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WYKAZ SKRÓTÓW

Biblia
Joz ‒ Księga Jozuego

Autorzy starożytni i dzieła
Ajschylos (525–456 p.n.e.; Aeschylus, Αἰσχύλος [Aischýlos]); numeracja fragmentów 

za: Tragicorum Graecorum Fragmenta, vol. 3: Aeschylus, edidit S. Radt, Göttingen 1985
Agam. – Agamemnon (Agamemnon, Ἀγαμέμνων [Agamémnon])

AmmiAnus mArcellinus (ok. 330‒395 n.e.; Ammianus Marcellinus)
Rerum gestarum libri (Dzieje rzymskie)

Ampeliusz, Lucjusz (II‒IV w. n.e.; Lucius Ampelius)
Liber memorialis (Księga rzeczy godnych pamięci)

Anonim (iV w.; Anonimus)
Reb.bell. – De rebus bellicis (O wojskowości)

Apollodor z Damaszku (I/II w. n.e.; Apollodorus Damascenus, Ἀπολλόδωρος 
Δαμασκηνός [Apollódoros Damaskenós])

Poliorc. ‒ Poliorcetica (Zasady oblężenia, Πολιορκητικά [Poliorketiká])
AppiAn z Aleksandrii (ok. 100–180 n.e.; Appianus Alexandrinus, Ἀππιανός 

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

Annib. ‒ Annibaica (Wojny z Hannibalem, Ἀννιβαϊκή [Annibaiké]) [księga VII]
Civ. – Bella civilia (Wojny domowe, Ἐμφύλια [Emfýlia]) [księgi XIII–XVII, 

numerowane też oddzielnie jako I–V]
Gall. – Gallica (Wojny z Celtami, Κελτική [Keltiké]) [księga IV]
Hisp. – Bellum Hispaniense (Wojna z Hiszpanią, Ἰβηρική [Iberiké]) [księga VI]
Mithr. – Mithridatica (Wojny z Mitrydatesem, Μιθριδατικά [Mithridatiká]) 

[księga XII]
Pun. ‒ Punica/Libyca/Africa (Wojny w Afryce/Wojny z Kartaginą, 

Λιβυκή/Καρχεδονιακή [Libyké/Karchedoniaké]) [księga VIII]
Samn. ‒ Samnitica (Wojny z Samnitami, Σαυνιτική [Saunitiké]) [księga III]
Syr. – Syriaca (Wojny syryjskie, Συριακή [Syriaké]) [księga XI]



6 Wykaz skrótów

Apulejusz z Madaury (ok. 125 – po 170 (?) n.e.; Lucius Apuleius)
Apol. – Apologia sive Pro se de magia liber (Apologia, czyli W obronie wła  s nej 

księga o magii)
ArriAn (ok. 86/89 ‒ po 146/160 n.e.; Lucius Flavius Arrianus, Λούκιος Φλάβιος 

Ἀρριανός [Lúkios Flábios Arrianós])
Acies ‒ Acies contra Alanos (Szyk bitewny przeciw Alanom, Ἔκταξις κατ’ 

Ἀλανών [Éktaksis kat’ Alanón])
Anab. – Anabasis Alexandri (Wyprawa Aleksandra Wielkiego, Ἀλεξάνδρου 

ἀνάβασις [Aleksándru anábasis])
1Przekład: Arrian, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, przełożyła H. Gesztoft-Gasztold, wstęp 

i komentarz J. Wolski, Wrocław 1963 („Polska Akademia Nauk. Komitet Badań o Kul-
turze Antycznej. Biblioteka Przekładów z Literatury Antycznej”, t. 11)

Peripl. ‒ Periplus Ponti Euxini (Opłynięcie Morza Czerwonego, Περίπλους 
τοῦ Εὐξείνου Πόντου [Períplus tú Eukseínu Póntu])

Tact. – Tactica / Ars tactica (Zasady taktyki, Τέχνη τακτική [Téchne taktiké])
ArystofAnes (460–450 – 386 p.n.e.; Aristophanes, Ἀριστοφάνης [Aristofánes])

Av. – Aves (Ptaki, Ὄρνιθες [Órnithes])
Pax – Pax (Pokój, Εἰρήνη [Eiréne])

Arystoteles patrz Pseudo-Arystoteles
Asklepiodot (I w. p.n.e.; Asclepiodotus, Ἀσκληπιόδοτος [Asklepiódotos])

Tact. – Tactica / Ars tactica (Zasady taktyki, Τέχνη τακτική [Téchne taktiké])
AtenAjos mechAnik (I w. p.n.e.; Athenaeus Mechanicus, Ἀθήναιος Μηχανικός 

/ Τακτικός [Athénaios Mechanikós / Taktikós])
Machin. – De machinis (O machinach oblężniczych, Περὶ μηχανημάτων 

[Perí mechanemáton]); numeracja za wydaniem: ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΕΩΝ / Poliorcétique des Grecs. Traités théoriques ‒ récits historiques…, 
textes restitués d’après les Manuscrits de Paris, du Vatican, de Vienne, de Bologne, de Turin, 
de Naples, d’Oxford, de Leyde, de Munich, de Strasbourg, augmentés de fragments inédits, 
et accompagnés d’un Commentaire paléographique et critique par C. Wescher, Paris 1867, 
s. 3‒40: ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

AtenAjos z Naukratis (fl. ok. 200 n.e.; Athenaeus Naucratita, Ἀθήναιος Ναυ κρα-
τίτης [Athénaios Naukratítes])

Deipnosophistae (Uczta mędrców / Sofiści przy uczcie, Δειπνοσοφισταί [Dei
pnosofistaí])

Aureliusz Wiktor patrz Pseudo-Aureliusz Wiktor
cezAr (100–44 p.n.e.; Gaius Iulius Caesar)

Civ. – Commentarii de bello civili (Pamiętniki o wojnie domowej)
Przekład: Wojna domowa, [w:]  Caesarianum, tłumaczenie i opracowanie E. Konik, W. No-

wosielska, Wrocław 2003, s. 235– 368
Gall. – Commentarii de bello Gallico (Pamiętniki o wojnie galijskiej) [au-

torem księgi 8. jest Aulus Hircjusz]
Przekład: Wojna gallicka, [w:] tamże, s. 1–234

patrz Wojna w Hiszpanii

1 Podajemy tylko te wydania, z których zaczerpnięto cytaty wykorzystane w niniejszym 
opracowaniu.
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cyceron (106–43 p.n.e.; Marcus Tullius Cicero)
Balb. – Pro Lucio Cornelio Balbo oratio (Mowa w obronie Lucjusza Kor-

neliusza Balbusa)
Cato – Cato Maior De senectute (Katon Starszy O starości)
Corn. 1 et 2 ‒ Pro G. Cornelio (W obronie Gajusza Korneliusza [trybuna 

67 r.]); numeracja fragmentów za: M. Tullius Cicero, The Fragmentary Speeches, an edition 
with commentary by J.W. Crawford, Atlanta 1994

De orat. – De oratore (O mówcy)
Div. – De divinatione (O wieszczbiarstwie)
Dom. – De domo sua ad pontifices (Mowa w sprawie odzyskania majątku 

wygłoszona przed kolegium pontyfików)
Epistulae (Listy)

ad Att. – ad Atticum (Listy do Attyka)
ad fam. – ad familiares (Listy do bliskich znajomych)

Fin. – De finibus malorum et bonorum (O najwyższym stopniu dobra i zła)
Font. – Pro M. Fonteio oratio (Mowa w obronie Marka Fontejusza)
Harusp.resp. – De haruspicum responso oratio (Mowa o orzeczeniu 

wieszczbiarzy)
Inv. – De inventione (O wynajdywaniu treści)
Manil. ‒ Pro lege Manilia de imperio Gnaei Pompei (Za prawem Maniliusza 

w sprawie dowództwa Gnejusza Pompejusza)
Nat.deor. – De natura deorum (O naturze bogów)
Off. – De officiis (O powinnościach)
Orat. – Orator (Mówca)
Parad.stoic. – Paradoxa stoicorum (Paradoksy stoickie)
Phil. – In Marcum Antonium orationes Philippicae (Filipiki / Mowy prze-

ciwko Markowi Antoniuszowi)
Przekład: Cyceron, Filipiki. Mowy przeciwko Markowi Antoniuszowi, przełożyła, wstępem 

i przypisami opatrzyła K. Ekes, Warszawa 2002 („Biblioteka Antyczna”)
Rep. – De re publica (O państwie / O rzeczpospolitej)
Sest. – Pro Publio Sestio oratio (Mowa w obronie Publiusza Sestiusza)
Tusc. – Tusculanae disputationes (Rozmowy tuskulańskie / Tuskulanki)
Verr. – In Verrem actiones (Mowy przeciwko Gajuszowi Werresowi / Wer-

rynki)
demostenes (384–322 p.n.e.; Demosthenes, Δημοσθένης [Demosthénes])

Orationes (Mowy, Λόγοι [Lógoi])
4: Philippica prima (Filipika 1, Κατὰ Φιλίππου Α [Katá Filíppu A])
9: Philippica 3 (Filipika 3, Κατὰ Φιλίππου Γ [Katá Filíppu G])

Digesty (Digesta seu Pandectae, Uporządkowane zapiski, największa część Cor
pus iuris civilis – Zbioru prawa cywilnego); wydanie: Digesta, [w:] Corpus iuris 
civilis, editio stereotypa duodecima, vol. I: Institutiones recognovit P. Krueger, Digesta, recognovit 
Th. Mommsen, retractavit P. Krueger, Berolini 1911

diodor sycylijski (I w. p.n.e.; Diodorus Siculus, Διόδωρος Σικελιώτης [Diódoros 
Sikeliótes])

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

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

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

Orat. ‒ Orationes (Mowy, Λόγοι [Lógoi])
4: De regno oratio quarta (Czwarta mowa o królestwie; Περὶ βασιλείας 

δ [Perí basileías 4]) 
6: Diogenes, sive De tyrannide (Diogenes albo O tyranii; Διογένης ἢ Περὶ 

τυραννίδος [Diogénes é Perí tyrannídos])
10: Diogenes, sive De servis (Diogenes albo O sługach, Διογένης ἢ Περὶ 

οἰκετῶν [Diogénes é Perí oiketón])
dionizjos z Halikarnassu (I w. p.n.e.; Dionysius Halicarnassensis, Διονύσιος 

Ἁλικαρνασσεύς [Dionýsios Halikarnasseús])
Antiquit.Rom. – Antiquitates Romanae (Starożytność rzymska, Ῥωμαϊκὴ 

ἀρχαιολογία [Romaiké archaiología])
eliAn, klAudiusz (ok. 170–230 n.e.; Claudius Aelianus, Κλαύδιος Αἰλιανός [Klaú

dios Ailianós])
Nat.anim. ‒ De natura animalium (O właściwościach zwierząt, Περὶ ζῴων 

ἰδιότητος [Perí zóon idiótetos])
Var.hist. ‒ Varia historia (Opowiastki rozmaite, Ποικίλη ἱστορία [Poikíle historía])

EliAn tAktyk (fl. II w. n.e.; Aelianus Tacticus, Αἰλιανός Τακτικός [Ailianós Taktikós])
Tact. – Tactica (Teoria taktyki, Τακτικὴ θεωρία [Taktiké theoría]); numeracja za 

wydaniem: Aelianus’ Theorie der Taktik, [w:] Griechische Kriegsschriftsteller, Griechisch 
und Deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen von H. Köchly, W. Rüstow, t. II: 
Die Taktiker, 1: Asklepiodotos’ Taktik, Aelianus’ Theorie der Taktik, Leipzig 1855, s. 200‒552

eneAsz tAktyk (połowa IV w. p.n.e.; Aeneas Tacticus, Αἰνείας Τακτικός [Aineías 
Taktikós])

Comm.poliorc. ‒ Commentarius poliorceticus (Obrona oblężonego miasta, Περὶ 
τοῦ πῶς χρὴ πολιορκουμένους ἀντέχειν [Perí tú pós chré poliorkuménus antéchein])

eurypides (ok. 485–406 p.n.e.; Euripides, Εὐριπίδης [Euripídes])
Herc.fur. – Hercules furens (Herakles oszalały, Ἡρακλῆς μαινόμενος [Heraklés 

mainómenos])
Med. – Medea (Medea, Μήδεια [Médeia])

eutropiusz (ok. 320‒390/392 n.e.; Eutropiusz, Eutropius)
Brev.urb.cond. – Breviarium ab Urbe condita (Brewiarium od założenia Miasta)

euzebiusz z Cezarei (ok. 260/265 – 339/340 n.e.; Eusebius Caesariensis, Εὐ σέ-
βιος Παμφίλου [Eusébios Pamfílu])

Hist.eccl. – Historia ecclesiastica / Historia Ecclesiae (Historia kościelna, 
Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία [Ekklesiastiké historía])

festus (przed 320 – 30 XII 379 n.e.; Festus)
Brev.rer.gest. – Breviarium rerum gestarum populi Romani (Brewiarium 

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

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

florus (ok. 74‒130 n.e.; Lucius Annaeus Florus)
Epit.Liv. – Epitoma de Tito Livio (Wyciąg z Tytusa Liwiusza)

focjusz (ok. 820 – 6 II 891 n.e.; Photius, Φώτιος [Fótios])
Bibl. – Bibliotheca (Biblioteka, Βιβλιοθήκη [Bibliothéke]) [właśc. „Wykaz i spis 

przeczytanych przeze mnie ksiąg, o które prosił mnie mój umiłowany brat Tarazjusz po to, by 
uzyskać sąd ogólny, a których było trzysta mniej dwadzieścia i jeden”]

frontyn (ok. 35–103 (lub 104) n.e.; Sextus Iulius Frontinus)
Aqu.urb.Rom. – De aquis urbis Romae / De aquae ductu urbis Romae (O wo-

dociągach/akweduktach miasta Rzymu); cytaty z oryginału za: Frontinus, De 
aquaeductu urbis Romae, edited with Introduction and Commentary by R.H. Rodgers, 
Cambridge 2004 („Cambridge Classical Texts and Commentaries” 42); por. także wy-
danie wcześniejsze: Sex. Iulius Frontinus, De aquaeductu urbis Romae, edidit C. Kun-
derewicz, Leipzig 1973 („Bibliotheca Teubneriana”)

Przekład: Frontinus, O akweduktach miasta Rzymu, przełożył, opracował i wstępem opatrzył 
C. Kunderewicz, Warszawa 1961 („Prace Zakładu Archeologii Antycznej IHKM PAN”, z. 19)

Strat. ‒ Strategemata (Podstępy wojenne)
gelliusz Aulus (II w. n.e.; Aulus Gellius)

Noctes Atticae (Noce attyckie)
herodot z Halikarnassu (ok. 485–420 p.n.e.; Herodotus Halicarnasseus, Ἡρό-

δοτος Ἁλικαρνασσεύς [Heródotos Halikarnasseús])
Historiae (Dzieje, Ἱστορίαι [Historíai])

hezjod (VIII/VII w. p.n.e.; Hesiodus, Ἡσίοδος [Hesíodos])
Theog. ‒ Theogonia (Narodziny bogów, Θεογονία [Theogonía])

Przekład: Hezjod, Narodziny bogów (Theogonia), [w:] tenże, Narodziny bogów (Theogonia), 
Prace i dni, Tarcza, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył J. Łanowski, Warszawa 
1999, 22004, s. 31–58 („Biblioteka Antyczna”)

hircjusz, Aulus (ok. 90‒43 p.n.e.; Aulus Hiritus) patrz Cezar, Gall.
homer (VIII w. p.n.e.; Homerus, Ὅμηρος [Hómeros])

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

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

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

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

zonów; Epist. 2,3)
Carm. – Carmina (Pieśni)

Przekład: Horacy, Pieśni, [w:] tenże, Dzieła wszystkie, przełożył, wstępem i komentarzem 
opatrzył A. Lam, Warszawa 21996, s. 23‒124 („Libri Mundi”)

Epist. – Epistulae (Listy)
Sat. – Sermones / Satirae (Satyry / Gawędy)

Przekład: Horacy, Gawędy, [w:] tamże, s. 145‒198
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izydor z Sewilli (ok. 560–570 – 636 n.e.; Isidorus Hispalensis)
Etym. – Etymologiarum sive originum libri XX (Etymologii ksiąg 20)

jAn lidyjczyk (ok. 490 – po 560 n.e.; Ioannes Laurentius Lydus, Ἰωάννης 
Λαυρέντιος Λυδός [Ioánnes Lauréntios Lydós])

Mag.pop.Rom. – De magistratibus rei publicae Romanae (O urzędach pań-
stwa rzymskiego, Περὶ ἀρχῶν τῆς Ῥωμαίων πολιτείας [Perí archón tés Ro
maíon politeías])

jordAnes (VI w. n.e., † po 552; Iordanes)
Get. – Getica / De origine actibusque Getarum (Pochodzenie i dzieje Gotów)

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

Bell.Iud. – Bellum Iudaicum (Wojna żydowska, Ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέμου 
πρὸς Ῥωμαίους [Historía Iudaikú polému prós Rhomaíus])

Juliusz AfrykAński (ok. 160/180–240 n.e.; Sextus Iulius Africanus, Σέξτος 
Ἰούλιος Ἀφρικανός/Λίβυος [Sékstos Iúlios Afrikános/Líbyos])
Cest. – Cesti (Amulety, Κέστοι [Késtoi]); numeracja za wydaniem: Julius Africanus, 

Cesti. The Extant Fragments, edited by M. Wallraff, C. Scardino, L. Mecella, Ch. Guignard, 
Berlin 2012 („Die Griechischen und Christlischen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte” 18)

justynus (III w. n.e.; Marcus Iunianus Iustinus)
Epitoma „Historiarum Philippicarum” Pompei Trogi (Zarys dziejów po-

wszechnych starożytności na podstawie Pompejusza Trogusa)
Przekład: Justyn, Zarys dziejów powszechnych starożytności na podstawie Pompejusza Trogu

sa, tłumaczenie, wstęp i komentarz I. Lewandowski, Warszawa 1988
juwenAlis (ok. 60–130 n.e.; Decimus Iunius Iuvenalis)

Saturae (Satyry)
kAssjusz dion (ok. 155‒235 n.e.; Lucius Dio Cassius Cocceianus, Κάσσιος Δίων 

Κοκκηϊανός [Kássios Díon Kokkeïanós])
Historia Romana (Historia rzymska, Ῥωμαϊκὴ ἱστορία [Rhomaiké historía]); nu-

meracja fragmentów za: Cassii Dionis Cocceiani Historiarum Romanarum quae supersunt, 
edidit U.Ph. Boissevain, vol. I, Berolini 1895

klemens AleksAndryjski (ok. 140/150–215 n.e.; Titus Flavius Clemens Alexandri
nus, Τίτος Φλάβιος Κλήμης Ἀλεξανδρεύς [Títos Flábios Klémes Aleksandreús])

Strom. ‒ Stromata (Kobierce, Στρώματα / Στρωματεῖς [Strómata / Stromateís])
kolumellA (ok. 4‒70 n.e.; Lucius Iunius Moderatus Columella)

Rust. ‒ De re rustica (O gospodarstwie)
konon (I w. p.n.e. / I w. n.e.; Conon, Κόνων [Kónon]); numeracja fragmentów za: FGrHist 

26 (t. IA, s. 190–211)
ksenofont (ok. 430 – pomiędzy 355 a 350 p.n.e.; Xenophon, Ξενοφῶν [Ksenofón])

Agesil. – Agesilaus (Agezylaos, Ἀγεσίλαος [Agesílaos])
Anab. – Anabasis / Expeditio Cyri (Anabaza / Wyprawa Cyrusa, Ἀνάβασις 

[Anábasis])
Equit.mag. – Equituum magister (Dowódca jazdy, Ἱππαρχικός [Hipparchikós])
Hist.Graec. – Historia Graeca (Historia grecka, Ἑλληνικά [Helleniká])
Inst.Cyr. – Institutio Cyri / Cyropaedia / Cyri disciplina (Wychowanie Cyrusa, 

Κύρου παιδεία [Kýru paideía])
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Resp.Lac. – Respublica Lacedaemoniorum (Ustrój polityczny Sparty, Λακε-
δαιμονίων πολιτεία [Lakedaimoníοn politeía])

Vect. – De vectigalibus (O dochodach, Πόροι ἢ Περὶ προσόδων [Póroi é Perí prosódon])
Księga o śmierci i testamencie aleKsandra (tekst greckiego oryginału z końca 

IV w. p.n.e.; Liber de morte testamentoque Alexandri Magni); wydanie: Incerti 
auctoris Epitoma rerum gestarum Alexandri Magni cum Libro de morte testamentoque Alexandri, 
edidit P.H. Thomas, Lipsiae 1960 (21966; „Bibliotheca Teubneriana”)

Księga suda (2. połowa IX w. n.e.; Liber Suda / Suidae Lexicon / Suidas, Βιβλίον 
Σοῦδα [Biblíon Súda]); numeracja za: Suidae Lexicon, edidit A. Adler, Stutgardiae 1971 (Suda 
On Line: http://www.stoa.org/sol/ [dostęp: 22.07.2016])

ktezjAsz z Knidos (po 440 – po 380 p.n.e.; Ctesias Cnidius, Κτησίας Κνίδιος 
[Ktesías Knídios]); numeracja fragmentów za: FGrHist 688 (t. IIIB, s. 416–517)

Pers. ‒ Persica (Dzieje Persji, Περσικά [Persiká]) [= Focjusz, Bibl. 72,35b ‒ 45a]
kurcjusz rufus (I w. p.n.e. / I w. n.e.; Quintus Curtius Rufus)

