachodu słońca nadeszła
wiadomość, że Numidowie robią podjazdy w okolicy. On zaś tylko to jedno
biorąc pod uwagę powołał kilku dowódców i polecił im z połową jazdy
wczesnym rankiem wyjść z miasta, aby powstrzymać plądrujących kraj
nieprzyjaciół; lecz wskutek tego zupełnie nie podejrzewał akcji Hannibala.
A Nikon, Tragiskos i ich towarzysze z nastaniem ciemności zgromadzili
się wszyscy w mieście, czekając na powrót Liwiusza i jego gości z uczty.
Ci rychło też powstali od stołu, gdyż pijatyka zaczęła się jeszcze za dnia.
Otóż jedni ze spiskowców usunęli się w bezpieczne miejsce i tu pozostali;
inni młodzi, rozweseleni i strojąc z sobą żarty, wyszli naprzeciw Liwiusza
i jego przyjaciół, przy czym udawali wracających z uczty. Ponieważ zaś
towarzysze Liwiusza jako podchmieleni tym bardziej byli nieprzytomni,
więc przy wzajemnym spotkaniu obie strony śmiały się i żartowały. Kiedy
zawróciwszy z Liwiuszem zaprowadzili go do domu, on ułożył się na spoczynek — pijany, co było zrozumiałe, gdyż wcześnie zaczęli pić — nie
myśląc o czymś złym albo o jakimś niebezpieczeństwie, lecz pełen radosnej beztroski. A Nikon i Tragiskos połączyli się z pozostałymi młodzieńcami, po czym wszyscy podzielili się na trzy części, obsadzili najdogodniejsze dojścia do rynku i pilnowali, aby żadna wiadomość z zewnątrz nie
uszła ich uwagi ani cokolwiek z tego, co dzieje się w samym mieście. Także
przy domu Gajusza ustawili straż, bo dobrze wiedzieli, że gdyby padło
jakieś podejrzenie co do ich zamiaru, to naprzód zawiadomiono by o tym
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Liwiusza i wszelkie działanie wyjdzie od niego. Kiedy więc biesiadnicy
wrócili do domu i w ogóle cała ta wrzawa już przeszła, większość zaś
obywateli miasta udała się na spoczynek, kiedy godzina nocna była już
późna, spiskowcy trwając niezłomnie w swoich zamiarach skupili się
i przystąpili do wykonania swego planu.
30. Umowa młodych z Kartagińczykami była następująca. Hannibal
miał zbliżyć się do miasta od położonej na wschód strony lądu, w kierunku
tak zwanej Temenickiej bramy, i zapalić ogień na grobie, który jedni
nazywają grobem Hyakinta, drudzy — Apollona; Tragiskos zaś i jego
ludzie mieli, skoro to ujrzą, dać także znak ogniem z miasta. Gdyby to
spełniono, miał Hannibal kazać ogień zgasić i ze swym wojskiem pomaszerować wolnym krokiem ku bramie. Stosownie do tej umowy młodzieńcy
przekroczywszy zamieszkaną dzielnicę miasta przybyli do grobów. Mianowicie wschodnia część miasta Tarentyjczyków pełna jest nagrobków, ponieważ wszystkich zmarłych jeszcze dziś grzebie się u nich w obrębie
murów wedle dawnej wyroczni. Oto powiadają, że bóg dał Tarentyjczykom przepowiednię, ,,iż będzie dla nich lepiej i korzystniej, jeżeli zamieszkają razem z większością"; oni zaś wierząc, że wedle wyroczni
wtedy będą najlepiej mieszkać, jeżeli także zmarłych mieć będą w obrębie
murów, grzebią z tego powodu jeszcze dziś swych nieboszczyków w obrębie bram. Gdy więc wspomniani przybyli do grobowca Pytionikosa,
czekali tu, co dalej nastąpi. Skoro zaś Hannibal z wojskiem zbliżył się do
miasta i dano umówiony znak, Nikon i Tragiskos na widok ognia nabrali
odwagi i sami także ukazali sygnał ognisty; potem widząc, że ogień po
tamtej stronie znowu jest zgaszony, ruszyli w pośpiesznym biegu ku bramie, aby zawczasu wymordować straż w wieży nad bramą, ponieważ umówiono się, że Kartagińczycy będą maszerować powoli, krok za krokiem.
Szczęśliwie tego dokonawszy i zaskoczywszy strażników, jedni ich wyrżnęli, drudzy wyłamali wrzeciądze. Po szybkim otwarciu bramy nadeszły
do miasta w samą porę wojska Hannibala, które odbyły wyznaczony
marsz, tak że zupełnie nie zatrzymywały się po drodze.