Historiarum Alexandri Magni libri decem (Historia Aleksandra Wielkiego 
w dziesięciu księgach)

kwintyliAn (ok. 35‒100 n.e.; Marcus Fabius Quintilianus)
Institutio oratoria (Kształcenie mówcy)

lAktAncjusz (ok. 250‒330 n.e.; Lucius Caecilius Firmianus Lactantius)
Div.inst. – Divinae institutiones (Podstawy nauki Bożej)

liwiusz (64 lub 59 p.n.e. – 17 n.e.; Titus Livius)
Ab urbe condita libri (Dzieje Rzymu od założenia miasta)

Przekład: Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, [t. 1:] Księgi I–V, przełożył 
A. Koś ciółek, wstęp napisał J. Wolski, opracował M. Brożek, Wrocław 1968 
(„PLA”, t. 14); [t. 3:] Księgi XXI–XXVII, przełożył i opracował M. Brożek, ko-
mentarz M. Brożek, J. Wolski, tamże 1974 („PLA”, t. 20); [t. 4:] Księgi XXVIII– 
–XXXIV, przełożył i opracował M. Brożek, komentarz M. Brożek, J. Wolski, tamże 
1976 („PLA”, t. 23); [t. 5:] Księgi XXXV–XL, przełożył i opracował M. Brożek, 
komentarz M. Brożek, J. Wolski, tamże 1981 („PLA”, t. 24)

per. – periochae (‘streszczenia, wyciągi’; dosł. ‘zawartości’, łac. conti
nentiae, περιοχαί [periochaí] – streszczenia ksiąg pochodzące z cza-
sów starożytnych)

lizjAsz (ok. 445–380 p.n.e.; Lysias, Λυσίαϛ [Lysías])
Orationes (Mowy, Λόγοι [Lógoi])

6 [sp.]: In Andocidem (Przeciwko Andokidesowi o bezbożność, Κατ᾿ 
Ἀνδοκίδου ἀσεβείας [Kat’ Andokídu asebeías])

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

Saturae (Satyry)
lukAn (39–65 n.e.; Marcus Annaeus Lucanus)

Pharsalia. Belli civilis libri decem (Farsalia. 10 ksiąg o wojnie domowej)
lukiAn z Samosat (ok. 125 – po 180 n.e.; Lucianus Samosatensis, Λουκιανὸς 

Σαμοσατεύς [Lukianós Samosateús])
Dial.mort. − Dialogi mortuorum (Rozmowy zmarłych, Νεκρικοὶ διάλογοι 

[Nekrikoí diálogoi])
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Long. ‒ Longaevi / Macrobii (Długowieczni, Μακρόβιοι [Makróbioi])
lukrecjusz (ok. 97–55 p.n.e.; Titus Lucretius Carus)

De rerum natura (O naturze wszechrzeczy)
mArcjAlis (ok. 40–104 n.e.; Marcus Valerius Martialis)

Epigr. – Epigrammaton libri (Księgi epigramów); wydanie: M. Valerii Martialis 
Epigrammaton libri, recognovit W. Heraeus, editionem correctiorem curavit I. Borovskij, 
Leipzig 1982 („Bibliotheca Teubneriana”)

mArek Aureliusz (121–180 n.e.; Marcus Aurelius Antoninus Augustus, Μάρκος 
Αὐρήλιος Ἀντωνίνος Αὔγουστος [Márkos Aurélios Antonínos Aúgustos])

Medit. ‒ Meditationes (Rozmyślania/Rozmowy/Rozważania z samym sobą 
/ do siebie samego, Τὰ εἰς ἑαυτόν [Tá eís heautón])

MAurycjusz (539‒602 n.e.; panował w latach: 582–602; Flavius Mauricius Tibe
rius Augustus, Φλάβιος Μαυρίκιος Τιβέριος Αὔγουστος [Flábios Mauríkios 
Tibérios Aúgustos])

Strat. – Strategicon (Zasady strategii, Στρατηγικόν [Strategikón]); wydanie: Das 
„Strategicon” des Maurikios, Einführung, Edition und Indices von G.T. Dennis, übersetzung 
von E. Gamillscheg, Wien 1981 („Corpus Fontium Historiae Byzantinae” 17),

mimnermos (2. połowa VII w. p.n.e.; Mimnermus, Μίμνερμος [Mímnermos]); numeracja 
fragmentów za: Iambi et elegi Graeci ante Alexandrum cantati, edidit M.L. West, vol. II: Callinus, 
Mimnermus, Semonides, Solon, Tyrtaeus, minora, adespota, Oxonii 21998 (11972), s. 83‒92 (frg. 1‒26)

nepos (ok. 99–24 p.n.e.; Cornelius Nepos)
De viris illustribus (Żywoty wybitnych mężów)

Agesil. – Agesilaus (Agesilaos)
Arist. – Aristides (Arystydes)
Dat. – Datames (Datames)
Epam. – Epaminondas (Epaminondas)
Eum. – Eumenes (Eumenes)

Przekład: Cornelius Nepos, Eumenes, [w:] tenże, Żywoty wybitnych mężów, [przekład 
zespołowy], wstęp, komentarz i redakcja L. Winniczuk, Warszawa 1974, s. 141‒151

Hannib. – Hannibal (Hannibal)
Iph. – Iphicrates (Ifikrates)
Milt. – Miltiades (Miltiades)
Them. – Themistocles (Temistokles)
Thrasyb. ‒ Thrasybulus (Trazybul)

noniusz mArcellus (IV lub V w. n.e.; Nonius Marcellus)
De compendiosa doctrina (Kompendium wiedzy); numeracja za wydaniem: Nonnius 

Marcellus, De compendiosa doctrina libros XX, Onionsianis copiis usus edidit W.M. Lindsay, 
vol. 3: Libri V‒XX et indices continens, Lipsiae 1903 („Bibliotheca Teubneriana”; editio ste-
reotypa editionis prioris: München 2003)

obsekwens, juliusz (IV w. n.e.; Iulius Obsequens)
Prodigiorum liber / Liber de prodigiis (Księga zjawisk nadprzyrodzonych); 

numeracja za wydaniem: Iulii Obsequentis Ab anno Urbis conditae DV prodigiorum liber, 
[w:] Livy, History of Rome, vol. XIV: Summaries. Fragments. Julius Obsequens. General 
Index, translated by A.C. Schlesinger, index by R.M. Geer, Cambridge, MA, 1959, s. 237‒320 
(„Loeb Classical Library” 404)

oktAwiAn August (63 p.n.e. ‒ 14 n.e.; Gaius Iulius Caesar Octavianus)
Anc. ‒ Monumentum Ancyranum / Res gestae divi Augusti (Czyny boskiego 

Augusta)
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OnezAnder / onAzAnder (1. połowa I w. n.e.; Onesander / Onasander, Ὀνή σα ν-
δρος / Ὀνόσανδρος [Onésandros / Onásandros])

Strat. – Strategicus (Traktat o dowodzeniu, Στρατηγικός λόγος [Strategikós lógos])
orozjusz († przed 423 n.e.; Paulus (?) Orosius)

Hist.adv.pag. – Historiarum adversus paganos libri septem (Dzieje. Prze-
ciwko poganom ksiąg siedem)

owidiusz (43 p.n.e. – 18 (17?) n.e.; Publius Ovidius Naso)
Am. – Amores (Miłostki)

Przekład: Owidiusz, Pieśni miłosne, [w:] Rzymska elegia miłosna (wybór), przełożyła A. Świ-
derkówna, opracowali G. Przychocki, W. Strzelecki, Wrocław 1955, s. 89‒172 („Biblio-
teka Narodowa”, Seria II, nr 90)

Ars – Ars amatoria (Sztuka kochania)
Przekład: Owidiusz, Sztuka kochania, przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła E. Skwara, 

Warszawa 2008 („Biblioteka Antyczna”)
Fast. – Fasti (Kalendarz)
Met. – Metamorphoseon libri (Metamorfozy / Przemiany)

Przekład: Owidiusz, Metamorfozy, przełożyli A. Kamieńska (ks. I – ks. IX, w. 175), S. Stabryła 
(ks. IX, w. 176 – ks. XV), opracował S. Stabryła, Wrocław 21996 („Biblioteka Narodowa”, 
Seria II, nr 76)

pAuzAniAsz Periegeta (ok. 115–180 n.e.; Pausanias Periegeta, Παυσανίας Περι-
ηγητής [Pausanías Periegetés])

Graeciae descriptio (Wędrówka po Helladzie, Περιήγησις τῆς Ἑλλάδος [Pe
riégesis tés Helládos])

petroniusz Arbiter (ok. 27‒66 n.e.; Gaius(?) Petronius Arbiter)
Sat. – Satyricon libri (Satyryki)

plAton (427–347 p.n.e.; Plato, Πλάτων [Pláton])
Resp. – Respublica (Państwo / Rzeczpospolita, Πολιτεία [Politeía])

plAut (ok. 250–184 p.n.e.; Titus Maccius Plautus)
Amph. – Amphitruo (Amfitrion)
Most. – Mostellaria (Strachy / Nawiedzony dom)

Pliniusz Młodszy (ok. 62–113 n.e.; Gaius Plinius Caecilius, Minor)
Epist. – Epistulae (Listy)

Przekład: L. Winniczuk, Pliniusz Młodszy w świetle swoich listów i mów, Warszawa 1987
Panegyr. – Panegyricus (Panegiryk [na cześć cesarza Trajana])

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

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

Alex.fortun. ‒ De Alexandri Magni fortuna aut virtute (O szczęściu czy 
dzielności Aleksandra, Περὶ τῆς Ἀλεξάνδρου τύχης ἢ ἀρετῆς [Perí 
tés Aleksándru týches é aretés])

Apoph.Lac. – Apophthegmata Laconica (Powiedzenia spartańskie, Ἀπο-
φθέγματα Λακωνικά [Apofthégmata Lakoniká])

Exil. – De exilio (O wygnaniu, Περὶ φυγῆς [Perí fygés])
Fortun.Roman. – De fortuna Romanorum (O szczęściu Rzymian, Περὶ 

τῆς Ῥωμαίων τύχης [Perí tés Rhomaíon týches])
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Garrul. – De garrulitate (O gadulstwie, Περὶ ἀδολεσχίας [Perí adoleschías])
Reg.apoph. – Regum et imperatorum apophthegmata (Powiedzenia kró-

lów i wodzów, Βασιλέων ἀποφθέγματα καὶ στρατηγών [Basiléon 
apofthégmata kaí strategón])

Seni resp. – An seni respublica gerenda sit? (Czy stary człowiek powi-
nien zajmować się polityką?, Εἰ πρεσβυτέρῳ πολιτευτέον; [Eí 
presbytéro politeutéon?])

Vitae parallelae (Żywoty równoległe, Βίοι παράλληλοι [Bíoi parálleloi])
Aem. – Aemilius Paulus (Emiliusz Paulus, Παύλος Αἰμίλιος [Paúlos Aimílios])
Agesil. – Agesilaus (Agesilaos, Ἀγησίλαος [Agesílaos])
Alc. – Alcibiades (Alkibiades, Ἀλκιβιάδης [Alkibiádes])
Alex. – Alexander (Aleksander Wielki, Ἀλέξανδρος [Aléksandros])
Ant. – Antonius (Antoniusz, Ἀντώνιος [Antónios])
Arist. – Aristides (Arystydes, Ἀριστείδης [Aristeídes])
Artax. – Artaxerxes (Artakserkses, Ἀρταξέρξης [Artaksérkses])
Brut. – Brutus (Brutus, Βρούτος [Brútos])
Caes. – Caesar (Cezar, Καίσαρ [Kaísar])
Cam. – Camillus (Kamillus, Κάμιλλος [Kámillos])
Cat.Ma. – Cato Maior (Katon Starszy, Μάρκος Κάτων [Márkos Káton])
Cim. – Cimon (Kimon, Κίμων [Kímon])
Comp.Per./Fab.Max. – Comparatio Periclis et Fabii Maximi (Porów-

nanie Peryklesa z Fabiuszem Maksymusem, Σύγκρισις Περικλέους 
καὶ Φαβίου Μαξίμου [Sýnkrisis Perikléus kaí Fabíu Maksímu])

Cor. – Marcius Coriolanus (Koriolan, Γάιος Μάρκιος [Κοριολανός] 
[Gáios Márkios Koriolanós])

Crass. – Crassus (Krassus, Κράσσος [Krássos])
Demetr. – Demetrius (Demetriusz, Δημήτριος [Demétrios])
Eum. – Eumenes (Eumenes, Εὐμένης [Euménes])
Fab.Max. – Fabius Maximus (Fabiusz Maksymus, Φάβιος Μάξιμος [Fábios 

Máksimos])
Luc. – Lucullus (Lukullus, Λεύκολλος [Leúkollos])
Lyc. – Lycurgus (Likurg, Λυκοῦργος [Lykúrgos])
Lys. – Lysander (Lizander, Λύσανδρος [Lýsandros])

Przekład: Cztery żywoty: Lizander, Sulla, Demostenes, Cyceron, z języka greckiego prze-
łożył, przedmową i przypisami opatrzył M. Brożek, Warszawa 22003, s. 27‒65 
(11954; „Przekłady z Literaur Antycznych pod redakcją Jana Parandowskiego”)

Mar. – Marius (Mariusz, Μάριος [Mários])
Marcell. – Marcellus (Marcellus, Μάρκελλος [Márkellos])
Nic. – Nicias (Nikiasz, Νικίας [Nikías])
Pelop. – Pelopidas (Pelopidas, Πελοπίδας [Pelopídas])
Per. – Pericles (Perykles, Περικλῆς [Periklés])
Pomp. ‒ Pompeius (Pompejusz, Πομπήιος [Pompéios])
Pyrrh. – Pyrrhus (Pyrrus, Πύρρος [Pýrrhos])
Sert. – Sertorius (Sertoriusz, Σερτώριος [Sertórios])
Sol. – Solon (Solon, Σόλων [Sólon])
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Sul. – Sulla (Sulla, Σύλλας [Sýllas])
Them. – Themistocles (Temistokles, Θεμιστοκλῆς [Themistoklés])
Thes. – Theseus (Tezeusz, Θησεύς [Theseús])

poliAjnos (II w. n.e.; Polyaenus, Πoλύαινoς [Polýainos])
Strategica (Podstępy wojenne, Στρατηγήματα / Στρατηγικά [Strategémata / 

Strategiká])
polibiusz (ok. 200–118 p.n.e.; Polybius, Πολύβιος [Polýbios])

Historiae (Dzieje, Ἱστορίαι [Historíai])
Przekład: Polibiusz, Dzieje, t. 1 [Księgi I‒VIII], przełożył, opracował i wstępem opatrzył 

S. Hammer, Wrocław 1957 („Biblioteka Przekładów z Literatury Antycznej”, t. 3); t. 2 
[Księgi IX‒XL oraz fragmenty], przełożył S. Hammer i M. Brożek, przypisami opatrzył 
J. Wolski, Wrocław 1962 (tamże, t. 4)

pomponiusz melA († ok. 45 n.e.; Pomponius Mela)
De chorographia (Geografia opisowa / Opis krajów)

pseudo-Arystoteles (? / IV w. p.n.e.; Aristoteles, Ἀριστοτέλης [Aristotéles])
Oecon. – Oeconomica (Ekonomika, Οἰκονομικά [Oikonomiká])

pseudo-Aureliusz wiktor (1. połowa IV w. n.e.; Sextus Aurelius Victor)
Vir.illustr. – De viris illustribus urbis Romae (O znakomitych mężach miasta 

Rzymu); wydanie: Sexti Aurelii Victoris „Liber de Caesaribus”, praecedunt „Origo gentis 
Romanae” et „Liber de viris illustribus urbis Romae”, subsequitur „Epitome de Caesaribus”, 
recensuit Fr. Pichlmayr, editio stereotypa correctior editionis primae addenda et corrigenda 
iterum collegit et adiecit R. Gruendel, Leipzig 1970 („Bibliotheca Teubneriana”)

Pseudo-hyginus Gromatius (iii w. n.e.; PseudoHyginus)
Munit.castr. – De munitionibus castrorum (O fortyfikowaniu obozu wojskowe-

go); wydanie: Pseudo-Hyginus, The de munitionibus castrorum, text, translation C.M. Gill iver, 
[w:] „Journal of Roman Military Equipment Studies” 4(1993), s. 32–48

pseudo-kAllistenes (II/III w. n.e.; Callisthenes, Καλλισθένης [Kallisthénes])
Historia Alexandri Magni fabulosa (Romans Aleksandra / O Aleksandrze, 

Βίος Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος καὶ πράξεις [Bíos Aleksándru tú Makedónos 
kaí prákseis])

retoryKa do Herenniusza (86‒82 p.n.e.; Rhetorica ad Herennium / De ratione 
dicendi ad Caium Herennium libri IV ‒ O wymowie do Gajusza Herenniusza 
księgi IV)

sAllustiusz (86–35 p.n.e.; Gaius Sallustius Crispus)
Cat. – De coniuratione Catilinae (Sprzysiężenie Katyliny)
Epist.Mithr. ‒ Epistula Mithridatis (Hist. 4, frg. 69); wydanie: C. Sallusti Crispi Hi

storiarum reliquiae, edidit B. Maurenbrecher, fasc. I: Prolegomena, Lipsiae 1891, s. 183‒186
Hist. – Historiae (Dzieje); numeracja za: jw.
Iug. – Bellum Iugurthinum (Wojna z Jugurtą)

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

Benef. – De beneficiis (O dobrodziejstwach)
Dialogorum libri duodecim (Dialogów ksiąg dwanaście)

Consol.Helv. ‒ De consolatione ad Helviam matrem (O pocieszeniu do 
matki Helwii)

Ira – Ad Novatum De ira (Do Nowatusa o gniewie)
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Epist. – Epistulae morales ad Lucilium (Listy moralne do Lucyliusza)
Nat.quaest. – Naturales quaestiones (Problemy przyrody / Zagadnienia przy-

rodnicze)
serwiusz (IV/V w. n.e.; Servius Maurus Honoratus)

in Aen. – In Vergili „Aeneidem” commentarius (Komentarz do Eneidy Wer-
giliusza)

sofokles (496–406 p.n.e.; (Sophocles, Σοφοκλῆς [Sofoklés])
Phil. – Philoctetes (Filoktet, Φιλοκτήτης [Filoktétes])

Przekład: Sofokles, Tragedie, t. I: Ajas, Trachinki, Filoktet, Edyp w Kolonos, przełożył, wstępa-
mi i przypisami opatrzył R.R. Chodkowski, Lublin 2009, s. 257‒379 („Towarzystwo Nau-
kowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Źródła i Monografie” 344) 

stAcjusz (ok. 45–96 n.e.; Publius Papinius Statius)
Achill. ‒ Achilleis (Opowieść o Achillesie)
Theb. – Thebais (Tebaida)

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

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

Aug. – Divus Augustus (Boski August)
Cal. – Gaius Caligula (Gajusz Kaligula)
Claud. – Divus Claudius (Boski Klaudiusz)
Dom. – Domitianus (Domicjan)
Iul. – Divus Iulius (Boski Juliusz)

Przekład: Gajus Swetoniusz Trankwillus, Żywoty cezarów, przełożyła, wstępem i ko-
mentarzem opatrzyła J. Niemirska-Pliszczyńska, przedmowę napisał J. Wolski, 
Wrocław 61987, s. 25–72

Tib. – Tiberius (Tyberiusz)
Vit. – Vitellius (Witeliusz)

sydoniusz ApollinAris (ok. 430‒489 n.e.; Gaius Sollius Modestus Apollinaris 
Sidonius)

Carm. ‒ Carmina (Pieśni); wydanie: Gai Sollii Apollinaris Sidonii Epistulae et Carmi
na, recensuit et emendavit Ch. Luetjohann, accedunt Faustii aliorumque Epistulae ad 
Ruricium aliosque, Ruricii Epistulae, recensuit et emendavit B. Krusch, Berolini 1887 
(„Monumenta Germaniae Historica”, Auctorum Antiquissimorum t. VIII)

2: Panegyricus (Panegiryk)
syliusz itAlik (ok. 26‒101 n.e.; Tiberius Catius Asconius Silius Italicus)

Pun. ‒ Punica (Opowieść o wojnie punickiej)
tAcyt (ok. 55–120 n.e.; Publius Cornelius Tacitus)

Agric. – De vita et moribus Iulii Agricolae (Żywot Juliusza Agrykoli)
Przekład: Tacyt, Żywot Juliusza Agrykoli, [w:] tenże, Dzieła, z języka łacińskiego przełożył 

S. Hammer, Warszawa 1957 (22004), t. II, s. 293‒324
Ann. – Annales (Roczniki)
Germ. – Germania, tj. De origine et situ Germanorum (Germania)
Hist. – Historiae (Dzieje)

Przekład: Tacyt, Dzieje, [w:] tamże, t. II, s. 7‒262
teopomp z Chios (ok. 376 – po 315 p.n.e.; Theopompus Chius, Θεόπομπος Χίος 

[Theópompos Chíos]); numeracja fragmentów za: FGrHist 115 (t. IIB, s. 526–617)
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tukidydes (ok. 460‒455 – 400‒390 p.n.e.; Thucydides, Θουκυδίδης [Thukydídes])
De bello Peloponnesiaco (Wojna peloponeska, Πόλεμος τῶν Πελοποννησίων 

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

Przekład: Tukidydes, Wojna peloponeska, tłumaczenie K. Kumaniecki, wstęp i komentarz R. Tu-
rasiewicz, Wrocław 1991 („Biblioteka Narodowa”, Seria II, nr 225) (11953, 21957, 31988)

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

Factorum et dictorum memorabilium libri novem (Czynów i słów godnych 
pamięci ksiąg dziewięć)

wArron, Marek Terencjusz z Reate (116–27 p.n.e.; Marcus Terentius Varro)
Ling. – De lingua Latina (O języku łacińskim)
Vit.pop.Rom. – De vita populi Romani (O życiu narodu rzymskiego)

wegecjusz (IV w. n.e.; Publius Renatus Vegetius)
Epit.milit. ‒ Epitoma rei militaris (Zarys wojskowości)

Przekład: Flawiusz Wegecjusz Renatus, Zarys wojskowości, przełożyła A.M. Komornicka, [księ-
ga 3:] „Meander” 29(1974), 4‒5, s. 198‒232

wellejusz pAterkulus, Marek (ok. 20 p.n.e. – 30 n.e.; Marcus Velleius Paterculus)
Historia Romana (Historia rzymska)

wergiliusz (70–19 p.n.e.; Publius Vergilius Maro)
Aen. – Aeneis (Eneida)
Ecl. – Eclogae (Bucolica; Eklogi, Bukoliki)
Georg. – Georgica (Georgiki)

witruwiusz (I w. p.n.e.; Marcus Vitruvius Pollio?)
De architectura libri decem (O architekturze ksiąg dziesięć)

Wojna aleKsandryjsKa (ok. 47 p.n.e., Aulus Hirtius (?); Bellum Alexandrinum)
Wojna w afryce (ok. 47‒46 p.n.e.; Bellum Africanum)
Wojna w Hiszpanii (ok. 45 p.n.e.; Bellum Hispaniense)

Autorzy średniowieczni i renesansowi oraz dzieła
bielski Marcin (1495‒1575)

Sprawa rycerska ‒ Sprawa rycerska według postępku i zachowania stare
go obyczaju rzymskiego, greckiego, macedońskiego i innych narodów 
pierwszego i niniejszego wieku, tak pogańska, jako i krześcijańska, z roz
maitych ksiąg wypisana ku czytaniu i nauce ludziom rycerskim pożytecz
na. Książki na ośm części rozdzielone, Kraków: M. Siebeneycher, 1569

bonet Honoré (ok. 1340‒1410)
Arb.bat. ‒ L’arbre des batailles (1400 r.; Drzewo bitew); numeracja za wydaniem: 

The Tree of Battles of Honoré Bonet, an English version with introduction by G.W. Coopland, 
Liverpool 1949

bruni / Aretino, Leonardo (ok. 1370 ‒ 9 III 1444)
Milit. ‒ De militia (1420; O wojskowości); numeracja stron za wydaniem: C.C. Bayley, 

War and Society in Renaissance Florence, the „De militia” of Leonardo Bruni, Toronto 1961
hohenzollern Albrecht (1490‒1568)

Kriegsordnung (1555; Porządek wojenny) ‒ polski przekład: Księgi o rycer
skich rzeczach a sprawach wojennych; Biblioteka XX. Czartoryskich, rkps 1813 
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jAn z sAlisbury (ok. 1115 lub 1120 – 1180; Ioannes Saresberiensis)
Policrat. – Policraticus, sive De nugis curialium et vestigiis philosopho

rum (Policraticus albo O paplaninie dworaków i przekazach filozofów)  
(= PL 199,379-822); wydanie: Ioannis Saresberiensis, episcopi Carnotensis, Policratici, 
sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum libri VIII, recognovit C.C.I. Webb, Oxonii 1909

leon VI Mądry (866‒912, panował w latach: 886–912; Λέων ΣΤ΄ Σοφός [Léon 
VI Sofós])

Tact. ‒ Tactica (Zasady taktyki, Τακτικά [Taktiká]); wydanie: The Taktika of Leo VI, 
text, translation and commentary by G.T. Dennis, Washington DC 2010 („Dumbarton Oaks 
Texts” 12)

pizAn de, Christine (1364 ‒ ok. 1430)
Livr.cheval. ‒ Le Livre des fais d’armes et de chevalerie (1410; Księga 

uczynków wojennych i rycerstwa); wydanie: The Book of Deeds of Arms and 
Chivalry, translated by S. Willard, edited by C. Cannon Willard, University Park (PA) 1999

podoski Franciszek Aleksander, h. Junosza (ok. 1720–1792)
Wyborne zdania i myśli ‒ Wyborne zdania i myśli, czyli apoftegmata i powieś

ci starożytnych mężów sławnych wyjęte z Plutarcha, Dyjogenesa Laercy
jusza, Elijana, Ateneusza, Stobea, Makrobijusza i innych, tłomaczenia 
Mikołaja Perot, p[ana] d’Ablancourt, z opisaniem stratagemmatów 
i bitwów Greków i Rzymianów od Frontina napisanych, na polski język 
przełożone przez F.H.I.P.K.M., Warszawa 1787, t. 2, s. 1‒158

sArnicki stAnisłAw (ok. 1532‒1597)
Księgi hetmańskie (ok. 1577); wydanie z rękopisu Archiwum Publicznego Potockich 

w Wilanowie nr 325, z wykorzystaniem rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej nr 171: Stanisław 
Sarnicki, Księgi hetmańskie, opracował M. Ferenc, Kraków 2015

VAlturio Roberto (1405‒1475; Robertus Valturius)
Milit. ‒ De re militari (dzieło z roku ok. 1460, editio princeps: Verona 1472; 

O sztuce wojennej); wydanie: Robertus Valturius, De re militari libri XII, Parisiis: apud 
Chr. Wechelum, 1534

Wypisy z poliajnosa (IX w.; Excerpta Polyaeni); wydanie: Excerpta Polyaeni e codice 
tacticorum Florentino nunc primum edita, [w:] Strategematon libri octo, ex recensione E. Woelfflin, 
iterum recensuit, Excerpta Polyaeni e codice tacticorum Florentino addidit, Leonis Imperatoris 
Strategemata e Rud. Schoelii apographo subiunxit I. Melber, Lipsiae 1887, s. 427‒504

zonArAs Jan (fl. XII w. n.e.; Ioannes Zonaras, Ἰωάννης Ζωναρᾶς [Ioánnes Zonarás])
Epitome historiarum (Skrót historii, Ἐπιτομὴ ἱστοριῶν [Epitomé historión])

Inne
‹ › ‒ w nawiasach kątowych zawarto dodatki lub uzupełnienia wydawców tekstu 

łacińskiego, stąd w przekładzie mają one charakter tylko orientacyjny
‹***› ‒ uczeni podejrzewają w tym miejscu lakunę (łac. lacuna ‒ ‘dziura’), czyli 

ubytek, jaki powstał w dziele Frontyna w trakcie powielania kolejnych kopii
[ ] – w nawias kwadratowy ujęto epizody bądź ich fragmenty uznane przez wy-

dawcę za interpolacje, ponadto greckie słowa i łacińskie terminy techniczne, 
pojawiające się we wstępach do ksiąg, oraz rozwinięcia inicjałów imion

† ‒ crux philologorum (‘krzyż filologiczny’) oznacza miejsce zepsute, niezro-
zumiałe
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ext. – externa exempla (przykłady z obcej historii)
fl. – floruit, tj. ‘osiągnął ἀκμή [akmé]’, czyli szczyt twórczości bądź działalności, 

który według starożytnych przypadał na ok. 40. rok życia
loc. cit. – loco citato (w miejscu cytowanym)
praef. – praefatio (przedmowa)
sp. ‒ spurium ([dzieło] podejrzewane o nieautentyczność)
ts. ‒ to samo

CAR ‒ Corpus agrimensorum Romanorum, recensuit C. Thulin, vol. I, fasc. I: 
Opuscula agrimensorum veterum, Lipsiae 1913, s. 1‒19

FGrHist – F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, t. I‒III, Berlin 
1923‒1958 (reprint: Leiden 1957‒1969)

Kolumna Trajana; numeracja scen za wydaniem: Trajan’s Column. A New Edition of the Cichorius 
Plates, Introduction, Commentary and Notes by F. Lepper, S. Frere, Gloucester 1988

„PLA” – seria: „Biblioteka Przekładów z Literatury Antycznej”
RE – Paulys Realencyklopädie der classischen Altertumswissenschaft, Neue 

Bearbeitung, herausgegeben von G. Wissowa, Stuttgart 1893–





IMPERIUM W TEKŚCIE,  
TEKST O IMPERIUM –  

PODSTĘPY WOJENNE FRONTYNA

W każdej potrzebie, a zwłaszcza w bitwie, 
nie tak wielkością a pocztem i męstwem, 
jako umiejętnością, zwyczajem, rozumem, 
fortelem, zasadzką mądrzy hetmani wy-
grawają.

Powyższe słowa nie pochodzą ze staropolskiego przekładu zbio-
ru Frontyna, jak mógłby ktoś wnosić, śmiało jednak wolno założyć, 
iż rzymski urzędnik chętnie podpisałby się pod tymi zaleceniami. 
Autorem jest Polak, wojewoda sieradzki Stanisław Łaski (comes 
a Lasko), człek w świecie bywały, dyplomata, dworzanin króla Fran-
ciszka I Walezjusza, uczestnik bitwy pod Pawią (1525), poseł do Tur-
cji i wreszcie długoletni współpracownik dwóch ostatnich władców 
z dynastii Jagiellonów: królów Zygmunta I Starego i Zygmunta Au-
gusta. Cytat pochodzi z jego bezcennego podręcznika wojskowości, 
który XIX-wieczny wydawca, Mikołaj Malinowski, zidentyfikował 
jako dzieło Łaskiego (wcześniej błędnie przypisywano je hetmanowi 
Janowi Tarnowskiemu, autorowi głośnego Consilium bellicae ratio
nis) i nadał mu tytuł: Księgi o gotowości wojennej.1

Nie jest pewne, czy obeznany z Europą, Afryką północną i Zie-
mią Świętą dyplomata znał sławne dzieło Rzymianina Sekstusa Ju-
liusza Frontyna, wydaje się to jednak bardzo prawdopodobne, jako 

1 Cyt. [za:] „Księgi pierwsze. Nauka Jana Tarnowskiego o gotowości wojennej”, 
[w:] Stanisława Łaskiego, wojewody sieradzkiego, prace naukowe i dyplomatyczne, 
wydane z rękopismów Muzeum Wileńskiego, z przedmową M. Malinowskiego, oraz 
z dodatkiem dzieł Jana Tarnowskiego z jedynego egzemplarza Biblioteki Kórnickiej, 
Wilno 1864, s. 3: 1,2. Autorstwo Łaskiego uznali też Aleksander Brückner i Karol 
Estreicher. Pierwsze wydanie podręcznika Łaskiego (bez wymienienia nazwiska au-
tora) sporządził lekarz i alchemik Stanisław Karliński: Spraw i postępków rycerskich, 
i przewagi opisanie krótkie, z naukami w tej zacnej zabawie potrzebnymi, Lwów: 
M. Bernath, 1599.
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że prezentowane obecnie polskiemu Czytelnikowi Podstępy wojenne 
(Strategemata) Frontyna krążyły już w wersji drukowanej od końca 
XV w. i – obok najpopularniejszego w Średniowieczu podręcznika 
Flawiusza Wegecjusza Renata, zatytułowanego Zarys wojskowości 
(Epitoma rei militaris) ‒ cieszyły się w kręgach dowódców i wojsko-
wych wielkim wzięciem.2 W samym tylko XV w. ukazało się kilka 
wydań Podstępów, zazwyczaj w zbiorach pism militarnych. Nie ina-
czej było w stuleciu XVI.3 To ciekawa informacja, bo pokazuje, że 
mamy tutaj do czynienia z bardzo charakterystycznym zjawiskiem: 
oto lektura Podstępów wojennych, niezależnie od merytorycznej 
zawartości i wartości źródłowej tej kompilacji, stwarza okazję, aby 
zrozumieć mentalność człowieka „rycerskiego” i zjawisko „huma-
nizmu militarnego” w późnym Średniowieczu i w Renesansie,4 bo 
przecież począwszy od XVI w., dzieło Frontyna regularnie i obo-
wiązkowo czytała męska część wykształconych elit europejskich, 

2 Zdaniem specjalistów to właśnie wiek XV przyniósł Frontynowi popularność, 
najprawdopodobniej dzięki wykorzystaniu Podstępów przez Christine de Pizan w jej 
słynnej Księdze uczynków wojennych i rycerstwa (Le Livre des fais d’armes et de 
chevalerie; 1410), choć wiemy, że egzemplarz Podstępów miał w swojej bibliotece 
już Petrarka. Wnioskując z ilości wydań, Frontyn był czwartym, obok Cezara, One-
zandra i Wegecjusza, starożytnym pisarzem, którego wojskowy podręcznik cieszył 
się estymą w wiekach późniejszych.

3 Co do daty editio princeps traktatu Frontyna we współczesnych opracowa-
niach pojawiają się sprzeczne informacje. Charles E. Bennett i Mary B. McElwain 
(1925: xxxv), wydawcy „The Loeb Classical Library”, oraz Gerhard Bendz (1978: 
9) mówią o rzymskiej oficynie Euchariusa Silbera, w której Strategemata ukazały 
się w roku 1487. Ich wydawcą był Giovanni Sulpizio da Veroli (Johannes Sulpitius 
Verulanus/Verolensis), a praca jest zazwyczaj cytowana jako: Veteres scriptores de 
re militari. Jak widać, nie było to odrębne wydanie, lecz zbiór dzieł kilku autorów 
antycznych, na czele z Wegecjuszem. Podstępy Frontyna (Iulii Frontini Strategema
ticon libri quattuor) są datowane na 1 VI i znajdują się na k. 2r‒47v. Wspominając 
o editio princeps, Franciszek Oudendorp (1779: 4) wymienił tego samego drukarza, 
Silbera, ale za datę pierwszego wydania uznał rok 1494, mylnie biorąc zapewne 
kolejny przedruk za pierwsze wydanie. Z kolei Theophilus Ch. Harles (1794: 65) 
podaje jako datę rzymskiej editio princeps rok najwcześniejszy, 1478 (Frontini Stra
tegematicon libri, cum Vegetio, Eliano et Modesto), wraz z przedrukami w latach: 
1494 (data wymieniona przez Oudendorpa oraz autora hasła w Realencyklopädie der 
classischen Altertumswissenschaft, Kappelmachera [1918: 602]) i 1497. Miarodajna 
internetowa baza inkunabułów wydanych przed rokiem 1500 (http://gesamtkatalog-
derwiegendrucke.de/) sugeruje, że datacja wydawców serii Loebowskiej jest właści-
wa, a Oudendorpa oraz Kappelmachera mylna, oraz że Harles najprawdopodobniej 
też się pomylił, przestawiając cyfry (87 na 78). Obok tych rzymskich wydań w wieku 
XV jeszcze Filippo Beroaldo (Philippus Beroaldus) opublikował Frontyna w Bolonii 
w roku 1486 (przedruk: 1495).

4 Termin „rycerski” używany był stale w staropolskim piśmiennictwie wojsko-
wym, a nie trzeba podkreślać, iż zakładał on istnienie odpowiedniego odbiorcy, tj. 
„rycerskiego” czytelnika. Określenia „militarny humanizm” użył Frédérique Verrier 
(1997: 3‒36).
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także w Polsce.5 Nawet François Rabelais zainteresował się Stratege
matami Frontyna i poświęcił im osobne dzieło (najprawdopodobniej 
uczony komentarz do kompilacji Rzymianina), niestety ‒ swoisty 
paradoks ‒ niezachowane do dzisiaj. To tylko jeden z przykładów 
popularności antologii Frontyna, a zarazem świadectwo niezwykłego 
wręcz uznania dla starożytnego dzieła.6

Lektura Podstępów i dziś, po 530 latach od ich pierwszej druko-
wanej edycji, może być doświadczeniem ze wszech miar ciekawym 
i pouczającym, lecz z innych już naturalnie względów. Sytuacja ule-
gła bowiem diametralnej zmianie, toteż z dziełami takimi jak Pod
stępy wojenne sprawa jest nieco kłopotliwa, by nie rzec: osobliwa. 
Mimo olbrzymiej rewerencji, z jaką w Wiekach Średnich (upewnia 
nas o tym chociażby lektura XIII-wiecznego traktatu Policraticus 
pióra Jana z Salisbury czy zalecenia teologa Jeana de Gerson)7 i epo-
ce wczesnonowożytnej czytano Frontynowy zbiór, współczesna brać 
filologiczna może mieć (i miewa) z tą antologią kłopot niemały. Wi-
dać to dobrze w podręcznikach piśmiennictwa rzymskiego, których 
autorzy raczej niewiele mają do powiedzenia o sławnej kompilacji 

5 Cytuje Frontyna Jakub Przyłuski (Priluscius) w VI księdze swoich Ustaw, 
statutów i przywilejów Królestwa Polskiego (Leges seu statuta ac privilegia Regni 
Poloniae, Kraków 1553). W polskim przekładzie dzieła księcia Albrechta Hohenzol-
lerna Księgi o rycerskich rzeczach a sprawach wojennych (tytuł oryginału: Krieg
sordnung) Frontyna wymienia się wśród antycznych autorytetów (rękopis Biblio-
teki XX. Czartoryskich, sygn. 1813, k. 13v). Podobnie czyni Marcin Bielski, który 
musiał mieć przekład podręcznika Albrechta, sporządzony na polecenie króla Zyg-
munta Augusta w Wilnie przez Macieja Strubicza w latach 1555–1561. W opubli-
kowanej w roku 1569 u Siebeneychera w Krakowie Sprawie rycerskiej idzie Bielski 
w księdze 3. (k. 28r) za Albrechtową listą poprzedników w „rycerskiej sprawie”, tak 
Greków, jak i łacinników, wymieniając tam i Frontyna, a 4 księga Sprawy rycerskiej 
nie jest niczym innym jak wypisem z Frontynowej antologii (k. 37r): „O fortelach 
a zasadzkach, które po grecku zowią stratagemata, jako a gdzie, starzy walecznicy 
używali ich, tak w Grecyjej, jako we Włoszech, krótce wypisane przez Frontyna”. 
Również Stanisław Sarnicki w Księgach hetmańskich (k. 5, 11 i 45) z ok. 1577 r. 
wymienia Frontyna ‒ niewątpliwie za księciem pruskim ‒ jako autorytet w spra-
wach militarnych.

6 Frontyn stał się autorytetem i uznano go za „klasyka” niemal od zaraz: bliżej 
nieznany Grek Elian wspomina (a jest to dość rzadki w dziejach literatury antycznej 
przykład bezpośredniej inspiracji), że właśnie dzięki prowadzonym w Formiach mi-
łym pogawędkom z byłym konsulem, „czcigodnym” Frontynem, sam podjął próbę 
napisania kolejnego podręcznika taktyki. Ironią losu dziełko Eliana (Teoria taktyki 
‒ Τακτικὴ θεωρία [Taktiké theoría]) przetrwało, a traktat Frontyna na ten sam temat – 
zaginął.

7 Frontyn u Jana z Salisbury (Policrat. 5,3 [541b]; 5,7 [555b‒d]; 8,14 [772a]); por. 
Hosler (2013: 39‒62). W napisanym w roku 1405 liście do wychowawcy księcia Gu-
jenny, Ludwika Walezjusza zwanego Delfinem, Jean de Gerson (Joannes Gersonius) 
zalecał lekturę klasyków, takich jak Liwiusz, Wegecjusz i Frontyn.
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ze schyłku I w. n.e.,8 najprawdopodobniej z lat 84–96, a więc z okre-
su, który historycy literatury nazwali później „srebrnym” wiekiem 
literatury rzymskiej.

W zasadzie jest to zrozumiałe, bo co można powiedzieć o warsz-
tacie literackim autora dzieła, którego przedmiotem są anegdoty mi-
litarne. Jak porównać tę starożytną „ściągawkę maturalną” z pism 
historycznych z artyzmem dzieł tak wzorcowo otwartych i wielo-
znacznych jak Wergiliuszowa Eneida czy Metamorfozy Owidiu-
sza? Aby uzmysłowić sobie naturę problemu, spróbujmy na chwilę 
pokusić się o mały eksperyment myślowy: wyobraźmy sobie oto, 
że przyszło nam zestawić maiora cum minimis ‒ ot, choćby epicką 
powieść Stendhala czy Balzaka z XIX-wiecznym pruskim podręcz-
nikiem musztry. Już sam pomysł tego rodzaju konfrontacji zabrzmi 
zapewne niestosownie, jeśli nie absurdalnie i obrazoburczo. Obok 
Wergiliusza i pozostałych „tytanów” literatury łacińskiej Frontyn nie 
wypada korzystnie, dzisiejszy czytelnik wyczuwa bowiem, że nawet 
jeśli Strategemata są pomnikiem łaciny wieku srebrnego, to srebro 
owo powleczone jest patyną. W rezultacie dla wyrafinowanego staro-
żytnika, zakochanego w polisemantyczności bądź intertekstualności, 
dla modnego literaturoznawcy-fircyka, który uganiając się za ironią 
i aluzją, nieustannie poszukuje w strukturze tekstu przysłowiowego 
drugiego dna, literacka atrakcyjność omawianej kompilacji może 
okazać się mocno wątpliwa, a pole interpretacyjne – rozpaczliwie 
wąskie.