31. Wejście do miasta, jak zamierzano, odbyło się bezpiecznie i bez
żadnego hałasu; sądząc więc, że główną część zadania szczęśliwie uskutecznili, sami pełni już dobrej myśli posuwali się ku rynkowi ulicą, która
od Głębokiej prowadzi w górę. Jeźdźców zaś, których nie było mniej niż
dwa tysiące, zostawili za murami, aby stanowili rezerwę, gdyby albo od
zewnątrz pojawił się nieprzyjaciel, albo zaszedł inny nieprzewidziany
wypadek, jak to się zdarza w tego rodzaju przedsięwzięciach. Znalazłszy się w okolicy rynku zatrzymali wojsko w pochodzie, aby poczekać
na Filemenosa, bo byli niespokojni, jak się im powiedzie także ta część
planu. Kiedy bowiem po zapaleniu ognia zamierzali ruszyć ku bramie,
wówczas wysłali także Filemenosa z odyńcem na noszach i z tysią-
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cem prawie Libijczyków ku najbliższej bramie; chcieli bowiem, żeby
wedle pierwotnego planu przedsięwzięcie ich opierało się nie tylko na
jednej możliwości, lecz na wielu. Filemenos zaś zbliżywszy się do murów
zagwizdał swoim zwyczajem i zaraz zjawił się strażnik schodząc do furtki.
Gdy tamten zawołał z zewnątrz, żeby rychło otwierał, bo ciężko im dźwigać przyniesionego odyńca, strażnik z radością usłyszał te słowa i pośpiesznie otworzył spodziewając się, że powodzenie w łowach Filemenosa także jemu wyjdzie na dobre, gdyż zawsze miał udział w przynoszonej zdobyczy. Filemenos więc wszedł dźwigając z przodu ciężar,
z nim drugi ubrany po pastersku niby jeden z wieśniaków, a za tym
znowu dwaj inni, którzy z tyłu nieśli zwierza. Skoro ich czterech przekroczyło furtkę, na miejscu zatłukli tego, który im otworzył, w chwili
gdy naiwnie oglądał i obmacywał odyńca, po czym powoli i z całym spokojem przepuścili przez furtkę idących za nimi około trzydziestu Libijczyków, którzy wyprzedzali resztę. Gdy to się stało, natychmiast jedni
wyłamali wrzeciądze, drudzy wyrżnęli straż w wieży nad bramą, a znowu
inni przywołali sygnałami owych Libijczyków, którzy byli jeszcze za murami. Ci też weszli bezpiecznie i ruszono na rynek stosownie do umowy.
Kiedy więc te także wojska dołączyły się do reszty, Hannibal niezmiernie
był uradowany, że akcja idzie mu po myśli, i szedł dalej do wytkniętego
celu.
32. Wybrał on z Galów około dwóch tysięcy ludzi, podzielił ich na trzy
części i dodał każdej z nich po dwóch młodych spiskowców, którzy kierowali akcją. Równocześnie z tymi ostatnimi wysłał także niektórych własnych dowódców z poleceniem, żeby obsadzili najdogodniejsze drogi wiodące do rynku. Skoro to uczynią, mieli młodzieńcy z miasta ochraniać
i ratować napotykanych obywateli wołając z daleka, żeby Tarentyjczycy nie ruszali się z miejsca, bo nic im nie grozi, natomiast dowódcy
Kartagińczyków i Galów otrzymali rozkaz zabijania napotkanych Rzymian. Ci więc rozeszli się w różne strony i spełniali następnie to, co im
zlecono. Kiedy Tarentyjczycy jasno zdali sobie sprawę z wkroczenia nieprzyjaciół, miasto napełniło się krzykiem i niezwykłym zamętem. Gajusz
zaś na wiadomość o wtargnięciu nieprzyjaciół zrozumiał, że wskutek podchmielenia niezdolny jest stawić opór. Opuścił więc zaraz dom wraź z niewolnikami i dotarł do bramy wiodącej ku portowi. Strażnik otworzył mu
furtkę, przez którą wymknął się, po czym zabrał jedną z łodzi, jakie stały
na kotwicy, wsiadł do niej z niewolnikami i kazał się przewieźć do zamku.
W tymże czasie Filemenos ze swymi ludźmi, zaopatrzywszy się w rzymskie
trąby i znalazłszy kilku umiejących wskutek dłuższej wprawy na nich dąć
stanął przy teatrze i dał sygnał. Ponieważ Rzymianie wedle swego zwyczaju uzbrojeni pośpieszyli z odsieczą na zamek, sprawa ta poszła Kartagińczykom tak, jak sobie życzyli. Albowiem zjawiając się na ulicach w nie-