Nie ma u Frontyna pomysłu, rozmachu i nowatorstwa, czyli brak 
tych wszystkich elementów i cech, które charakteryzują utwory wiel-
kich wizjonerów pióra. Co zatem można tu znaleźć? Mamy w za-
mian przyziemną skrupulatność już to przepisywacza zbierającego 
irytujące belferstwem egzempla, już to bajdurzącego z moralizator-
skim zadęciem antykwariusza. Mimo że współczesna filologia wiele 
już uczyniła, aby inaczej oceniać tego typu „drugorzędne” użytkowe 
piśmiennictwo, encyklopedyczne zbiory, kompilacje i wszelkiej ma-
ści antologie – by wspomnieć tylko dzieła Waleriusza Maksymusa, 
na którym Frontyn niewątpliwie się wzorował (o czym dalej), 

8 Wystarczy przywołać podręcznik Marii Cytowskiej i Hanny Szelest (1992: 
353–354), w którym Frontyna potraktowano po macoszemu, omawiając jego dzieła 
na jednej zaledwie stronie, a autorki ograniczyły się do powtórzenia sądu Mieczy-
sława Brożka (1976: 377), piszącego o zastosowanej przez Frontyna metodzie „nie 
wykładowej, lecz przykładowej”. Lektura tych i podobnych opracowań pozostawia 
nieodparte wrażenie, że w przepastnych i odstraszających erudycją podręcznikach 
dla Frontyna zabrakło po prostu miejsca, a specjaliści nie uznali za warte zachodu, 
by przyjrzeć się tym dziełom dokładniej.
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Poliajnosa i Polluksa czy nieco później Stobajosa i Suidasa – produk-
cja pozostawiona przez tych pisarzy nadal wydaje się (powiedzmy 
to sobie szczerze) jakąś literacką hybrydą. Nawet jeśli pamiętamy 
o tym i rozumiemy, że i takie pisma są świadectwem bezcennym,9 bo 
wiele mówią o upodobaniach estetycznych ówczesnej elity grecko-
-rzymskiej (także we wschodniej części imperium) oraz o jej men
talité (termin zastosowany przez francuską szkołę annalistów), od 
świadomości daleka przecież droga, by miłość do encyklopedycz-
nych zbiorów podzielać i podobne teksty hołubić.10

Po pierwsze zatem, zdecydowanie nie jest to bliskie postmoderni-
stycznej wrażliwości, po drugie zaś, w przypadku Sekstusa Juliusza 
Frontyna w grę wchodzi jeszcze czynnik dodatkowy, acz doniosły: 
takiemu odczuwaniu wyraźnie nie po drodze z militaryzmem (nie 
przyjmuje go jak gdyby do wiadomości), a przecież dzieło trzy-
krotnego konsula, czy się to komuś podoba, czy nie, wyrasta z tego 
samego pnia, co wiele innych dzieł łacińskich: z rzymskiego mili-
taryzmu mianowicie, mimo że miał on głębokie podłoże religijne,11 

9 Brożek (1976: 6) cytuje znamienną wypowiedź słynnego filologa Eduarda Nor-
dena, iż w antycznej literaturze nie ma rzeczy nieartystycznych.

10 Ostatnimi laty szkocka uczona Alice König (zob. „Bibliografia”, s. 66–67) 
z powodzeniem stara się inaczej interpretować dzieła Frontyna, widząc w nich teksty 
nie tyle ściśle techniczne, ile literaturę „piękną” i przejaw ideologii. Badaczka postu-
luje metodę, która nie jest całkiem nowa (to nurt zwany „nowym historyzmem”, roz-
poczęty od programowego wystąpienia Stephena Greenblatta), ale dająca w przypad-
ku starożytnych tekstów militarnych (i technicznych: medycznych, agronomicznych) 
ciekawe rezultaty. Chodzi mianowicie o czytanie fachowych dzieł nie tylko w obo-
wiązującej zazwyczaj „militarnej, agrarnej bądź medycznej izolacji”, ale w dialogu 
i konfrontacji z innym gatunkami literatury pięknej tamtych czasów. Ciekawą próbę 
takiego spojrzenia na anegdoty zawarte w Strategematach zaproponował niedawno 
Andrew Gallia (2012: 178‒216), próbując odpowiedzieć na pytanie, jak u schyłku 
I w. n.e. kultywowano pamięć o republice.

11 O militaryzmie zob. w tekście przekładu przyp. 19 i 495. Cyceron (Phil. 6,6,19) 
pisał:

Populum Romanum servire fas non est, quem di immortales omnibus gentibus 
imperare voluerunt […]. Aliae nationes servitutem pati possunt, populi Romani est 
propria libertas.

Nie godzi się, by naród rzymski był niewolnikiem, wszak bogowie nieśmiertelni 
przeznaczyli go do tego, by panował nad wszystkimi ludami […]. Inne narody mogą 
ścierpieć niewolę, narodowi rzymskiemu właściwa jest wolność.

(przekład K. Ekes)

Według mówcy lud rzymski jest „panem królów, zdobywcą i władcą wszystkich na-
cji” (Dom. 90), gdyż „piękną jest rzeczą panować nad obcymi ludami” (Verr. 2,2). Ar-
gumentacja Cycerona zdradza podobieństwo do późniejszej Wergiliuszowej filozofii 
debellare superbos ‒ ‘poskramiania zuchwałych’ (Aen. 6,853); por. też Tacyt (Ann. 
2,22,1). Jak wyglądało to w praktyce, można się przekonać z poczynań Germanika 
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stąd problematykę ekspansji nierzadko ujmowano w ramy dyskusji 
o charakterze etycznym.12 Nawet jeśli założymy, że bywały w dzie-
jach Rzymu dłuższe okresy, kiedy sławne „wrota wojny” (portae 
belli ‒ πολέμου πύλη [polému pýle]) świątyni Janusa pozostawały jako 
symbol pokoju zamknięte, to nie na długo, a rytuał ich otwierania 
na znak kolejnej rozpoczynającej się wojny powtarzano nader czę-
sto.13 Literatura łacińska wokół tych tematów krąży i dotyka ich, 
a często otwarcie i wprost podejmuje. Rzymska duma imperialna 
widoczna jest w wielu utworach, jak chociażby w pismach Cycerona, 
by wymienić tylko rozważania o sprawiedliwym ekspansjonizmie 
rzymskim w dialogu O państwie (De re publica), czy charakterystykę 
doskonałego wodza w mowie o naczelnym dowództwie (imperium) 
Gnejusza Pompejusza (Pro lege Manilia de imperio Gnaei Pompei),14 

(Tacyt, Ann. 1,51,1‒2), który niemal dokonał eksterminacji plemion germańskich. 
Fakt, że Rzymianie raz mówią o bogach, a przy innej okazji szczerze piszą o koniecz-
ności eliminacji wroga, nie dowodzi jednak, że byli hipokrytami, bowiem źródło tego 
typu myślenia tkwi w ich pojmowaniu bogów, którzy sprzyjali silniejszym. To dlatego 
mentalność rzymska nie dostrzega tu sprzeczności, jakkolwiek słynna mowa wodza 
Brytów Kalgakusa (Tacyt, Agric. 30) oraz uwagi Sallustiusza (Epist.Mithr. 5) dowo-
dzą przynajmniej, że znali kontrargumenty bądź sposób myślenia strony przeciwnej.

12 Frontyn dumnie pisał o Rzymie (Aqu.urb.Rom. 88,1): „[…] królowa i pani 
świata [regina et domina orbis], która wznosi się jak bogini krajów, niezrównana 
i niemająca odpowiednika” (przekład, tu i dalej, C. Kunderewicz). Rzymski mili-
taryzm jest faktem i przenika myślenie: od Owidiuszowych (Am. 1,9,1‒2): militat 
omnis amans ‒ „walczy każdy kochanek” (przekład A. Świderkówna) oraz (Ars 
2,233): amor est species militiae ‒ „miłość to rodzaj wojny” (przekład E. Skwara), 
po historiozoficzne refleksje Wegecjusza, iż qui desiderat pace, praeparet bellum ‒ 
„kto pragnie żyć w pokoju, musi być przygotowany na wojnę” (Epit.milit. 3,praef.; 
przekład, tu i dalej, A.M. Komornicka) bądź uwagi (trafne, niestety), że bez wojny 
nie byłoby cywilizacji, gdyż jest to sztuka, sine qua aliae artes esse non possunt ‒ 
„bez niej nie mogą istnieć żadne inne umiejętności” (loc.cit.). Pisał też (3,10):

Quis autem dubitet artem bellicam rebus omnibus esse potiorem, per quam liber
tas retinetur et dignitas, propagantur provinciae, conservatur imperium?

A któż może zaprzeczyć, że spośród wszystkich dziedzin na pierwszy plan wysu-
wa się sztuka prowadzenia wojen, która otwiera drogę do wolności i sławy, zdobywa 
nowe prowincje i stoi na straży cesarstwa.

13 Zob. Liwiusz (1,19,2‒7), Wergiliusz (Aen. 1,293‒294; 7,622), Oktawian August 
(Anc. 19), Plutarch (Fortun.Roman. 9 [322a‒b]), Orozjusz (Hist.adv.pag. 6,22,1).

14 Zagadnienie to wiąże się z niezwykle intrygującym problemem, czy Rzy-
mianie znali już pojęcie „wojny sprawiedliwej” (bellum iustum). Dziś uważa się, 
że klasyczną teorię tej wojny, obowiązującą następnie w Średniowieczu, sformu-
łował Augustyn z Hippony w dziele O państwie Bożym (De civitate Dei), wydaje 
się jednak, że nie należy być przesadnie dogmatycznym: nawet jeśli w antyku nie 
wypracowano jeszcze kompleksowej „teorii”, to pewne refleksje się u Rzymian po-
jawiały, chociażby mimochodem, przy okazji i w rudymentarnej formie. Kwestia 
słuszności wojen musiała się intelektualistom często narzucać i być dla nich niekiedy 
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nie mówiąc już o świadectwach tak oczywistych jak Cezarowe Pa
miętniki o wojnie galijskiej (Commentarii de bello Gallico), naro-
dowa epopeja z czasów pryncypatu autorstwa wieszcza, którego 
zrodziła Mantua, czy ody rzymskie Horacego.15

„Memoria nostri durabit, si vita meruimus”16

Zgodzi się zapewne ze mną Lector benignus et candidus, że 
zdanie to jest niezwykle piękne, przenika je tak bardzo charaktery-
styczna dla śródziemnomorskiej kultury grecko-rzymskiej melan-
choliczna zaduma nad przemijaniem i nietrwałością oraz kruchoś-
cią ziemskich dokonań.17 Myśl owa urzeka nas wielce, nawet jeśli 
wyczuwamy w niej tak nieznośną dla ucha współczesnego odbiorcy 
tendencję moralizatorską, znamienną cechę pisarstwa antycznego. 
Tytułową maksymę przechował w jednym z listów (zaadresowa-
nym do Kremucjusza Rusona) Pliniusz, zwany Młodszym. Nie są to 
własne słowa epistolografa, lecz cytat. Korespondent i wpływowy 
przyjaciel imperatora Trajana cytuje bowiem wypowiedź Frontyna, 

kłopotliwa, co widać w Polibiuszowej (1,8‒12) relacji na temat zasadności rzymskiej 
interwencji w konflikcie grecko-kartagińskim na Sycylii w roku 264 p.n.e. Problemu 
tego częściowo dotyka doskonałe, szczęśliwie udostępnione polskiemu odbiorcy, stu-
dium wybitnego francuskiego historyka Paula Veyne (2000), gdzie udowadnia on, 
iż szczytne rzymskie ideały, zwłaszcza humanitas (‘człowieczeństwo’), miały swe 
korzenie w filozofii siły, opartej na podbojach militarnych. Humanitas była zatem 
przywilejem zarezerwowanym dla zdobywców znad Tybru, którzy reprezentowali 
wyższy poziom rozwoju cywilizacyjnego, i jako taka z definicji pozostawała niedo-
stępna i nieosiągalna dla barbarzyńców. Myślenie tego typu ilustrują historiozoficzne 
refleksje na temat rzymskich podbojów u Polibiusza (1,10‒12), Florusa (Epit.Liv. 
1,34,2) i Ammiana Marcellina (14,6,3).

15 Z ducha militaryzmu wyrastają również greckie traktaty autorów piszących 
już w okresie naszej ery: platonika Onezandra (1. połowa I w.), który dedykował 
swój podręcznik Rzymianinowi Weraniuszowi; Eliana Taktyka (fl. II w.); Arriana 
(II w.), Greka, ale zarazem obywatela i wysokiego urzędnika rzymskiego; oraz go-
niącego za karierą w Rzymie Macedończyka Poliajnosa (II w.). Co prawda pisma te 
tworzone były po grecku (co akurat niewiele znaczy wobec faktu bilingwizmu ów-
czesnej elity; por. Frontyn, Strat. 1,praef. 1) i zawierają sporo materiału historyczne-
go (np. opisy falangi macedońskiej), ale kontekst ich powstania tworzyły rzymskie 
podboje i w tym sensie pisarze ci kontynuują refleksje Polibiusza, który jako autor 
podręcznika taktyki (niezachowanego) interesował się wojskowością grecką i rzym-
ską, zafascynowany problemem, dlaczego legion okazał się lepszy w konfrontacji 
z niezwyciężoną przez wiele dziesięcioleci macedońską falangą Filipa, Aleksandra 
i jego następców.

16 Pliniusz Młodszy (Epist. 9,19,6): ‘Pamięć o nas przetrwa, jeśli życiem zasłu-
żyliśmy’ (o ile nie zaznaczono inaczej, tu i niżej przekład B. Burliga).

17 O nietrwałości życia ludzkiego zob. np. Homer (Il. 6,144‒151; 21,464‒466), 
Mimnermos (frg. 2,1), Herodot (7,46,2), Arystofanes (Av. 685), Horacy (Ars 60‒63; 
Epist. 2,2,189; Sat. 2,3,114), Arrian (Anab. 6,29,3), Marek Aureliusz (Medit. 32‒33).
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autora Podstępów wojennych, który według Pliniusza miał w testa-
mencie kategorycznie sprzeciwiać się stawianiu mu jakichkolwiek 
pomników (vetuerit omnino monumentum sibi fieri […]. Vetuit extrui 
monumentum ‒ „zakazał w ogóle, by mu budowano grobowiec […]. 
Nie pozwolił, by mu budowano grobowiec”, tu i niżej przekład 
L. Winniczuk; Epist. 9,19,1. 6), gdyż impensa monumenti supervacua 
est ‒ „zbędne jest wydawanie pieniędzy na grobowiec” (Epist. 9,19,6).18 
Nie ma podstaw, by wątpić w autentyczność tej wypowiedzi, ale 
powstaje pytanie, co z niej wynika dla wizerunku tego znamienitego 
Rzymianina. Czy wzbogaca w istotny sposób nasze wyobrażenia 
o tym twórcy i rzetelnie odmalowuje portret autora Podstępów oraz 
fachowego pisma O wodociągach miasta Rzymu? Mówiąc o ‘pomni-
ku’, Frontyn miał oczywiście na myśli okazały grobowiec, patrząc 
jednak z perspektywy dzisiejszej, kuszące jest potraktowanie owego 
monumentum metaforycznie. On sam uważał, że pomnikiem były 
raczej jego życie i dokonania, w tym również pisma, które – przywo-
łajmy jakże trafne słowa Horacego – również okazały się jego mo
numentum aere perennius ‒ ‘pomnikiem trwalszym od spiżu’ (Carm. 
3,30,1). Niechęć do przesady wobec własnej osoby jest więc istotną 
wskazówką w rekonstrukcji portretu autora. Zanim się o niego po-
kusimy, przyjrzymy się Frontynowi dokładniej i podejmiemy próbę 
podsumowania wiedzy o karierze tego zapomnianego nieco (bo nie 
całkiem przecież) rzymskiego klasyka.19

Pochodzenie i rodzina
Podsumowanie to musi zacząć się dość trywialnie, bardzo podob-

nie zresztą jak w przypadku wielu innych pisarzy starożytnych: nie-
wiele wiadomo i mało jest informacji pewnych o Sekstusie Juliuszu 
Frontynie. Oto z ocalałych okruchów odsłania się przed nami obraz 
przedstawiciela rzymskiej elity społecznej w dobie rozkwitu impe
rium Romanum w świetle południowego słońca, w epoce wywcza-
sów, jaką gwarantował zamożnym obywatelom cesarstwa trwający 
już ponad 100 lat „paradyż” – owa duszne opary wydzielająca, dwu-
znaczna moralnie era, przez Wergiliusza (Ecl. 1,6) nazwana haec otia 
(‘te wywczasy’), a przez innych „pokojem augustowskim”. Okres 

18 Podobną myśl wypowiedział już wcześniej Perykles w słynnej mowie nad 
poległymi Ateńczykami, ułożonej przez Tukidydesa (2,43,3). Strateg mówi w niej 
o przodkach, którzy ginęli, ale „zyskiwali nieprzemijającą sławę i najwspanialszy 
pomnik – nie ten grobowiec, w którym spoczywają, lecz pamięć ludzką, dzięki której 
żyje ich sława” (przekład K. Kumaniecki).

19 Pierwszą próbę napisania żywotu Frontyna podjął na początku XVIII w. Gio-
vanni Poleni w swojej sławnej edycji dzieła O wodociągach (Poleni 1722: 1‒7).
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ten funkcjonuje dziś w świadomości historyków i literaturoznawców 
jako (sławna) pax Augusta, na cześć której rzekomy restaurator repu-
bliki wzniósł specjalny monument – słynny Ołtarz Pokoju Augusta 
(Ara Pacis Augustae).

Najpierw Tacyt jako autor najpoważniejszy (gravissimus). Histo-
ryk (Hist. 4,39) przekazał bezcenną informację, że w roku, w którym 
boski (divus) Tytus topił Jerozolimę we krwi niepokornych powstań-
ców żydowskich, Frontyn sprawował prestiżową funkcję pretora 
miejskiego (praetor urbanus). Data ta, tj. rok 70 (uznawana przez 
historyków bez zastrzeżeń), stała się punktem wyjścia dla współ-
czesnej rekonstrukcji kolei życia Frontyna, podstawą wyznaczenia 
połowy lat 30. (schyłek panowania Tyberiusza) na przypuszczalny 
czas narodzin, skoro zaszczytny urząd pretora miejskiego przyzna-
wano ludziom w wieku lat ok. 40.

Trudno dociec, jaki status społeczny miała rodzina. Skoro autor 
(Aqu.urb.Rom. 1,praef. 1) sam powiada nieco chełpliwie, iż stanowisko 
(officium) zarządcy miejskich wodociągów (curator aquarum) było 
„zawsze sprawowane przez najznamienitszych obywateli naszego 
państwa” (administratum per principes semper civitatis nostrae vi
ros), można by sądzić, iż jest to dowód na patrycjuszowskie korzenie 
rodu. Znawcy tematu sugerują jednak coś przeciwnego, a miano-
wicie, iż ród Sekstusów Juliuszów był prowincjonalnego chowu 
i wywodził się najprawdopodobniej z lokalnej elity Galii Narboń-
skiej (Gallia Narbonensis).20 Wątpliwości te pokazują, iż w Rzymie 
czasu pryncypatu kryterium „arystokratyzmu” jawiło się jako płyn-
ne, a przynależność do elity nie była sprawą zamkniętą jak potem, 
w feudalnej epoce Średniowiecza i czasach wczesnonowożytnych. 
Frontyn z pewnością, nawet jeśli homo novus, pozostawał jedną 
z ważniejszych postaci na przełomie rządów dynastii Flawiuszów 
i Antoninów.

Kariera
Czy można przyjrzeć się bliżej początkom Frontynowego cur

sus honorum? W latach 50. mógł służyć jako oficer w oddziałach 
konnicy podczas kampanii przeciw Partom,21 tudzież w następnym 
dziesięcioleciu piastować funkcję prokonsula w Hiszpanii lub Afry-
ce. Nie wiadomo, co porabiał w pamiętnym „roku czterech cesarzy” 

20 Jedna z tamtejszych inskrypcji (CIL 12.1859) wymienia Kwintusa Waleriusza 
Luperkulusa Juliana Frontyna (Quintus Valerius Luperculus Iulianus Frontinus).

21 W armii Gnejusza Domicjusza Korbulona (teścia Domicjana), którego autor, 
nieskory do poświęcania uwagi innym sobie współczesnym dowódcom, wymienia 
w Podstępach aż pięciokrotnie.
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(69). Być może Galba umożliwił mu wówczas wejście do senatu, 
jakkolwiek dalsze awanse za rządów Wespazjana każą w to wątpić, 
bowiem kolejne szczeble kariery zawdzięczał Frontyn raczej domowi 
flawijskiemu. Po funkcji pretora, którą szybko odstąpił Domicjanowi 
(Tacyt, Hist. 4,39), wziął udział w wojnie młodszego syna Wespazjana 
„z Germanami”, przyjmując kapitulację Lingonów (Strat. 4,3,14; zob. 
w tekście przekładu, przyp. 515). Zakończenie tej kampanii zwieńczył, jak 
się zdaje, pierwszy konsulat (konsul pomocniczy ‒ consul suffectus), 
który musiał piastować przed rokiem 74, najprawdopodobniej już 
w roku 72 lub 73.

Jest pewne, że w roku 74 jako legat cesarza w funkcji pretora 
(legatus augusti pro praetore) udał się do Brytanii, zastępując na 
stanowisku zarządcy tej ważnej prowincji Petyliusza Cerealisa. Po-
został tam do roku 77, kiedy to na jego miejsce wyznaczono Juliu-
sza Agrykolę. Można tylko żałować, że Frontyn nie korespondował 
z imperatorem, tak jak to uczynił później Pliniusz Młodszy w listach 
słanych z Bitynii, gdzie był namiestnikiem cesarza Trajana, należy się 
jednak cieszyć, iż o tym okresie jego życia posiadamy przynajmniej 
zwięzłą informację Tacyta (Agric. 17,2), zięcia Agrykoli. Tacyt (Agric. 
17,1) wystawił wielce pochlebną ocenę Frontynowemu zarządzaniu 
prowincją, umieszczając naszego autora w szeregu magni duces ‒ 
‘wybitnych wodzów’, którzy za rządów Wespazjana walczyli w Bry-
tanii. Ten nie tak znowu skory do pochwał surowy moralista i tropiciel 
dziwactw despotycznych imperatorów z dynastii julijsko-klaudyjskiej 
widzi we Frontynie wybitną osobistość (vir magnus)22 tamtych cza-
sów, człowieka, na ile było to wówczas możliwe (quantum licebat), 
który „zadania się podjął i sprostał mu” (subiit sustinuitque molem), 
gdyż „potężny i wojowniczy lud Sylurów orężem pobił” (validamque 
et pugnacem Silurum gentem armis subegit).23 Niewykluczone, że za 
te osiągnięcia nagrodzono go odznakami triumfalnymi (ornamenta 
triumphalia). Są jednak uczeni, którzy przyznają, iż nie wiadomo, co 
tak naprawdę Frontyn porabiał w latach 78‒98.

Cztery epizody w Podstępach (1,1,8; 1,3,10; 2,3,23; 2,11,7) 
opowiadają o walkach cesarza Domicjana z germańskimi Chatta-

22 Określenie vir magnus to rodzaj nieformalnego hołdu; zob. ponadto uwagę 
Tacyta (Agric. 42,5), iż posse etiam sub malis principibus magnos viros esse ‒ ‘nawet 
pod rządami złych cesarzy mogą istnieć wielcy mężowie’.

23 Przekład S. Hammer. Sylurowie zamieszkiwali tereny dzisiejszej Walii. Na ich 
podbitym terytorium wytyczył i zbudował via Iulia. Miał też toczyć walki z Ordo-
wikami oraz wzniósł fort dla Legio II Augusta w dzisiejszej walijskiej miejscowości 
Caerleon, położonej nad rzeką Usk (jej nazwę wywodzi się od słów Cair [= castra] 
legeion guar Uisc).
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mi w roku 83, pojawiło się więc uzasadnione przypuszczenie, że 
już jako doświadczony wódz Sekstus Juliusz Frontyn brał w nich 
udział razem z nowym (od roku 81) imperatorem, a uczeni (np. Birley 
[2005: 70]) przytaczają nowy dowód, potwierdzający to przypusz-
czenie: oto imię Frontyna przechowało się na tabliczce będącej 
dyplomem żołnierskim (Sex(to) Iu[lio]). Jest ona datowana na lata 
80‒83, co w zestawieniu z wcześniejszą, częściowo zachowaną 
inskrypcją (CIL 13.8624) z ołtarza w Vetera Castra (dziś: Xanten w Niem-
czech) ([I(ovi) O(ptimo) M(aximo) I]unoni [Miner]vae, pro [sal(u
te) S]exti Iul(i) [Fro]ntini…) potwierdzałoby tezę, że Frontyn był 
legatem wojska (legatus legionis) w Germanii Dolnej (Germania 
Inferior).

Co było dalej? Tuż po zakończeniu kampanii z cesarzem Frontyn 
udał się do Azji jako prokonsul tej prowincji. Śladem jego pobytu 
są monety z imieniem oraz inskrypcja (nie wszyscy uczeni wiążą 
ją z osobą naszego autora) z Hierapolis we Frygii (dziś: Pamukkale 
w Turcji), miasta, skąd pochodził wygnany z Rzymu przez Domicjana 
filozof Epiket. Zabytki te datuje się na lata 84‒85 lub 85/86. Jest 
oczywiste, że ów prestiżowy prokonsulat umocnił jeszcze bardziej 
pozycję Frontyna w rzymskiej administracji cesarskiej.

Początki twórczości
Nie wiadomo, czym zajmował się Frontyn po zakończeniu azja-

tyckiego prokonsulatu. Choć nie można wykluczyć, iż okazjonalnie 
chwytał za pióro już wcześniej, istnieje uzasadnione przypuszczenie, 
że właśnie w dalszych latach rządów Domicjana oddał się poważniej 
pracy literackiej, nie biorąc udziału w życiu politycznym. To wtedy, 
podczas otium, powstały najprawdopodobniej pisma dotyczące sztu-
ki miernictwa (temat w czasach niespokojnych, jak się wydaje, dość 
bezpieczny), traktat o sztuce wojskowej i Podstępy (mamy pewność 
co do kolejności tylko dwóch ostatnich).

Czy ucieczka w twórczość literacką oznaczała Frontynową „emi-
grację wewnętrzną”, która stała się udziałem wielu znamienitych 
literatów za rządów tyrańskiego Domicjana? Uczeni raczej w to po-
wątpiewają. Jako dawny i zasłużony podkomendny cesarza, zwią-
zany z rodem, któremu zawdzięczał szybki awans, Frontyn mógł 
czuć się chyba w miarę bezpiecznie, aczkolwiek milczenie źródeł nie 
pozwala na snucie za daleko idących wniosków (zob. w tekście przekładu, 
przyp. 12). Na pewno utrzymywał bardziej ożywione kontakty z ludź-
mi o aspiracjach literackich, mając więcej czasu na liczne spotkania 
z innymi intelektualistami. Z tego okresu pochodzą świadectwa Pli-
niusza Młodszego (Epist. 5,1,5), który omawiał z Frontynem kwestie 
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prawne i którego Frontyn był, zdaje się, mentorem, oraz dorobkiewi-
cza Marcjalisa spędzającego czas w towarzystwie Frontyna w Ank-
sur (dziś: Tarracina).24 Zapewne wtedy także miał okazję rozmawiać na 
tematy wojskowe z uznanym rzymskim dowódcą Grek Elian zwany 
Taktykiem (Tact., praef. 3).

zarządca miejskich wodociągów (curator aquarum)  
i dalszy Przebieg kariery

Okazało się, że nie był to koniec wojskowej i administracyjnej 
kariery Frontyna – negotium i officium same upomniały się o niego. 
Po śmierci Domicjana nowo wybrany imperator powołał w roku 97 
zasłużonego urzędnika na stanowisko zarządcy wodociągów rzym-
skich, powierzając mu zajęcie odpowiedzialne i prestiżowe. Frontyn 
jak zawsze przyłożył się do nowego dlań zadania niezwykle solidnie, 
gruntownie zapoznając się z nową dla siebie problematyką i pisząc 
przy okazji traktat o historii i aktualnym stanie rzymskich akweduk-
tów, które ‒ znamienny to rys jego osobowości i patriotyzmu ‒ cenił 
wyżej od podziwianej, co prawda, lecz bezużytecznej architektury 
Egipcjan i Greków.

O dwóch pozostałych konsulatach Frontyna informują inskryp-
cje: przypadły one na lata 98 i 100.25 Kolegą Frontyna w roku 100 
został nie byle kto, bo już sam nowo wybrany cesarz Trajan, który 
– jak się uważa ‒ za pomoc pisarza w zachwalaniu i poparciu jego 

24 Por. Marcjalis (Epigr. 10,58,1‒6):

 Gdy się w Anksurze cichych wód brzegiem cieszyłem
  i w bliższej Bai, i w willi nad mórz falami,
 i gdy pod Rakiem upalnym w gaju bawiłem
  wolnym od cykad głośnych, i nad jeziorami,
 z tobą, Frontynie, Pierydy uczone czciłem;
  teraz pod Rzymu jarzmem pochylam ramiona.
 Czekam, czy dzień mój kiedyś nadejdzie. I ginę
  w miasta odmętach i w trudzie jałowym konam,
 dbając o lary ci bliskie, boski Kwirynie,
  gdy twardą ziemię skruszam pod miastem na polach.
 Lecz nie jedynie ten wierny, kto ciągle gości
  w twych progach – nigdy poecie to nie przystało.
 Na Muz, których jestem winny spełniać świętości,
  na wszystkich bogów: kocham, gorliwy za mało!

(przekład J. Pieczonka)

25 O konsulacie roku 98 (consul II suffectus, wraz z Trajanem jako kolegą) por. 
CIL 3.2 oraz Marcjalis (Epigr. 10,48); o konsulacie roku 100 (consul III ordinarius) 
por. CIL 6.2222, 8.7066, Tacyt (Hist. 4,39; Agric. 17,3) i Pliniusz Młodszy (Paneg. 
61‒62). W roku 99 funkcję konsula (consul ordinarius) sprawował zięć Frontyna, 
Sozjusz Senecjon, późniejszy przyjaciel i patron Plutarcha z Cheronei ‒ adresat jego 
Żywotów równoległych i kilku pism ze zbioru Pisma moralne.

Anxuris aequorei placidos, Frontine, recessus
 Et propius Baias litoreamque domum,
Et quod inhumanae cancro fervente cicadae
 Non novere nemus, flumineosque lacus
Dum colui, doctas tecum celebrare vacabat
 Pieridas: nunc nos maxima Roma terit.
Hic mihi quando dies meus est? iactamur in alto
 Urbis, et in sterili vita labore perit,
Dura suburbani dum iugera pascimus agri
 Vicinosque tibi, sancte Quirine, lares.
Sed non solus amat qui nocte dieque frequentat
 Limina, nec vatem talia damna decent.
Per veneranda mihi Musarum sacra, per omnes 
 Iuro deos: Et non officiosus amo.
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osoby panującemu wcześniej imperatorowi Nerwie odwdzięczył się 
właśnie owym podwójnym konsulatem.26

Ów trzeci konsulat przypomina czytelnikowi o trafności opinii, 
od której zaczęliśmy rekonstrukcję życiorysu Frontyna: konsulat 
ten oraz pozostałe, wymienione wyżej honores, stanowiska, urzędy 
i prestiżowe zajęcia każą widzieć w autorze Podstępów wojennych 
postać wybitną i osobowość niewątpliwie wpływową. Na to, iż ocena 
nie jest przesadzona, wskazują inne antyczne świadectwa. Takiego 
zdania o Frontynie był np. senator Tacyt. Grek Elian Taktyk, może 
klient Frontyna, pozostawił bezcenne świadectwo, zwracając się do 
cesarza Trajana w słowach wartych przypomnienia (Tact., praef. 3):

Ἐπεὶ δὲ ἐπὶ τοῦ θεοῦ πατρός σου Νέρουας παρὰ Φροντίνῳ τῷ ἐπισήμῳ 
ὑπατικῷ ἐν Φορμίαις ἡμέρας τινὰς διέτριψα δόξαν ἀπενεγκαμένῳ περὶ τὴν 
ἐν τοῖς πολέμοις ἐμπειρίαν, συμβαλών τ᾿ ἀνδρὶ εὗρον οὐκ ἐλάττονα σπουδὴν 
ἔχοντα εἰς τὴν παρὰ τοῖς Ἕλλησι τεθεωρημένην μάθησιν, ἠρξάμην οὐκέτι 
περιφρονεῖν τῆς τῶν τακτικῶν συγγραφῆς, οὐκ ἂν ἐσπουδάσθαι παρὰ Φροντίνῳ 
δοκῶν αὐτήν, εἴπερ τι χεῖρον ἐδόκει τῆς ῾Ρωμαϊκῆς διατάξεως περιέχειν.

A skoro udałem się do twojego boskiego ojca Nerwy, zabawiłem kil-
ka dni w Formiach u czcigodnego Frontyna, byłego konsula, który sławę 
zyskał dzięki doświadczeniu nabytemu na wojnach. Spędzając czas z tym 
mężem, odkryłem, że żywi szczery zapał do praktykowanej wśród Greków 
wiedzy teoretycznej, postanowiłem więc już dłużej nie gardzić piśmiennic-
twem taktyków, w mniemaniu, iż Frontyn nie poświęciłby się mu z taką 
gorliwością, gdyby mu się wydawało, że zajmuje się czymś gorszym od 
taktyki rzymskiej.

(przekład J. Sobik)

Świadkiem bodaj ważniejszym był nade wszystko Pliniusz, któ-
ry w przywoływanym wyżej liście do Anniusza Sewera (Epist. 5,1,5) 
pozostawił następujące wspomnienie:

Adhibui in consilium duos quos tunc civitas nostra spectatissimos habuit, 
Corellium et Frontinum.

26 Niektórzy uczeni sugerują, że to właśnie dzięki wstawiennictwu wpływowego 
Frontyna imperator Nerwa adoptował Trajana. Był to krok, który dla adoptowane-
go oznaczał ni mniej, ni więcej tylko wieniec cesarski. Inni badacze idą w swych 
sugestiach tak daleko, że sugerują wręcz, iż to sam Frontyn miał być następcą Ner-
wy. Wykluczyć tego niepodobna, bo z traktatu o wodociągach przebija wielka zaży-
łość autora z imperatorem Nerwą (imperatoris piissimi Nervae principis ‒ ‘cesarza 
Nerwy, swego najbardziej miłującego ojczyznę naczelnika’; Aqu.urb.Rom. 88,1), 
przypominająca późniejszą przyjaźń stoickiego filozofa i historyka zarazem, Arriana 
z Nikomedii (Peripl. 2,1), z cesarzem Hadrianem.
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Zaprosiłem na naradę [Kwintusa] Korelliusza [Rufusa] i [Sekstusa Juliusza] 
Frontinusa, tych dwóch ludzi społeczeństwo nasze uważało wtedy za najbar-
dziej godnych szacunku.

(przekład L. Winniczuk)

Tę ostatnią uwagę warto zapamiętać, bo jest ona jednoznacz-
na i bardzo znamienna – to w istocie laurka wystawiona Frontyno-
wi, świadectwo, że uchodził za „męża bardzo znamienitego” (vir 
spectatissimus). Podobnego, bardzo pochlebnego w tonie określe-
nia użył Pliniusz (Epist. 4,8,3) raz jeszcze, kiedy zastępując Frontyna 
w kolegium augurów, nazwał go górnolotnie i wymownie ‘mężem 
najznamienitszym’ (princeps vir), co mogło być odległym echem 
zakulisowych starań, aby po śmierci Nerwy nie kto inny, tylko Fron-
tyn właśnie został imperatorem.27 Wykluczyć tego niepodobna, choć 
szczegółów oczywiście brak. Pewne natomiast, że w przekonaniu 
piszącego Frontyn miał kwalifikacje na princepsa.

Jak jest to udziałem tylu osobistości świata antycznego, tak i w tym 
wypadku daty śmierci Frontyna nie znamy. Niektórzy wyznaczają ją 
na rok 103 lub 104, kiedy to Pliniusz zastąpił go w kolegium augurów. 
Śmiało można powiedzieć, iż dożył Frontyn wieku pięknego jak na 
rzymskie realia, tym bardziej że był przecież nie tylko świadkiem, 
ale i jednym z najważniejszych graczy na ówczesnej szachownicy 
politycznej, uczestnikiem wydarzeń wielkich, ale i niebezpiecznych: 
quorum magna pars fuit ‒ ‘w czym odgrywał wielką rolę’.28

Pamięć i zasługi
Tyle w kwestii rekonstrukcji krótkiego curriculum vitae Fron-

tyna. Wynika zeń niezbicie, iż było to życie dla Rzymu i w służ-
bie Rzymu, rozumiane jako wypełnianie officium, a w przypadku 
Frontyna w grę wchodziła nie tylko militarna, ale cywilna służba 
publiczna ku pożytkowi państwa. Możemy teraz powrócić do wcześ-
niejszego, bardziej frapującego pytania, które wobec konieczności 
odtworzenia kariery Frontyna pozostało bez odpowiedzi. Wiąże się 

27 […] successi Iulio Frontino principi viro, qui me nominationis die per hos 
continuos annos inter sacerdotes nominabat ‒ ‘zająłem miejsce po Juliuszu Fron-
tynie, mężu znamienitym, który w dniu powołania wyznaczył mnie na dalsze lata 
do grona kapłanów’. Badacze zwracają uwagę na fakt, że Trajan przybył do Rzymu 
rok po wybraniu go cesarzem. Przez ten czas sprawami imperium zarządzała gru-
pa senatorów, wśród których obecny był zapewne Frontyn. Nieprzypadkowy tutaj 
termin princeps miał niewątpliwie budzić u czytelników określone skojarzenia: nie 
tylko nierozerwalnie łączyć Frontyna z nowo obranym imperatorem, ale sugerować 
„cesarskie” przymioty zarządcy wodociągów.

28 Por. Wergiliusz (Aen. 2,6): quorum magna pars fui ‒ ‘w czym odgrywałem 
wielką rolę’.



 Imperium w tekście, tekst o imperium 35

ono z bezcennym świadectwem Pliniusza, iż Frontyn sprzeciwiał 
się stawianiu sobie pomników, gdyż najważniejszym świadectwem 
powinny być dokonania człowieka, bo to one pozostają w pamięci 
potomnych. Wydaje się, że właśnie to przekonanie autora Podstępów 
jest kluczem do zrozumienia jego osobowości.

Na początek kusi, by zapytać, czy nie był to ze strony pisarza ro-
dzaj fałszywej kokieterii pudrującej fałszywą skromność. Czy słusznie 
czynimy, dopatrując się w jego postawie przejawów umiaru trzeźwo 
myślącego urzędnika, który nie znosi blichtru, jest obojętny na po-
klask, programowo stroni od rzymskiego targowiska próżnoś ci? Trud-
no tu o jednoznaczny osąd, bo oba względy nie musiały się wykluczać, 
przychylałbym się mimo wszystko do drugiej interpretacji, jeśli wol-
no wnosić coś o osobowości autora z pozostawionych przezeń pism, 
szczególnie z rzeczowego ujęcia historii, stanu i technologii miejskich 
wodociągów oraz z częściowo zachowanych prac o pomiarze gruntów.29

Frontyn (Aqu.urb.Rom. 1,1) bez wątpienia znał swoją wartość i miał 
godność, był świadom statusu i pozycji, jako Rzymianin potrafił wy-
razić odpowiednio poczucie dumy, a stanowisko nadzorcy wodo-
ciągów umożliwiło mu niejako promocję własnej osoby za sprawą 
ogłoszenia pisma O wodociągach. Wydaje się jednak, że mimo pia-
stowanych zaszczytów i zdobytej na wojnie sławy jawi się przede 
wszystkim jako zdrowo myślący, rozsądny pragmatyk, w takim sa-
mym stopniu jak pragmatyczna jest jego twórczość, z Podstępami 
wojennymi włącznie, by przypomnieć tylko własną wypowiedź au-
tora z „Przedmowy” do zbioru (Strat. 1,praef. 3):

[…] cum hoc opus, sicut cetera, usus potius aliorum quam meae commen
dationis causa adgressus sim […].

[…] przystąpiłem do tego dzieła, jak i do pozostałych, raczej ku pożytko-
wi innych, niż by zyskać poklask dla siebie […].30

29 Uczeni doszukujący się w tekstach starożytnych wszechobecnej retoryki (sze-
roko rozumianych środków perswazji) skłonni są traktować takie i podobne odau-
torskie zapewnienia jako toposy literackie, te zaś niekoniecznie odzwierciedlają 
osobiste zapatrywania piszącego, który postępuje zgodnie z konwencją. Jest prawdą, 
że Frontyna także ogranicza konwencja gatunku, ale z drugiej strony fakt, że autor 
wybiera taką, a nie inną tematykę, mówi coś o nim samym i jego osobowości, nawet 
jeśli nie powinniśmy – jak podpowiadają nam współczesne teorie literatury ‒ utożsa-
miać wypowiedzi narratora z poglądami autora.

30 Podobnie interpretowali Strategemata późniejsi teoretycy, jak chociażby We-
gecjusz, widzący we Frontynie osobistość na miarę wzorcowego Rzymianina – su-
rowego Katona. Autor Zarysu wojskowości używa tu popularnej argumentacji o zna-
czeniu zapisanego słowa (Epit.milit. 2,3; podkreślenia moje: B.B.):

Cato ille Maior, cum et armis invictis esset et consul exercitus saepe duxisset, 
plus se reipublicae credidit profuturum, si disciplinam militarem conferret in litteras. 
Nam unius aetatis sunt quae fortiter fiunt; quae vero pro utilitate reipublicae scribuntur 
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Jak więc wszystko na to wskazuje, choć był Frontyn prawdziwym 
politykiem, pozostał typem wysokiego urzędnika rzeczowo, sumiennie 
i skrupulatnie wypełniającego powierzane sobie officia, czy to zarzą-
dzanie akweduktami, czy prace geodezyjne.31 Innymi słowy, mimo tylu 
pełnionych urzędów, które niejednego wbiłyby w dumę (przypadek 
konsula Cycerona), wolno widzieć we Frontynie uosobienie trybiku 
w sprawnej imperialnej machinie biurokratycznej, tyleż zawsze po-
dziwianej, co niekiedy przerażającej dzisiejszego odbiorcę, przy czym 
termin ‘trybik’ nie powinien być tu rozumiany w pejoratywnym znacze-
niu, bo przecież to właśnie takim ludziom Urbs aeterna oraz imperium 
zawdzięczały funkcjonowanie i trwanie, czyli ‒ swoją wielkość.

I jeszcze jedna uwaga nasuwa się przy tej okazji: życie Frontyna 
przypadło, co prawda, na rządy kilku cesarzy, ale jego sumienność, 
skrupulatność i poświęcenie dla państwa przywodzą na myśl jakie-
goś dawnego urzędnika czy dygnitarza z czasów republiki, jednego 
z tych bohaterskich, walczących w obronie ojczyzny dowódców, 
których on sam tyle razy przywoływał na kartach Strategematów.

Nie wiadomo, czy bezcenna informacja przekazana przez Wege-
cjusza (drugiego, po Greku Elianie, znanego admiratora wojskowego 
piśmiennictwa Frontyna), iż sam imperator Trajan chwalił Frontyna 
za gorliwość w pracy (por. przyp. 31), dotyczyła służby publicznej czy 
raczej twórczości literackiej, ale zapewne miał na myśli obie ak-
tywności pracowitego prefekta wodociągów. Przyjrzyjmy się zatem 
owocom literackiej pracowitości (industria) trzykrotnego konsula, 
pamiętając, że i ją należy rozpatrywać w kategoriach służby publicz-
nej właśnie: ad maiorem maiestatis imperii Romani gloriam ‒ ‘na 
większą chwałę majestatu rzymskiego imperium’.

aeterna sunt. Idem fecerunt alii conplures, sed praecipue Frontinus, divo Traiano 
ab eiusmodi conprobatus industria. Horum instituta, horum praecepta, in quantum 
valeo, strictim fideliterque signabo.