385

ładzie i w rozsypce, jedni z Rzymian wpadali w ręce Kartagińczyków,
inni w ręce Galów i spora była liczba takich, których w ten sposób wybito. Kiedy zaświtał dzień, Tarentyjczycy siedzieli spokojnie w swych domach, gdyż nie mogli sobie jeszcze zdać sprawy z tego, co zaszło. Dźwięk
trąb i ta okoliczność, że w mieście nie dzieje się żadne bezprawie ani rabunek, kazały im przypuszczać, że ruch robią sami Rzymianie. Skoro jednak
ujrzeli wielu z nich pomordowanych na ulicach i zauważyli, że niektórzy
Galowie odzierają trupy Rzymian, obudziło się w nich podejrzenie, że
Kartagińczycy są w mieście.
33. Gdy wojsko Hannibala rozłożyło się na rynku, a Rzymianie ustąpili na zamek, który przedtem już dzierżyła ich załoga, tymczasem zaś
nastał jasny dzień, Hannibal wezwał przez herolda Tarentyjczyków, żeby
bez broni wszyscy zebrali się na rynku; nadto młodzi krążąc po mieście
nawoływali do wolności i kazali wszystkim być dobrej myśli, jako że dla
ich dobra przybyli Kartagińczycy. Ci więc Tarentyjczycy, którzy poprzednio pełni byli życzliwości ku Rzymianom, słysząc to, schronili się na
zamek; pozostali zaś stosownie do ogłoszenia herolda zgromadzili się bez
broni i do nich przemówił Hannibal w uprzejmy sposób. Gdy Tarentyjczycy poszczególne jego słowa powitali z jednogłośnym uznaniem z powodu nieoczekiwanej nadziei, wówczas odprawił tłum z poleceniem, żeby
każdy wróciwszy do domu co prędzej na drzwiach umieścił napis: „Dom
Tarentyjczyka"; a kto by to samo napisał na kwaterze Rzymianina, dla
tego wyznaczał karę śmierci. Sam wybrał najtęższych ze swoich żołnierzy
od robót wojskowych i kazał im łupić domy Rzymian podając jako znak
rozpoznawczy, że domy bez napisu mają uważać za nieprzyjacielskie;
pozostałych zatrzymał razem w szeregu, aby wysłanym służyli za rezerwę.
34. Po ściągnięciu licznego i rozmaitego sprzętu z obrabowanych domów, tak że zdobyte przez Kartagińczyków łupy odpowiadały żywionym
przez nich nadziejom, spędzili tę noc w polu pod bronią; a w następnym
dniu Hannibal, odbywszy naradę z Tarentyjczykami, postanowił odciąć
murem miasto od zamku, aby żadna już obawa przed dzierżącymi akropole Rzymianami nie dręczyła Tarentyjczyków. Najprzód więc postanowił
usypać wał równoległy do murów zamku i do ciągnącego się przed nim
rowu. Ponieważ zaś dobrze wiedział, że nieprzyjaciele nie będą się spokojnie przyglądać, lecz przy tej sposobności popiszą się swą siłą, więc
trzymał w pogotowiu najtęższych ludzi sądząc, że na przyszłość nic nie
ma pilniejszego, jak żeby Rzymianom napędzić strachu, a Tarentyjczykom
dodać odwagi. Ledwie zaczęto sypać wał, już Rzymianie śmiało i odważnie zaczepili przeciwników. Wtedy Hannibal stoczył krótką bitwę, aby
podrażnić ich zapał. A gdy większa ich część wypadła poza rów, dał znak
swoim i rzucił się na wroga. Rozgorzała zacięta walka, jako że spotkanie
nastąpiło na małej i zamkniętej murem przestrzeni; w końcu Rzymianie
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zmuszeni przemocą zwrócili się do ucieczki. Wielu z nich padło w samej
bitwie, większość zaś odepchnięta i strącona do rowu znalazła tam śmierć.
35. Otóż Hannibal bezpiecznie ukończywszy sypanie wału na razie zachowywał się spokojnie, gdyż przedsięwzięcie poszło po jego myśli. Wszak
nieprzyjaciół, zaniepokojonych nie tylko o siebie, lecz także o zamek,
zamknął i zmusił, by trzymali się w obrębie muru, w mieszkańców zaś
miasta tchnął taką odwagę, że nawet bez Kartagińczyków spodziewali się
podołać Rzymianom. Następnie w małej odległości od wału w kierunku
miasta pociągnął rów, równoległy do wału i do muru zamkowego. Wzdłuż