Sławny Kato Starszy, mimo iż jako konsul nieraz dowodził wojskami i nigdy nie 
poniósł porażki, był jednak zdania, że jeszcze lepiej przysłuży się Rzeczpospolitej, 
pisząc dzieła o dyscyplinie wojskowej. I słusznie, bo wszelkie waleczne czyny raz 
tylko mają miejsce, a to, co dla dobra Rzeczpospolitej zostanie napisane, przetrwa 
wieki. Podobnie myślało wielu pisarzy, a zwłaszcza Frontinus, którego cesarz Tra-
jan chwalił za gorliwość w pracy. Jego przepisy i wskazówki oraz innych autorów 
chciałbym – o ile tylko potrafię – zwięźle i wiernie przekazać.

(przekład A.M. Komornicka)

Por. Witruwiusz (10, praef. 1‒3).
31 Por. Frontyn (Aqu.urb.Rom. 2,1): delegatum officium agere ‒ ‘sprawowanie 

powierzonego urzędu’. W swej skrupulatności wykonywania obowiązków przypomi-
na imperatora Marka Aureliusza, którego stoicyzm obligował do trwania na posterun-
ku i wypełniania powierzonych obowiązków, tj. zarządzania państwem. 
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Huic labori…32

Kolejność powstania trzech głównych dzieł literackich Fronty-
na jest znana: De re militari, Strategemata, De aquis urbis Romae. 
Najpierw poświęcił czas na podręcznik O sztuce wojennej, przypusz-
czalnie po powrocie z Azji, tj. po roku 85, niedługo potem przyszły 
Podstępy wojenne (być może po roku 86), a po nich – w nowej już 
atmosferze politycznej, bo za panowania dwóch kolejnych cesarzy 
‒ powstało pismo O wodociągach miasta Rzymu, w latach 97‒98.33 
Wydaje się jednak, że zanim Frontyn zajął się pismami wojskowymi, 
zaabsorbowany był innymi zagadnieniami: pełnił funkcję agrimen
sora, tj. geodety, a efektem sprawowania tego urzędu były traktaty 
dotyczące miernictwa.34 Kilka słów na ten temat.

traktaty o miernictwie
Z wieku V n.e. pochodzi niezwykle interesujący zbiór pism z tej 

dziedziny, znany jako Corpus agrimensorum Romanorum, wypełnio-
ny fragmentami dzieł kilku autorów zajmujących się pomiarami i wy-
tyczaniem gruntów. W kolekcji rzymskich podręczników sztuki mier-
nictwa i geodezji znalazły się także wyimki z pism jakiegoś Frontyna, 
którego ‒ według wszelkich rachub ‒ należy identyfikować z auto-
rem Podstępów. Zachowały się tytuły tych fragmentów: De agrorum 
qualitate ‒ ‘O klasie gruntów’, De controversiis ‒ ‘O sporach’, De 
limitibus ‒ ‘O miedzach’, De arte mensoria ‒ ‘O sztuce miernictwa’ 
(CAR, s. 1‒19). Uważa się, że pochodziły prawdopodobnie z jednego lub 
dwóch traktatów Frontyna. W zachowanym zbiorze opatrzone zostały 
komentarzem niejakiego Agenniusza Urbikusa (IV lub V w n.e.), co 
tylko dowodziłoby, że obok innego „geodety”, Hyginusa (któremu 
błędnie przypisano traktat o wytyczaniu obozu), Frontyn uchodził 
w wiekach późniejszych za autorytet w omawianej specjalności.35 

32 Zob. Frontyn (Strat. 1,praef. 3 ‒ początkowe słowa).
33 Obecnie mocno akcentuje się w nauce wielką zmianę, jaka nastąpiła w literatu-

rze rzymskiej po śmierci Domicjana w roku 96. Używając współczesnej terminologii, 
była to prawdziwa „odwilż” polityczna i kulturalna, jak sugeruje Tacyt (Agric. 1‒3).

34 Niektórzy badacze są zdania, że pisma z zakresu miernictwa pisał Frontyn 
już w początkach panowania Wespazjana. Inni zwracają uwagę na miejsce w piśmie 
O wodociągach (Aqu.urb.Rom. 2,3), gdzie Frontyn mówi o „innych książkach” (in 
aliis autem libris), które napisał „na podstawie doświadczeń i praktyki” (post experi
menta et usum). To oczywista aluzja do podręczników wojskowości, ale chyba także 
do prac o miernictwie.

35 Zdaniem uczonych Frontynowy traktat był pierwszym łacińskim pismem na 
ten temat. Warto dodać, że sztuka miernictwa wchodziła w skład nauk o wojskowoś-
ci, jak wskazuje mylnie przypisywany Heronowi z Aleksandrii bizantyński traktat 
militarny z X w. Γεωδαισία [Geodaisía] (‘Pomiary’).
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Z treści zachowanych ułomków wynika, że przedmiotem traktatu 
były rodzaje gruntów, sposoby ich pomiarów i podziału, oznaczanie 
granic, jak również status prawny i spory o własność. Frontyn (CAR, 
s. 10,20) powołuje się np. na Warrona, co według niektórych badaczy 
wskazuje, iż pisma te należy zaliczyć do literatury o rolnictwie.

Podręcznik wojskowości
Jak już wspomniałem, dokładnej daty powstania pierwszego pod-

ręcznika wojskowości nie znamy, ale jeśli wolno wnosić z „Przed-
mowy” do zachowanej kompilacji (Strat. 1,praef. 2), Frontyn musiał 
go ukończyć raczej na chwilę przed przystąpieniem do spisywania 
Podstępów, nawet jeśli uwzględnimy czas zbierania przykładów, 
materiałów i lektury dzieł historycznych.36 Zaginięcie tego traktatu 
jest szczególnie bolesne, co zrozumiałe, nie tylko dla historyka woj-
skowości. Byłoby ono również nieocenione dla historyka literatury 
‒ chcielibyśmy przede wszystkim wiedzieć, jaką miało formę, a więc 
w jaki sposób wysoki rzymski urzędnik i dowódca obszedł się ze 
znaną mu tradycją grecką (Frontyn cytuje w Podstępach podręcznik 
taktyki Pyrrusa [Strat. 2,6,10]), a co zachował z twórczości rodzimej, 
zwłaszcza z również przytaczanego w Strategematach Katonowego 
traktatu De re militari (‘O wojskowości’), oraz ‒ a to wielce praw-
dopodobne – z ułożonego w czasach Augusta pisma De re milita
ri Cyncjusza Alimenta (którego cytuje Aulus Gelliusz, 16,4,6), jak 
i z niezachowanego Celsusowego podręcznika wojskowości.

Dzieło Frontyna, którym zainspirował się wspomniany Elian 
Taktyk (najpewniej od Frontyna zaczerpnął pomysł zamieszczenia 
szczegółowego „spisu treści” omawianych zagadnień), musiało być 
czytane w kręgach rzymskich dowódców, podziwiał je cesarz Trajan, 
gruntownie poznał Flawiusz Wegecjusz Renatus (Epit.milit. 1,8; 2,3), 
miał je też przed oczami Jan Lidyjczyk, pisząc dzieło De magistra
tibus rei publicae Romanae (‘O urzędach państwa rzymskiego’; Mag.
pop.Rom. 1,47).37 Niestety, w którymś momencie dziejów podręcznik 

36 W jednym ze swoich pism pisze Frontyn (Aqu.urb.Rom. 2,2), że jego zwy-
czajem podczas sprawowania różnych urzędów było gromadzenie całości wiedzy 
o danym zagadnieniu, uporządkowanie informacji i nadanie im formy traktatu. 
Wzmianka ta sugeruje, że przystępował do takich czynności zaraz po zakończeniu 
urzędowania.

37 Na podstawie znajomości dzieł Frontyna przez Jana Lidyjczyka Wheeler 
(1988b: 12; 1988a) utrzymuje, że istniało jakieś odrębne pismo naszego autora trak-
tujące o zagadnieniach prawnych. Przyjmując, iż tytuł owego dzieła brzmiał De offi
cio legati (zrekonstruowana wersja uszkodzonej lekcji rękopisu Lidyjczyka: De offi
ciati), badacze zakładają, iż Frontyn miał piastować konkretne stanowiska publiczne. 
Lidyjczyk wyraźnie jednak zaznacza, że greckim odpowiednikiem (ἀντὶ τοῦ [antí tú] 
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ten przepadł bezpowrotnie. Czy egzemplarz Frontynowego De re 
militari był potem dostępny w cesarskiej bibliotece w Konstanty-
nopolu, nie wiadomo. Dość, że nie włączono go do powstającego 
z inicjatywy cesarza Konstantyna VII Porfirogenety (panował w la-
tach: 913–959) zbioru starożytnych i bizantyńskich pism militar-
nych, znanego dziś jako kodeks Laurentianus Mediceus LV.4. Jeśli 
kopia rzeczywiście znajdowała się w bizantyńskim skryptorium, to 
powodem pominięcia „klasycznego” podręcznika łacinników mo-
gła być cesarska decyzja, aby w jednym kodeksie zgromadzić tylko 
greckojęzyczne podręczniki wojskowe.

Pismo o wodociągach
Najsławniejszym z zachowanych dzieł Frontyna pozostaje dziś 

nadal De aquis urbis Romae / De aquae ductu urbis Romae (‘O wo-
dociągach miasta Rzymu’). Z pewnością budzi ono w czasach obec-
nych więcej zainteresowania niż „antykwaryczne” ‒ na pierwszy 
rzut oka ‒ Podstępy. Można powiedzieć, iż ostatnimi laty przeżywa-
my wręcz renesans studiów nad tym wyjątkowym opracowaniem. 
Niegdyś fascynowało badaczy ze względu na bezcenne techniczne 
informacje o stanie i systemie wodociągów rzymskich, będących 
przedmiotem zainteresowania także z tego względu, że owe maje-
statyczne konstrukcje nadal pozostają jednymi z lepiej zachowanych 
materialnych reliktów cywilizacji rzymskiej i jej ekspansjonizmu. 
Ostatnio uwaga badaczy skupia się również na ideologicznym wy-
miarze traktatu, w którym do głosu doszła duma autora traktującego 
kwestię zaopatrzenia miasta w wodę nie jako zwykłe, rutynowe zada-
nie, ale sprawę o znaczeniu kluczowym, gdyż akwedukty stanowiły 
w pewnym sensie symbol imperium i Romanitas (‘rzymskości’) oraz 

‒ ‘czyli’) enigmatycznego tytułu jest Περὶ στρατηγίας [Perí strategías], w związku 
z czym dzieło powinno mieć łaciński tytuł De officio militari, tak bowiem oddawano 
greckie Στρατηγικά [Strategiká], i tak rozumie je Wegecjusz (Epit.milit. 1,8; 2,3), choć 
sam tytułu nie notuje. Na tej właśnie podstawie wydawca dzieła Lidyjczyka, Anasta-
sius Bandy (1983: 75), wnosił, iż zepsuta w rękopisie lekcja winna brzmieć: De re 
militari, tłumacząc całe zdanie jako: „w jego dziele De officio militari, mianowicie 
«O stanowisku stratega»”. Wbrew opinii Wheelera (1988b: 12) jestem też zdania, 
że wspomniany przez Eliana Taktyka (Tact. 2,1) Frontynowy podręcznik o taktyce 
według Homera (epik uchodził, zwłaszcza w II w. n.e., za pierwszego taktyka, a Ilia
da w pewnym sensie za pierwszy podręcznik taktyki ‒ Strat. 2,3,21a) to nic innego 
jak omawiane tu Περὶ στρατηγίας, przy założeniu, że lekcja w rękopisie Laurentia
nus Mediceus LV.4: καὶ Φρόντωνι [kaí Fróntoni] ‒ ‘u Frontona’ jest omyłką kopisty 
i pierwotnie brzmiała: ‘u Frontyna’. Nikt nie wspomina jednak o odrębnym dziele 
Frontyna na temat taktyki u Homera, stąd możliwe, że Elianowi chodziło o jakiegoś 
Frontona, np. adoptowanego syna poety Syliusza Italika – Tytusa Katiusza Cezjusza 
Frontona (consul suffectus roku 96).
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dowód technologicznej, a więc i kulturowej przewagi Rzymian nad 
wszystkimi innymi nacjami. Zgodnie z tym założeniem specjaliś ci 
kładą dziś większy nacisk na retorykę dzieła i jego propagandowy 
charakter, akcentując sposoby, dzięki którym Frontyn celebruje swo-
ją rolę i znaczenie oraz podkreśla bliską zażyłość z imperatorem.

Dziedzictwo Odysa I: 
podstępy na wojnie [ἀπάτη/δόλος ‒ consilium/dolus] 

i etyczny wymiar starożytnych wojen
We wstępie do angielskiego przekładu Podstępów wojennych 

Poliajnosa Everett L. Wheeler (1994: vi) przypomina, że już Kseno-
fontowego (Inst.Cyr. 1,6,27‒40) Cyrusa ojciec instruował, iż dowódca 
musi umieć wynajdywać i stosować podstępy. Ksenofont (Anab. 2,5; 
3,1,5. 1,22. 1,55. 2,4‒7. 3,5; 4,1,22. 6,17. 7,22), nauczony doświadczeniem 
z wyprawy Dziesięciu Tysięcy, rzeczywiście uważał, iż wojna rodzi 
sytuacje, kiedy wolno i można stosować wobec wroga oszustwa. 
Prawdziwym mistrzem stosowania podstępów na wojnie ‒ na długo 
przed Ksenofontem ‒ pozostał jednak dla Greków „mąż wielce ob-
rotny” (ἀνήρ πολύτροπος [anér polýtropos]; Od. 1,1; 10,330), chytry i prze-
myślny Odys, by wspomnieć tylko jego dokonania czy to pod Troją: 
sprowadzenie Filokteta, zabicie Dolona, pomysł pozostawienia na 
wybrzeżu drewnianego konia (ten słynny podstęp był dla Greków 
oraz dla rzymskich wyobrażeń o Grekach niemal archetypiczny), czy 
w trakcie powrotu do ojczyzny: oślepienie Polifema, czy wreszcie na 
samej Itace: staranne przygotowania do ostatecznej rozprawy z zalot-
nikami w przebraniu żebraka. Te oraz inne mitologiczne opowieści 
‒ na czele z historią oszukania Zeusa przez Prometeusza ‒ pozwa-
lają uznać, że już w epoce archaicznej Grecy doskonale znali Apate, 
córkę Nocy (Hezjod, Theog. 224), i nie wahali się zwodzić przeciwni-
ków podczas działań wojennych.38 Przykładów dostarczali im także 
bogowie, bowiem w cieniu mitycznych opowieści o niebiańskich 
waśniach, kłótniach i oszustwach starożytny Grek żył od dziecka.

Przyzwolenie na stosowanie podstępów podczas wojen wiele 
mówi o greckiej etyce militarnej. Mimo że hołubiono takie cechy 
charakteru jak męstwo i odwaga (ἀνδρεῖα [andreía]) czy dzielność 
(ἀρετή [areté])39 oraz ceniono wiążący się z nimi respekt i prestiż 

38 Por. Plutarch (Lys. 7,4): „Dokąd nie dotrzesz w skórze lwa, tam trzeba się 
ubrać w skórę lisa” (przekład M. Brożek), czego echem jest przewodnia myśl Ma-
chiavellego w Księciu.

39 U Homera (Il. 9,213‒213) Achilles powiada, że nienawidzi ludzi mówią-
cych jedno, a noszących w sercu co innego. Ksenofont (Anab. 2,1,12) podkreślał, 
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społeczny (τιμή [timé]), nie wahano się przed popełnianiem oszustw. 
W tym drugim przypadku niemałą rolę odgrywało popularne, da-
lekie od politycznej poprawności i ogólniejsze przekonanie, jakie 
wyrażają niekiedy bohaterowie dramatów scenicznych, iż nie tylko 
na wojnie, ale i w życiu należy wspierać przyjaciół, a wrogów niena-
widzić.40 Wykładnią tego sposobu myślenia, które zakłada explicite 
i dopuszcza stosowanie podstępów, są słowa Odysa wypowiedziane 
do młodego Neoptolemosa w Sofoklesowym Filoktecie (Phil. 108‒109, 
111): „Twoim więc zdaniem kłamanie nie hańbi?” – pyta starego 
wygę niedoświadczony towarzysz. „Nie, jeśli kłamstwo niesie nam 
ratunek” ‒ kwituje dylematy młodziana w iście szekspirowskiej fra-
zie Odys, dodając: „Chcesz coś osiągnąć, nie możesz się wahać” 
(przekład R.R. Chodkowski).

Gloryfikacja odwagi przy jednoznacznej aprobacie stosowania 
podstępów wobec nieprzyjaciół, z jaką spotykamy się w źródłach 
(np. Ksenofont, Anab. 7,6,21), sprawiły, że Wheeler (1988a: XIV) słusznie 
mówi o istnieniu dwóch sprzecznych postaw w greckim podej-
ściu do wojen: etosu Achillesa i etosu Odysa.41 Zgadzając się co 
do faktu istnienia owych dwóch postaw, chcielibyśmy mimo to 
zauważyć, że wrażenie sprzeczności często bywa efektem nasze-
go (oficjalnego przynajmniej) podejścia do stosowania krętactw 
i posługiwania się szeroko rozumianymi technikami manipulacji: 

jak to po klęsce pod Kunaksą (401 r.) byłym żołnierzom Cyrusa pozostały tylko 
‘broń i odwaga’ (ὅπλα καὶ ἀρετή [hópla kaí areté]). Eurypides (Herc.fur. 157‒163) za-
mieścił w Herkulesie oszalałym sławną laudację otwartej walki hoplickiej, a później 
Demostenes (9,48‒50) i Polibiusz (13,3,1‒8) będą z nostalgią spoglądać na dawny, 
otwarty sposób wojowania hoplitów. Sentymenty te z jednej strony wskazują na 
znaczenie etosu Achillesa, z drugiej milcząco potwierdzają regułę, iż oszukiwanie 
przeciwnika powszechnie akceptowano i stosowano. Nawet Spartanie, w epoce 
klasycznej powszechnie uznawani za najlepszych hoplitów, nie wzdragali się przed 
oszustwem, ucząc młodych chłopców kraść jedzenie, by w przyszłości wyrośli z nich 
lepsi żołnierze, obeznani z nocnym czuwaniem, urządzaniem pułapek i szpiegowa-
niem; zob. Ksenofont (Resp.Lac. 2,6‒9), por. Herodot (6,77‒78; 7,137. 211), Pauza-
niasz (1,14‒15; 10,9,11). W stosowaniu oszustw i podstępów w tyle nie pozostawali 
też Ateńczycy; por. Tukidydes (3,34; 4,31‒38. 67,4; 6,51; 7,43‒44), Eneasz Taktyk 
(Comm. 4,8‒11), Plutarch (Thes. 10,3; Sol. 9; Cim. 13,3; Nic. 16), Pauzaniasz (1,34,1. 
39,1. 47,1. 48,5. 3,4,1). Wolno nam zatem uznać, iż rację miał Eneasz Taktyk (Comm. 
1,3; 22,7) ‒ żołnierz wszak doświadczony i obyty ‒ gdy zalecał jako ogólną przestro-
gę, aby podczas działań wojennych nie ufać nikomu.

40 Por. Lizjasz (6,7), Platon (Resp. 382c), Ksenofont (Anab. 1,9,11‒13. 20. 24; 
2,6,26).

41 Gwoli ścisłości zauważmy, że o podobnym podziale („Mężny w potrzebie jako 
Achilles, ale woli Ulissesa iść śladami”) pisał w Potopie mistrz Henryk Sienkiewicz 
w charakterystyce imć Onufrego Zagłoby, jak przypomniała Małgorzata Borowska 
(2003: 13).
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w działaniach militarnych antyczni Grecy rzadko kiedy miewali 
takie dylematy i obie metody uważali raczej za komplementarne. 
Mimo to jest interesujące, iż niekiedy słyszymy o rozróżnieniu na 
podstępy złe i słuszne, jakkolwiek kryterium musiało zależeć od 
konkretnej sytuacji.42

O ile stanowisko Greków w kwestii posługiwania się oszustwem 
na wojnie jest w zasadzie jasne, o tyle znacznie bardziej godny uwagi 
pozostaje casus Rzymian. W przeciwieństwie do Hellenów Rzymia-
nie, znajdujący chociażby upodobanie w indywidualnych, otwartych 
pojedynkach, chełpili się często własną szlachetnością i rycerskoś-
cią, jak zaświadczają Polibiusz (13,3,7) oraz Liwiusz (24,14,6; 42,47) 
i potwierdza okazjonalnie sam Frontyn (np. Strat. 2,11,1; 4,4,1), mówili 
zaś o perfidii barbarzyńców (ulubionym przykładem Hannibal), tak-
że Greków. Czy Rzymianie rzeczywiście byli pod tym względem 
lepsi, a jeśli tak, to w jakim sensie lepsi?

Należy rozróżnić dwie perspektywy. Z dzisiejszego punktu 
widzenia rzymskie zapewnienia i pretensje brzmią niczym pusta, 
a nawet cyniczna retoryka okrutnych imperialistów zarazem, co nie 
oznacza ‒ i tu sprawa się komplikuje, a przez to staje ciekawsza ‒ 
iż sami nie wierzyli w to, co głoszą, uważając siebie po prostu za 
lepszych moralnie (a więc i cywilizacyjnie) od nieprzyjaciela, gdyż 
sprzyjali im bogowie (Polibiusz 6,56,6‒8; Cyceron, Harusp.resp. 19) oraz Vir
tus (Męstwo/Dzielność) i Fortuna (Powodzenie/Szczęście) (Ammianus 
Marcellinus 14,6,3). Wzgląd na owo przeświadczenie jest warunkiem 
koniecznym przy próbie zrozumienia tamtej mentalności: w logice 
Rzymian właśnie wróg był najczęściej zły lub niewdzięczny, a więc 
niesprawiedliwy, wiarołomny i podstępny.43 W rezultacie ich fortele, 

42 Złe: np. Homer (Il. 2,114; 4,168; 15,31; 19,97; Od. 13,294 ‒ gdzie Atena 
nazywa Odysa „nieznośnym łgarzem, fortelów niesytym”, który nawet na wła-
snej ziemi nie zamierza „się wyrzec wykrętów i oszukańczych słów”; przekład 
J. Parandowski; 17,139), Tukidydes (2,39). Dobre: Homer (Il. 16,40‒45), Ajschy-
los (frg. 301 [s. 394]), Tukidydes (2,39; 4,86; 5,9,5 ‒ wymowna argumentacja 
Brazydasa; 5,46), Ksenofont (Equit.mag. 5,11; 14), Plutarch (Apoph.Lac. 209b). 
Żaden Grek nie nazwałby też złymi podstępami fortelu Temistoklesa pod Sala-
miną (Plutarch, Them. 16,5) czy oszukania Spartan w sprawie odbudowy murów 
(Tukidydes 1,90‒91). Natomiast ową ambiwalencję zależną od kontekstu widać 
na przykładzie epizodów w 2,6, gdzie Frontyn doradza, by nie naciskać na wroga, 
który w desperacji może walczyć do upadłego, ale tylko po to, by potem łatwiej 
go zniszczyć.

43 Por. Wergiliusz (Aen. 6,851‒853), Onezander (Strat. 4,1‒3), Ammianus Mar-
cellinus (11,6,5), Anonim (Reb.bel. 6,1: circumlatrantium ubique nationum ‒ ‘gdy 
zewsząd ujadały wokół inne nacje’; 6,2: dolosa barbaries ‒ ‘podstępna dzicz’) oraz 
Frontyn (Strat. 1,1,6. 1,8. 2,15. 5,16). Rzymianie wiedzieli, jaką opinię mają u pod-
bitych ludów, ale zasadniczo cytowali te wypowiedzi, by pokazać, jak niedorzeczna 
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nawet jeśli niekiedy okrutne i nieludzkie, najczęściej (wyjątki się 
wszak zdarzały) nie jawiły się jako coś złego lub godnego potępie-
nia, skoro stosowano je w słusznie prowadzonych wojnach: albo 
w obronie własnej, albo w obronie sojuszników, kiedy rzymska wia-
rygodność (fides Romana) zwykle triumfowała nad wiarołomstwem 
wrogów (perfidia hostium).44

Łatwo dostrzegamy tu działanie rzymskiej propagandy, bo wyda-
je się oczywiste, że Rzymianie byli nie mniej bezwzględni w stoso-
waniu podstępów, i wątpliwe, by nauczyli się ich od barbarzyńców 
(np. Strat. 2,7,10).

jest logika barbarzyńców; por. Karneades u Cycerona (Rep. 3,8), Mitrydates u Sal-
lustiusza (Epist.Mithr. 5), Kalgakus u Tacyta (Agric. 30) i Mitrydates u Justynusa 
(38,6,7‒8).

44 Oba terminy mają wymiar tyleż etyczny, co polityczny. Fides w relacjach 
międzypaństwowych oznaczała rękojmię sojuszy i politycznych „przyjaźni”. Rzy-
mianie uważali jednak (i z tego przekonania czerpali nieskrywane poczucie mo-
ralnej wyższości nad innymi), że barbarzyńcy z reguły nie dotrzymują wierności 
w sojuszach i układach oraz że charakteryzuje ich postawa przeciwna: perfidia; 
zob. Frontyn (Strat. 1,1,6 ‒ o Partach; 4,4,1 ‒ o Faliskach). Współcześni history-
cy są – i nie będzie to zaskoczeniem ‒ podzieleni, kiedy udzielają odpowiedzi na 
pytanie, czy antyczni Rzymianie rzeczywiście wierzyli, że są lepsi moralnie, a woj-
ny ze wszystkimi (koncepcja tzw. imperializmu defensywnego) toczyli, aby ubiec 
zagrażającego ich interesom perfidnego i wiarołomnego przeciwnika (Hannibala, 
Antiocha II, Filipa V, Mitrydatesa, Kleopatrę, a następnie Galów, Germanów, wresz-
cie Partów czy sassanidzkich Persów), czy też ci bezwzględni imperialiści żon-
glowali wymówkami pełnymi wzniosłych, acz cynicznych, usprawiedliwień swej 
niepohamowanej agresji terytorialnej. Zarówno w dawniejszych, jak i obecnych 
dyskusjach nad ekspansywnością Rzymian oraz ich agresywnością niemałą rolę 
odgrywają nieuświadomione często poglądy badaczy na kwestie podbojów i polity-
ki mocarstwowej w ogóle, podobnie jak wielkie znaczenie ma kontekst polityczno-
-historyczny, w jakim dyskusje te się toczą. Wobec faktu, że w dobie obecnej, po 
hor rorach niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu, imperializm jako ideologia 
i polityka jest w odwrocie, fenomen antycznych Rzymian oraz ich bezprzykładnej 
ekspansji poza granicami basenu Morza Śródziemnego nabiera niezwykle intere-
sującego wymiaru: zachodnia kultura europejska była i w dużej mierze jest nadal 
dziedziczką wartości przekazanych przez cywilizacje grecką i łacińską, z drugiej 
jednak strony dziś jaś niej niż kiedyś badacze zdają sobie sprawę z kosztów, jakie to-
warzyszą ekspansji i budowie cywilizacji. W przypadku Rzymian odkrywamy mia-
nowicie, iż ludzie, których wzorce kulturowe i zdobycze cywilizacyjne przejęliśmy, 
a więc jesteśmy ich spadkobiercami, nie różnili się niczym od innych zdobywców, 
których skłonni jesteśmy potępiać jako „tamtych”, „złych” i „obcych”. Ważną rolę 
w tej dyskusji odgrywa upadek ideologii kolonialnej, a owa „postkolonialna zmiana 
perspektywy” wpłynęła także na obecną zmianę w podejściu do wielu dzieł litera-
tury klasycznej, zaś przykładem wzorcowym są tu Pamiętniki o wojnie galijskiej 
Juliusza Cezara. Książka, na której od XVI w. chowały się całe pokolenia Europej-
czyków, dziś służy również (o ile nie przede wszystkim) za przykład tekstu skraj-
nie ideologicznego, przepełnionego imperialną pogardą dla wrogów rzymskiego 
porządku (ordo Ro ma nus).
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Dziedzictwo Odysa II:  
„strategemataˮ w tekście  

i „sollertia ducum factaˮ Frontyna45

wcześniejsze i Późniejsze kolekcje forteli wojennych
Frontyn pozostaje obok Poliajnosa (który jego dzieło musiał znać, 

ale rzadko z niego korzystał) jedynym autorem odrębnego zbioru aneg-
dot militarnych, jaki dotarł do nas z czasów starożytnych, niełatwo 
więc określić, jak popularny był to w antyku typ literatury militarnej.

Przede wszystkim nie jest pewne, kiedy zaczyna się historia 
osobnego typu piśmiennictwa o podstępach. Sam autor powiada 
w „Przedmowie” (Strat. 1,praef. 2), że już przed nim sporządzano po-
dobne wypisy, najprawdopodobniej jednak ma na myśli zarówno 
zbiory anegdot militarnych, jak i kompilacje dotyczące innych za-
gadnień. Wydaje się, że antologie, w których podstępy były jednym 
z tematów, pojawiły się w czasach hellenistycznych, by wspomnieć 
o pochodzących z początku III w. p.n.e., przypisywanych Arystote-
lesowi Ekonomikach (Oecon. 1346a‒1353b). Zjawisko gromadzenia na 
potrzeby dydaktyki przykładów militarnych możemy dostrzec chyba 
już w IV w. p.n.e., o czym wspomina i zaświadcza Eneasz Taktyk 
(Comm.poliorc. 11,2).46 Anegdoty zawierał też zapewne traktat O kwe
stiach wojskowych (Στρατηγικά [Strategiká]) Demetriosa z Faleronu, 
o którym wzmiankę czyni Diogenes Laertios (5,80).

W latach, które dzielą Frontyna z jego 583 opowieściami (jeśli 
wliczamy tu tradycyjnie, co uczyniłem, 4. księgę) od piszącego bli-
sko 80 lat później, tj. między rokiem 161 a 166, Poliajnosa, który 
zebrał ok. 900 anegdot, żył i tworzył w małoazjatyckiej Smyrnie 
lekarz i uczony polihistor Hermogenes, o którym wzmiankuje jedna 
jedyna inskrypcja zawierająca indeks jego dzieł. Znalazły się wśród 
nich także liczące 2 księgi, niezachowane niestety, Podstępy wojenne 
(Στρατηγήματα [Strategémata]), nie wiadomo więc, czy Hermogenes 
napisał je dla kogoś, czy też na specjalną okazję.

45 strategemata ‒ ‘podstępy’, sollertia ducum facta ‒ ‘pełne inwencji dokonania 
wodzów’.

46 Księga Suda (s.v. „Αἰνέας” [αι 215]) powiada wprost, że Eneasz był autorem 
traktatu o podstępach (περὶ στρατηγημάτων ὑπόμνημα [perí strategemáton hypómnema]), 
i może tu chodzić o jedno z jego dzieł wojskowych, które Polibiusz (10,44,1) nazwał 
ogólnie ‘pismami dotyczącymi zagadnień militarnych’ (τὰ περὶ τῶν στρατηγικῶν 
ὑπομνήματα [tá perí tón strategikón hypomnémata]). W zachowanym traktacie Eneasza 
znajdują się aż 42 anegdoty, które pisarz traktuje jak rodzaj dowodu czy potwier-
dzenia skuteczności proponowanych przez siebie rozwiązań, otwarcie stwierdza-
jąc (Comm.poliorc. 4,7; 31,24), że zamieścił je jako ‘przykład i niezbity dowód’ 
(παράδειγμα, μαρτύριον καθαρόν [parádeigma, martýrion katharón]).
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Wydaje się, że tematykę militarną, ujętą w formie ciekawych 
przykładów, kontynuowano w czasach imperium z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, w okresie cesarstwa w ogóle popularne były prace 
encyklopedyczne, by wspomnieć Pliniuszową Historię naturalną 
(Historia naturalis). Rzymskiemu pragmatyzmowi i chęci zamknię-
cia w tekście całości ówczesnej wiedzy towarzyszyła od II w. n.e. 
grecka idealizacja helleńskiej kultury z epoki klasycznej, sprzed 
podbojów Aleksandra. Moda ta ‒ będąca elementem owego zwrotu 
ku przeszłości, zwana drugą sofistyką ‒ znalazła wyraz w kompi-
lacjach i zbiorach przykładów oraz w pracach antykwarycznych, 
które gromadziły wiedzę o czasach minionych (Polluks z Naukratis 
z jego Słownikiem ‒ Ὀνομαστικόν [Onomastikón]) lub po prostu wiedzę 
z danej dziedziny.

Upodobanie do gromadzenia przetrwa i później: w wieku III n.e. 
Klaudiusz Elian ułoży dwa zbiory: Opowiastki rozmaite (Ποικίλη 
ἱστορία [Poikíle historía]) oraz O właściwościach zwierząt (Περὶ ζῴων 
ἰδιότητος [Perí zóon idiótetos]). Atenajos z Naukratis stworzy obszerne 
kompendium, wypisy z literatury sympotyczno-biesiadnej i kulinarnej, 
zatytułowane Uczta mędrców (Δειπνοσοφισταί [Deipnosofistaí]). Aneg-
doty militarne z poczytnego pisma Waleriusza Maksymusa Czyny 
i słowa godne pamięci (Facta et dicta memorabilia) zainspirowały 
Frontyna, a niewykluczone też, że znał on O podstępach wojennych 
(Περὶ στρατηγημάτων [Perí strategemáton]) Onezandra i jakieś kompila-
cje powiedzeń w rodzaju Plutarchowych Powiedzeń królów i wodzów 
(Βασιλέων ἀποφθέγματα καὶ στρατηγών [Basiléon apofthégmata kaí strate
gón]), które dziś wchodzą w skład kolekcji znanej jako Pisma moralne 
(Ἠθικά [Ethiká]), bo przecież niektóre z przykładów naszego autora to 
celne powiedzenia oraz złote myśli dowódców i władców. Mógł on też 
czytać wcześniejsze łacińskie zbiory przykładów, także militarnych: 
5 ksiąg Przykładów (Exempla) Neposa (I w. p.n.e.) czy Przykłady 
(Exempla) Juliusza Hyginusa bądź Zebrane powiedzenia (Collecta) 
Pomponiusza Rufusa, o których pisze Waleriusz Maksymus (4,4, praef.).

Podstępami interesowali się nawet pisarze chrześcijańscy. I tak 
apologeta z przełomu II i III w. Klemens Aleksandryjski w swoich 
Kobiercach (Στρώματα / Στρωματεῖς [Strómata / Stromateís]) opisywał 
(Strom. 1,24) ‒ bardzo logicznie zresztą ‒ ucieczkę Mojżesza z Egiptu 
w kategoriach podstępu wojennego, a tworzący w wieku III Sekstus 
Juliusz Afrykański (F12,2) poświęcił w częściowo tylko zachowanej 
encyklopedii Amulety (Κέστοι [Késtoi]) osobne rozważania dotyczące 
zastosowania podstępów podczas działań wojennych.

Po drugie, na mniejszą popularność zbiorów forteli wpłynął, 
jak się wydaje, rozkwit innych gatunków literatury militarnej: albo 
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znacznie popularniejsze w epoce aleksandryjskiej podręczniki, 
w których opisywano manewry armii i jej ustawienia w marszu oraz 
podczas bitwy, co Grecy określali terminami τέχνη τακτική [téchne tak
tiké] lub τὰ τακτικά [tá taktiká]; albo kompleksowe opracowania wiedzy 
militarnej, czyli traktaty o strategii. Spisywanie odrębnych kolekcji 
podstępów kontynuowali pisarze wschodniorzymscy, sporządzający 
wybory z istniejących już antologii.

Jednym z najbardziej popularnych bizantyńskich traktatów były 
anonimowe, pochodzące z IX w., Wypisy z Poliajnosa (Ὑποθέσεις τῶν 
ἐκ τῶν στρατηγικῶν πράξεων [Hypothéseis tón ek tón strategikón prákseon]), 
zawierające 356 podstępów. Ciekawe, że fortele w Wypisach ułożono 
tematycznie, co przypomina raczej aranżację materiału spotykaną 
u Frontyna niż etnograficzno-prozopograficzny klucz Poliajnosa. 
Następnie liczące 28 rozdziałów Podstępy wojenne (Στρατηγήματα 
[Strategémata]) przypisywane cesarzowi Leonowi VI Mądremu (pano-
wał w latach: 886‒912), autorowi Zasad taktyki (Τακτικά [Taktiká]); 
weszły one w skład drugiej części (rozdziały 57‒102) kompilacji 
zwanej Zbiorem zasad taktyki (Συλλογὴ τακτικῶν [Syllogé taktikón]), 
która powstała za panowania cesarza Konstantyna VII Porfirogenety 
ok. roku 950. Inna kolekcja, znana dziś jako Strategemata Ambrosia
na, stanowi wybór z Wypisów z Poliajnosa i zawiera 238 epizodów. 
Natomiast monografią, w której wykorzystanie zaskoczenia i ko-
nieczność stosowania różnych forteli stanowi zasadę, jest rozprawa 
przypisywana tradycyjnie cesarzowi Nikeforowi II Fokasowi (pano-
wał w latach: 963‒969), zatytułowana O walce podjazdowej (Περὶ 
παραδρομῆς πολέμου [Perí paradromés polému]).

zbiór PodstęPów autorstwa frontyna
Frontyn miał świadomość, że nie jest jedynym pisarzem, który 

opracował w osobnym dziele sztukę wojenną, czy też zasady stra-
tegii (de re militari), a w osobnym zebrał przykłady.47 Była to praca 
benedyktyńska, jak autor sam przyznaje (Strat. 1,praef. 3). Przyjrzyjmy 
się zatem teraz, w jaki sposób opowiada i prowadzi narrację.

W „Przedmowie” (Strat. 1,praef. 2) tłumaczy, że za cel postawił so-
bie podanie gotowych przykładów „ludziom zajętym” (occupatis), 
tj. czynnym oficerom, dowódcom, którzy nie mają czasu wertować 

47 Autor musiał wiedzieć o podręcznikach Onezandra ‒ nie tylko o pisemku 
O dowodzeniu (Στρατηγικός [λόγος] [Strategikós lógos]), szczęśliwie zachowanym, 
ale i dwóch innych, zaginionych podręcznikach militarnych tego filozofa: Zasa
dach taktyki (Τακτικά [Taktiká]) i O podstępach wojennych (Περὶ στρατηγημάτων 
[Perí strategemáton]), o istnieniu których informuje Księga Suda (s.v. „Ὀνόσανδρος” 
[ο 386]).
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obszernych dzieł historycznych, gdyż „powinni być instruowani 
szybko” (velocitate consuli debet). Miały to być – używając dobrze 
oddającego istotę rzeczy kolokwializmu – zapiski, „gotowce” (Strat. 1, 
praef. 1: expeditis commentariis ‒ ‘łatwo dostępnymi komentarzami’; 
por. Aqu.urb.Rom. 2,3). Szybkość oznaczała jednak maksymalną zwię-
złość, świadome pomijanie tych elementów opowieści, które w mnie-
maniu autora były zbędne, a które wykształcony rzymski adresat 
znał. Tak więc zasada brevitas, rządząca Frontynowym sposobem 
prezentowania forteli, sprawiła, iż podstępy zostały z reguły wyjęte 
z szerszego kontekstu historycznego, skoro liczył się sam fortel, istota 
pomysłowego konceptu, wreszcie jego ostateczny rezultat. Dla pisa-
rza ważna okazała się przede wszystkim inteligencja bohatera i efekt 
posłużenia się nią, o czym cesarski instruktor nigdy nie zapomina. 
W ten właśnie sposób funkcjonuje poetyka anegdoty w Podstępach 
podporządkowana nadrzędnemu celowi: poinstruowaniu odbiorcy.

Uznany badacz Frank R.D. Goodyear (1982: 672) wyraził opinię, 
iż Strategemata są „zadziwiająco oderwane od rzeczywistości”. 
Dość zaskakująca to konstatacja (antyczni pisarze nie zgodziliby 
się z nią w żadnym wypadku), zważywszy, iż ocena dotyczy pracy 
napisanej nie przez dyletanta, jakimi byli chociażby Elian Taktyk 
czy Wegecjusz, ale przez dowódcę, który przywołuje w większości 
zdarzenia prawdziwe lub zrelacjonowane przez historyków, a więc 
uchodzące za historyczne. A jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że 
Goodyear paradoksalnie ma rację, bo wynika ono z takiego sposobu 
prezentowania podstępów, który można określić „poetyką ołowia-
nych żołnierzyków”.

Każdy, kogo dzieciństwo przypadło na lata 70., pamięta plastiko-
we lub ołowiane figurki kupowane w jakimś kiosku na rogu: żołnie-
rzyki, tak piesi, jak konni, reprezentowały różne epoki (jakkolwiek 
nie przypominam sobie hoplitów czy legionistów), byli też kowboje 
i Indianie. Bitwy toczone przez armie tych figurek opierały się na 
umownych i prostych zasadach: właściciele figurek uzgadniali, kto 
zwycięży, i żołnierze staczali pojedynki, przy czym figurka, która 
się przewróciła, opuszczała plac boju. Właśnie ów brak komplikacji, 
schematyzm i przewidywalny wynik upodabniają ją do Frontyno-
wego sposobu przedstawiania podstępów zamyślanych przez jego 
bohaterów. Oto czytamy np. (Strat. 1,5,21):

Ten sam [Spartakus], oblegany na Wezuwiuszu po tej stronie, gdzie góra 
była najbardziej stroma i przez to niestrzeżona, zaplótł sznury z wikliny leśnej 
i opuścił się po nich, dzięki czemu nie tylko uciekł, ale też z innej strony tak 
mocno przeraził Klodiusza, że kilka kohort ustąpiło przed siedemdziesięcio-
ma czterema gladiatorami.
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lub (Strat. 1,7,2):

Kiedy Hannibal nie był w stanie zmusić słoni do przejścia przez bardzo 
głęboką rzekę, a nie miał ani wielkiej ilości okrętów, ani dość drewna, by 
zbudować z niego tratwy, kazał zranić najdzikszego słonia za uchem, a temu, 
kto zadał ranę, natychmiast przepłynąć rzekę i pędzić przed siebie. Rozjuszo-
ny słoń przepłynął wodę w pościgu za sprawcą swego bólu, dając zarazem 
przykład pozostałym, by odważyły się na to samo.

albo (Strat. 2,5,28):

Japydowie pod pozorem kapitulacji przekazali prokonsulowi P[ubliuszo-
wi] Licyniuszowi także cy‹wi›lów; tych przyjęto i umieszczono w ostatniej 
linii, a oni dokonali rzezi na tyłach Rzymian.