tego rowu kazał na leżącym od strony miasta brzegu z powrotem nagromadzić wykopaną ziemię, a nadto jeszcze wbić tam pale, tak że uzyskane
w ten sposób zabezpieczenie niewiele ustępowało temu, jakiego użyczał
mur. Wreszcie wzdłuż tego rowu zostawiając jeszcze głębiej ku miastu
mierny odstęp zaczął wznosić mur, począwszy od ulicy Zbawczej aż do
tak zwanej Głębokiej, tak że i bez pomocy ludzi sama warowność fortyfikacji dawała Tarentyjczykom wystarczającą gwarancję bezpieczeństwa.
Pozostawiwszy następnie do strzeżenia miasta i murów sporą liczbę tęgich
jeźdźców jako załogę, rozłożył się obozem w odległości około czterdziestu
stadiów od miasta nad rzeką, którą jedni nazywają Galaisos, większość
zaś Eurotas. Tę ostatnią nazwę otrzymała ona od Eurotasu płynącego koło
Lacedemonu, jak to wiele podobnych nazw spotyka się na wsi i w mieście
Tarentyjczyków, ponieważ niewątpliwie są oni kolonią Sparty i spokrewnieni z Lacedemończykami. Wkrótce też ukończono mur dzięki gorliwości
i ochoczości Tarentyjczyków, a także pomocy Kartagińczyków, po czym
Hannibal zamyślił również zamek zdobyć.
36. Już ukończył przygotowania do oblężenia, kiedy z Metapontion
morzem nadciągnęły posiłki na zamek. Dodało to nieco ducha Rzymianom,
tak że nocą napadli na urządzenia oblężnicze i zniszczyli wszystkie przygotowane prace i machiny. Wskutek tego zrezygnował Hannibal z oblegania zamku; ponieważ zaś budowa muru była już na ukończeniu, zebrał
Tarentyjczyków i przedstawił im, że w obecnej sytuacji najważniejszą
jest rzeczą zdobyć przewagę na morzu. Mianowicie zamek, jak wyżej powiedziałem, panował nad wjazdem do portu, tak że Tarentyjczycy zgoła
nie mogli korzystać ze swych okrętów ani wypływać z portu, natomiast
Rzymianom bezpiecznie dowożono morzem potrzebne im zapasy. Wobec
takiego stanu rzeczy było niemożliwe, żeby miasto kiedykolwiek na stałe
uzyskało wolność. Hannibal dobrze to rozumiał i dowodził Tarentyjczykom, że jeżeli dzierżącym zamek nieprzyjaciołom odbierze się nadzieję
komunikacji morskiej, to oni natychmiast sami ustąpią, zamek opuszczą
i miejsce im wydadzą. Słysząc to Tarentyjczycy zgadzali się wprawdzie
z jego poglądem, ale nie mogli w żaden sposób pojąć, jak dałoby się to
wykonać; uważali bowiem, że tylko zjawienie się floty kartagińskiej mo-
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głoby im pomóc, a to w ówczesnym czasie było niemożliwe. Dlatego nie
byli w stanie zrozumieć, do czego Hannibal zmierza zwracając się do nich
z tego rodzaju mową. A kiedy on utrzymywał, że jasną jest rzeczą, iż bez
pomocy Kartagińczyków sami przez się już teraz mogliby się stać panami
morza, tym bardziej byli zdumieni, nie mogąc odgadnąć jego zamysłów.
Hannibal zaś zauważył, że ulica, która znajdowała się w obrębie międzymurza 13 i [wzdłuż międzymurza] wiodła z portu do zewnętrznego morza,
dobrze nadaje się do tego celu; nią więc zamyślał okręty z portu przenieść
na południową stronę miasta. Ledwo przedstawił tę myśl Tarentyjczykom, nie tylko zgodzili się na jego propozycję, lecz i w wysokim stopniu
podziwiali tego męża mając to przekonanie, że nic nie przewyższy jego
bystrości i śmiałości. Szybko sporządzono machiny zaopatrzone w koła,
i słowo od razu wprowadzono w czyn, ponieważ jednocześnie zapał i mnóstwo rąk dopomogły ich przedsięwzięciu. Otóż Tarentyjczycy w ten sposób przeciągnęli okręty przez ląd do zewnętrznego morza i oblegali odtąd
z pewnym wynikiem dzierżących zamek Rzymian, którym odjęli wszelką
pomoc od zewnątrz. A Hannibal zostawiwszy w mieście załogę wyruszył
z wojskiem i przybył w trzecim dniu do poprzedniego swego obozowiska,
gdzie spędził resztę zimy trwając na swym stanowisku.
(Cod. Urb. fol. 114v)
ZDOBYCIE SYRAKUZ

37. [...] Zliczył warstwy kamieni; mur bowiem był zbudowany z kamieni równej wielkości, tak że odstęp blanek od ziemi bardzo łatwo można
było obliczyć.
(Suda V. συννόµον)

[...] W kilka dni później oznajmił zbieg, że mieszkańcy miasta już od
trzech dni obchodzą powszechne święto ofiar ku czci Artemidy i że wskutek niedostatku skąpo się odżywiają, a tylko obficie raczą się winem, którego pod dostatkiem dali im Epikydes i władze syrakuzańskie. Wtedy Marek Marcellus znowu wziął pod uwagę to miejsce, gdzie mur był niższy,
a sądząc, że ludzie prawdopodobnie są podchmieleni z okazji wypoczynku
i wskutek braku suchej żywności, postanowił spróbować szczęścia. Szybko
rozkazał zestawić z sobą po dwie drabiny i dobrze dopasować do muru,
po czym zabrał się do dalszej akcji. A ludzi, którzy byli zdatni do wspinania się na mury, czyli do podjęcia się największego i najbardziej niebezpiecznego zadania, wtajemniczył w swój zamiar, roztaczając przed
nimi wielkie nadzieje co do przyszłości; tych zaś, którzy mieli im tylko
służyć pomocą i zanosić drabiny pod mur, wybrał, lecz nic im nie powiedział oprócz tego, żeby gotowi byli spełnić rozkaz. Gdy ludzie go usłuchali, stosownie do umowy obrał odpowiednią chwilę w nocy, aby obudzić
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Międzymorze to oddzielało zamek od miasta.

388

pierwszych. Wysławszy ich14 naprzód wraz z drabinami i z manipułem
pod wodzą trybuna, nadto przypomniawszy dary oczekujące ich, jeśli
dzielnie się spiszą, kazał następnie obudzić całe wojsko, którego pierwsze
oddziały wyprawił w odstępach wedle manipułów. Skoro w tym porządku
około tysiąca ludzi wyszło z obozu, zrobił krótką przerwę, a potem sam
poszedł z resztą wojska. Tragarze drabin nie zwróciwszy na siebie uwagi
spokojnie oparli je o mury, a wtedy zaraz i bez namysłu ruszyli ci, którzy
otrzymali rozkaz wspinania się na mur. Także oni uszli uwagi nieprzyjaciół, a gdy bezpiecznie stanęli na murze, reszta już nie zachowała pierwotnego porządku, lecz wszyscy, jak mogli, wychodzili w górę po drabinach.
Otóż z początku przechodząc znaleźli miejsce patrolu puste; strażnicy,
którzy z powodu święta ofiar zgromadzili się na wieżach, częściowo jeszcze
popijali, częściowo od dawna spali pijani. Dlatego i pierwszych, i dalszych
zaskoczywszy nagle i bez hałasu niepostrzeżenie większość ich wycięli.
Kiedy zaś schodząc w dół zbliżyli się do Heksapyl, wyłamali jakąś zamurowaną bramkę, przez którą wpuścili wodza i resztę wojska. W ten to
sposób Rzymianie zdobyli Syrakuzy.
(Cod. Wescheri fol. 100r)

[...] Żaden z obywateli nie zauważył tego faktu z powodu oddalenia,
gdyż miasto było rozległe.
(Suda ν. άπόστασις)

[...] Rzymianie pełni byli dobrej myśli, gdy posiedli dzielnicę Epipolai.
(Suda ν. Έπιπολάς)
Z WOJNY HISZPAŃSKIEJ — INNE FRAGMENTY NIEWIADOMEGO
POCHODZENIA

38. [...] Pieszym żołnierzom rozkazał od tylnej straży wziąć juki z przywiązanymi do nich ciężarami i umieścić je przed sobą. Gdy to się stało,
uzyskano środek ochronny, który co do pewności nie ustępował żadnemu
wałowi15.
(Suda ν. καν&ήλιος)

[...] Ankara, miasto w Italii. Nazwa mieszkańca: Ankarates, jak pisze
Polibiusz w ósmej księdze.
(Steph. Byz. s. 15, 7)

[...] Dassareci, lud w Ilirii: Polibiusz w ósmej księdze.
(Steph. Byz. s. 220, 21)

[...] Hyskana, miasto w Ilirii, z formą neutralną: Polibiusz w ósmej
księdze.
(Steph. Byz. s. 653, 14)
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Czytam: τούτους.
Liviusz (XXV 36) przypisuje ten pomysł Gneuszowi Scypionowi, prokonsulowi
w Hiszpanii.
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