Frontynowa zwięzłość, uproszczenia i lapidarność w traktowaniu 
wydarzeń mogą być dla dzisiejszego czytelnika pewnym problemem, 
bo zamiast tego chciałby wiedzieć więcej. Stąd bierze się również 
wrażenie pewnej sztuczności: wszystko musi tu iść łatwo i błyska-
wicznie. Jednym z jej źródeł, czemu towarzyszy podczas lektury 
narastająca monotonia,48 jest powtarzający się schemat narracyjny, 
w jaki wpada Frontyn. Schemat ten pozwoliłem sobie nazwać abla
tivus absolutus + cecidit/trucidavit. W lwiej części, gdyż są oczywiś-
cie wyjątki, podstępy rozpoczynają się od podania imienia bohatera 
(niekiedy jest nim zbiorowość: Rzymianie, Kartagińczycy, Galowie, 
Lacedemończycy, Tebanie, legaci) i jego identyfikacji, jak gdyby 
w myśl Kwintylianowej (4,2,55) definicji narratio, tj. anegdoty, która 
musi mieć bohatera (personam).49

Sam fortel bywa opisany albo dokładniej, albo pobieżnie, po 
czym w zakończeniu anegdoty (nierzadko jako ostatnie jej słowo) 
obok wspomnianego równoważnika zdania podrzędnego pojawia 
się czasownik, który oznacza ‘zabił / zniszczył / wyciął w pień’. Ta 
powtarzająca się formuła sprawia, iż czytelnikowi Podstępy przypo-
minają nieco mechaniczną wyliczankę, a chciałby on traktować dzie-
ło jako (artystyczną) całość, nawet jeśli pamięta, że w zamierzeniu 
autora to kompilacja służąca raczej szybkiej konsultacji.

48 Uznany specjalista od piśmiennictwa wojskowego wieków minionych, Martin 
van Creveld (2000: 49‒50), zauważył: „Ponieważ Frontyn nie próbuje łączyć ze sobą 
różnych podstępów, jego dzieło nie ma sobie równych jako ćwiczenie z monotonii”.

49 Inne elementy jego definicji anegdoty (loc. cit.): przyczyna (causa), miej-
sce (locum), czas (tempus), okoliczności (occasio), także zgadzają się ze struktu-
rą podstępu zastosowaną przez Frontyna. Niektórzy badacze byli zdania (według 
mnie błędnie), iż Frontyn chciał uzyskać wrażenie, że opowiadają sami bohaterowie 
anegdot.
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Zwięzłość narracji sprawia, że próżno szukać w kolekcji Fron-
tyna śladów takich opisów bitew, do jakiego przyzwyczaili nas an-
tyczni historycy, zgodnie z zasadami tzw. historii tragicznej, pełnej 
dramaturgii i epickiego patosu, gdzie działania wojenne i starcia mia-
ły być również ekscytujące, a przy tym zajmujące.50 Brak również 
interpretacji typu ‘oblicze bitwy’, w których akcentuje się ‘nieludz-
kie oblicze wojny’. W antologii trzykrotnego konsula nie znajdziemy 
przejawów empatii dla strony przegrywającej, już to wyprowadzonej 
w pole, już to skazanej na rzeź, gdyż nie mamy do czynienia z ga-
tunkiem, który stawiałby sobie za cel podkreślenie dramatycznego 
lub tragicznego wymiaru opisywanej historii. Nie oznacza to wszak, 
że pisarz zupełnie nie dba o stylistyczną varietas, niekiedy bowiem 
zatrzymuje się nad epizodem dłużej. Mimo że trudno dociec, czym 
się wówczas kierował, wydaje się, że w grę wchodziły trzy czynniki: 
dokładniejsza informacja źródłowa oraz instruktażowa, pouczająca 
wartość anegdoty i/lub doniosłość samego wydarzenia (np. Strat. 2,3,16. 
3,17. 3,22), wreszcie osobista fascynacja (np. 1,1,6). Frontynowi często 
wystarcza jedno lub najwyżej dwa zdania, by ująć sedno, zwłaszcza 
tam, gdzie przytacza celne powiedzenia dowódców; wyjątkami od 
tej reguły są chociażby opisy bitew (Strat. 2,5,30. 5,31) lub wspinaczki 
i zdobywania fortu (3,9,3).

Co jednak bardziej interesujące, zwięzły charakter anegdot Fron-
tyna i bywał, i do dziś jest problemem dla historyków wojskowości, 
a niektórzy z nich (Kromayer, Veith [1928: 15]) wyrazili ongiś opinię, że 
Frontynowe anegdoty są „z punktu widzenia wojskowego niewarte 
funta kłaków”. I rzeczywiście, wypisów autora pracy o akweduktach 
nie wykorzystuje się zbyt często we współczesnych opracowaniach 
z historii wojskowości antycznej, nie tyle z racji zwięzłego potrakto-
wania źródeł, ile ich anegdotycznej (w domyśle: nieco podejrzanej) 
proweniencji.51 Podejście to wynika z odmiennej, hiperkrytycznej 
postawy dzisiejszych historyków wobec anegdoty starożytnej. Jest 

50 Ów styl „tragiczny” obowiązywał zwłaszcza w epoce hellenistycznej (Poli-
biusz 2,56,7‒11), choć posługiwał się nim już Tukidydes (7,84‒85). Ammian Mar-
cellinus (16,12,27) nazwał ten sposób opisu bitew ‘widowiskiem teatralnym’ (in quo
dam theatrali spectaculo); zob. jego opis bitwy z Gotami (31,7,10‒16).

51 Uczeni słusznie podkreślają, że nie powinno się zakładać, iż Frontyn lub Po-
liajnos przeprowadzali przy każdym podstępie skrupulatną Quellenforschung (‘ba-
danie źródeł’), często bowiem polegali na ustnej tradycji i własnej pamięci. Podstępy 
nie zostały pomyślane jako „historia” armii rzymskiej za pryncypatu i jeśli coś objaś-
niają, to dzieje się tak niejako przy okazji. Niektórzy badacze zdają się nie rozumieć 
pedagogicznego charakteru zbioru, myląc go z nieistniejącym historycznym kom-
pendium o legionie za wczesnego cesarstwa. O różnicy między tradycyjnym pojmo-
waniem dzieła historycznego a pracami antykwarycznymi zob. Bravo (2007: 520).
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prawdą, że choć Frontyn czerpał pełnymi garściami z „ogromnego 
zbioru wszelakich historii” (Strat. 1,praef. 2), to mniej istotna była dlań 
pedantyczna skrupulatność niż edukacyjny walor przytaczanej opo-
wiastki, którą przejmował i przytaczał w skrócie na potrzeby swego 
odbiorcy – adepta wojennej sztuki. Jako człowiek o zmyśle prak-
tycznym i zwycięski wódz w kilku kampaniach postawił sobie za cel 
dostarczenie dzieła użytecznego i tak rozumiał znaczenie przykładów, 
które wprawdzie budzą dziś sceptycyzm, ale które wówczas trakto-
wano jako „dowód”, przy czym terminu tego nie należy utożsamiać 
z dowodem w badaniach historycznych, lecz z dowodem potwier-
dzającym trafność postępowania. W tym sensie przykłady były dlań 
dowodami (egzemplifikacjami) w wykładzie o sztuce dowodzenia, 
stanowiły sedno piśmiennictwa użytkowego,52 w żadnym zaś wypad-
ku teoretycznego, jako że ten ostatni termin zarezerwowano w antyku 
dla suchych opisów i definicji nieokraszonych przykładami.

Przykłady Frontyna przypominają czytelnikowi raz po raz, że ma 
do czynienia z perspektywą dowódcy. Fakt, że tego zbioru anegdot 
nie traktowano jako kolekcji tylko i wyłącznie antykwarycznych cie-
kawostek służących rozrywce, potwierdza popularność Podstępów 
w czasach późniejszych. Strategemata spełniały po prostu swoją 
rolę, pozostając zbiorem bezcennych przykładów dla terminujących 
wojenne rzemiosło nie tylko w późnym Średniowieczu, ale właści-
wie aż po wiek XVIII.

52 Exempla były retorycznym środkiem przekonywania; por. Cyceron (De orat. 
1,18,256; Orat. 120; Inv. 1,49), Kwintylian (10,1,34; 12,4,1‒2). Tacyt (Hist. 5,23) 
wspomina, że podczas walk z Cywilisem Cerialis oszczędzał jego „włości i wille”, 
stosując znany wodzom podstęp (Archidamos u Tukidydesa ‒ 2,13,1; Hannibal 
u Liwiusza ‒ 22,23,4). Informacja ta jest bezcenna z dwóch względów: dowodzi 
po pierwsze, że starożytni dowódcy korzystali jednak niekiedy z przekazywanych 
ustnie lub spisanych przykładów (Polibiusz 11,8,1; Cyceron, Font. 42; Balb 47); po 
drugie, że jako uczestnik wojny z Cywilisem Frontyn mógł wiedzieć o podstępie Ce-
rialisa, stąd jego zapewnienia o użyteczności własnego kompendium, które zawiera 
przykłady z historii, także należy traktować poważnie (Arrian, Tact. 1,2‒3). Podobne 
przekonanie o użyteczności lektury pism wojskowych (dostarczających przykładów, 
a więc mających być źródłem inspiracji) było powszechne w wiekach późniejszych, 
jak poświadczają Krystyna de Pizan (Livr.cheval. np. 1,25), Roberto Valturio (Milit. 
np. 5,2) czy Albrecht Hohenzollern (Księgi o rycerskich rzeczach, k. 13r). Co praw-
da w Szekspirowskim Otellu (1,1,22‒24) Jago krytykuje Michała Kassjo/Cassio za 
dyletanctwo wojskowe:
That never set a squadron in the field,  Wódz za to żaden, bo nigdy nie powiódł
Nor the division of a battle knows  Oddziału w bój, a o bitewnej sztuce
More than a spinster; unless the bookish theoric,  Wie mniej niż baba przy kądzieli: tyle,
[…]  Ile wyczytał z książek […].

(przekład St. Barańczak)

ale jego tyrada potwierdza właśnie, że Kassjo/Cassio posiadł wiedzę książkową.
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Przyjrzyjmy się teraz innemu aspektowi podręcznika, przez całe 
dziesięciolecia w ogóle niezauważanemu lub pomijanemu ‒ ideolo-
gii dzieła. Na początek najprostsze pytanie: czy w przeciwieństwie 
do poematów epickich (jak Eneida) lub dzieł historycznych (jak 
Roczniki Tacyta) zbiór anegdot militarnych może nieść ze sobą ja-
kieś przesłanie?

Najpierw kwestia bardziej ogólna. Wspomniałem poprzednio, 
że kontekst Podstępów tworzy rzymskie panowanie nad światem 
zamieszkałym (gr. οἰκουμένη [oikuméne], łac. orbis terrarum), a więc 
dziełko Frontyna jest w pewnym sensie dzieckiem rzymskiego impe-
rializmu. Choć to fakt niewątpliwy, w traktacie nie ujawnił się prze-
sadny szowinizm, bowiem Podstępy zaludnia rzesza inteligentnych 
Kartagińczyków, Greków czy Macedończyków, a sami Rzymianie 
nierzadko bywają oszukiwani przez sprytniejszego przeciwnika. 
Przepełniony dumą Frontyn wydaje się zadziwiająco tolerancyjny, 
ale może sobie na to pozwolić, bo z jego punktu widzenia Rzym, ów 
„dziki zwycięzca” (ferus victor; Horacy, Epist. 2,1,156), i tak ostatecz-
nie wszystkich już pokonał i podbił, a wymieniane państwa i nacje, 
dawno ujarzmione, znalazły się w obrębie globalnej rzymskiej wio-
ski, tj. zróżnicowanego etnicznie i kulturowo imperium Romanum, 
właściwie ‒ „imperium bez granic” (imperium sine fine; Wergiliusz, 
Aen. 1,279). Jako typowy Rzymianin, zatem w jakimś sensie człowiek 
o umyśle otwartym na osiągnięcia innych, Frontyn nie ma proble-
mów z tym, by młodzi Rzymianie naśladowali, jeśli trzeba, przykła-
dy inteligentnego postępowania obcych dowódców i uczyli się na 
błędach własnych strategów.53

Ponadto czytelnik Podstępów ze zdziwieniem zapewne skon-
statuje, że Frontyn nie poświęca ani jednej anegdoty Oktawianowi 
Augustowi, że brak postaci Marka Agryppy (choć obaj przywołani 
zostali na kartach pisma O wodociągach), że z wyjątkiem jednego 
epizodu o Tyberiuszu (zanim został cesarzem) pominięto władców 
z dynastii julijsko-klaudyjskiej (także pojawiających się w dzie-
le o akweduktach). Nie ma też utalentowanych wodzów Augusta: 
Druzusa i Germanika, a co najbardziej ciekawe, próżno by szukać 
zdobywcy Jerozolimy, cesarza Tytusa (być może Frontyn nie chciał 
drażnić Domicjana, którego nienawiść do brata była powszechnie 
znana). O Wespazjanie wspomniał zaledwie dwukrotnie, klęska 
w Lesie Teutoburskim jest tematem 3. anegdot, postać Korbulona – 5.  

53 Otwartość Frontyna przypomina charakterystykę Rzymian u Atenajosa (6,106 
= 273e‒f), tj. ludzi, którzy od podbijanych ludów bez najmniejszych oporów przejmo-
wali ich zdobycze technologiczne.
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Gdy dodać do tego 5 epizodów z Domicjanem, otrzymujemy łącznie 
16 anegdot z czasów pryncypatu, co na 567 podstępów zaczerpnię-
tych z historii ludów obcych i Rzymu okresu republiki prowadzi 
do wniosku, że Frontyn ‒ niczym Horacjuszowy „chwalca czasu 
minionego” (laudator temporis acti; Ars 173) ‒ zanurzył się w daw-
nych dziejach, a republikańska przeszłość dominuje nad imperial-
ną teraźniejszością, która wydaje się być dla autora swoistym tabu. 
Przeszłość stała się niejako paradygmatem, ponieważ na kartach 
antologii królują –

Scypionowie:
Starszy jest bohaterem 15. epizodów, Młodszy – 7.;

bohaterowie walk o prymat Rzymu w Lacjum, Italii i wreszcie 
poza nią:

Katon Starszy – 12., Mariusz – 11., Fabiusz Kunktator i Marcellus – 9., 
Rullus – 8., Furiusz Kamillus ‒ 7., Lukullus – 5., Krassus – 4.;

sławne postaci wojen domowych:
Cezar ‒ 28., Pompejusz ‒ 16., Sertoriusz ‒ 14., Sulla ‒ 11., Marek 

Antoniusz ‒ 8;

obcy wodzowie i bohaterowie (greccy, macedońscy, kartagiń-
scy czy z królestw wschodu):

Hannibal ‒ 45. (Kartagińczycy ‒ 41), Galowie ‒ 19., Aleksander Mace-
doński ‒ 17., Mitrydates ‒ 13., Pyrrus ‒ 11., Filip ‒ 10. (Macedoń-
czycy ‒ 8), Alkibiades i Agesilaos ‒ 8., Perykles ‒ 6., Spartakus 
i Archelaos ‒ 5., królowie Antioch Wielki i Syfaks ‒ 4.

Miażdżąca przewaga przykładów z bardziej lub mniej zamierzchłych 
dziejów republiki nie może być przypadkiem, pozostaje zatem pyta-
nie o filozofię lub ideologię kryjącą się za tą nomen omen strategią 
literacką.

W tym względzie najwięcej zainteresowania badaczy wzbudza 
dziś fakt, że Podstępy powstały za panowania (81‒96) tyrańskiego 
cesarza Domicjana (Pliniusz Młodszy, Panegyr. 48,3‒49,6; 54,3‒4), w okre-
sie wyjątkowo niesprzyjającym twórczości literackiej, kiedy wielu 
intelektualistów musiało iść na wygnanie (Swetoniusz, Dom. 10; 14), 
a znaczna grupa w atmosferze zagrożenia i terroru przestała two-
rzyć. Piszący po śmierci tyrana Tacyt54 (Hist. 1,1,4) będzie mówił 
wręcz o ‒

54 Por. Tacyt (Agric. 3,1‒2: nunc redit animus ‒ „Dopiero teraz wraca nam otu-
cha”; przekład S. Hammer), Marcjalis (10,72), Pliniusz Młodszy (Paneg. 2,3).
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[…] rara temporum felicitate, ubi sentire quae velis et quae sentias dicere 
licet.

[…] rzadkim szczęściu tej epoki, w której wolno myśleć, co chcesz, a co 
się myśli ‒ wypowiedzieć.

(przekład S. Hammer)

Idąc za głosami antycznych, uczeni mówią więc dziś o dwóch 
erach w dziejach literatury rzymskiej: domicjańskiej i podomicjań-
skiej. Z tej perspektywy postać Frontyna jawi się zagadkowo, bo 
choć walczył i tworzył za czasów Domicjana, nie wypadł z łask 
następnych cesarzy, wręcz przeciwnie. Pamiętając o kontekście 
Podstępów, współcześni badacze widzą zatem we Frontynowej 
kompilacji dzieło politycznie i ideologicznie zaangażowane, ukłon 
autora w stronę Domicjana, zatem 5 epizodów, w których pojawia 
się imperator, interpretują jako czytelny panegiryk, mimo że Fron-
tyn ‒ rzecz to wymowna ‒ nie zdecydował się na zadedykowanie 
dzieła Domicjanowi. Zgodnie z tym założeniem postać walecznego 
Domicjana, jednego z niewielu dowódców okresu cesarstwa, jacy 
pojawiają się na kartach antologii, miałaby tym mocniej jaśnieć na 
tle tłumu patriotów z czasów heroicznej, republikańskiej przeszłości.

Zgadzając się co do tego, że Podstępy nie są dziełem antykwa-
rycznym ani ucieczką od ponurej rzeczywistości rządów cesarza-
-tyrana, uważam mimo to, iż należy być ostrożnym w forsowaniu 
tezy o panegirycznym charakterze dzieła, bo żaden zwolennik tego 
poglądu nie zaprzeczy, że różnią się one np. od laudacji Domicjana 
w epigramatach Marcjalisa (zob. w tekście przekładu, przyp. 12). Frontyn 
niewątpliwie wysoko cenił talent wojskowy władcy i dał temu wy-
raz, dlatego pod tym względem możemy uznać jego podręcznik za 
dzieło polityczne. Jeśli jednak upieramy się, by widzieć w Podstę
pach panegiryk, jest on raczej laudacją na cześć samego Rzymu, 
rzymskiego ducha, charakteru i rzymskości w ogóle, a choć autor 
nie mówi tego otwarcie, niewątpliwie zebrał przykłady także w tym 
celu, aby ‒ używając wymownych słów Poliajnosa (8,praef.) ‒ pomóc 
„Rzymianom w sprawowaniu władzy” (ὠφέλιμα […] τῇ Ῥωμαίων 
ἀρχῇ [ofélima té Rhomaíon arché]).

autorstwo księgi 4.
Najważniejszym problemem, jaki zdominował studia nad Fron-

tynową antologią, pozostawała przez całe dziesięciolecia nie sprawa 
jej ideowej wymowy, nad którą w ogóle się nie zastanawiano, ale 
kwestia filologiczno-edytorska, a mianowicie zagadnienie autentycz-
ności księgi 4. Frapująca filologów w 2. połowie XIX w. zagadka, ile 
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mamy przysłowiowego „cukru w cukrze”, tj. podstępnego Pseudo-
-Frontyna we Frontynie, dziś już nieco przebrzmiała i jest po prostu 
pomijana. Najsensowniejszy wydaje się pogląd, że ostatnią księgę 
także napisał Frontyn, choć najprawdopodobniej nieco później.

Autentyczności księdze 4. odmówili niemieccy filologowie: Curt 
Wachsmuth (1860), Eduard Wölfflin (1875) i Gotthold Gundermann 
(1888), choć nie byli jednomyślni co do szczegółów.55 Wachsmuth 
i Wölfflin uważali, że ów domniemany autor żył w wiekach IV lub 
V, a moralizujące przykłady zebrał na potrzeby ćwiczeń retorycz-
nych w szkołach.56 Gundermann był z kolei zdania, że stało się to 
na początku II w., o czym miałby jego zdaniem świadczyć epizod 
4,3,14,57 bronił też atrybucji wielu epizodów kwestionowanych przez 
tamtych krytyków.58

Zasadnicze wątpliwości co do księgi 4. są następujące:
1) we wstępie do dzieła sam Frontyn wspomina o podziale 

materiału na 3 księgi (1,praef. 2: in tres libros […] diduximus) 
(zob. w tekście przekładu, przyp. 2);

2) wstęp do księgi 4. zapowiada, że jej tematem będą nie 
podstępy, ale kwestie należące do zadań dowódcy (strate

55 W prawdziwość niektórych epizodów wątpił już w stuleciu XVI Godescalcus 
Stewechius.

56 Według Wachsmutha autorem podstępu 4,3,14 był co prawda Frontyn, ale 
epizod pierwotnie znajdował się w księdze 2., a nie w 4., czyli nieautentycznej, do 
której sztucznie go przeniesiono. Zauważmy jednak, że dla uczonego nie miało zna-
czenia, iż rozdział 11. w księdze 2. (skąd epizod miał rzekomo pochodzić) traktuje 
o czymś zupełnie innym, a mianowicie o utrzymaniu lojalności ludzi wahających się, 
i nie ma związku z treścią epizodu, gdy tymczasem związek taki wykazuje rozdział 
3. w księdze 4. opowiadający o wstrzemięźliwości. Argumentacja Wachsmutha, 
aby podważyć autentyczność księgi 4., jest tu, jak widać, trudna do zaakceptowa-
nia. Tenże badacz, wraz z Gundermannem, uznał też za interpolowany paragraf 4. 
z „Przedmowy” do księgi 1. (Wölfflin odrzucał dodatkowo paragraf 3.), ponieważ 
wprowadzając podział na strategemata i strategica, zapowiada on jak gdyby (nie-
autentyczną) księgę 4.

57 Martin Schanz, który również zabrał głos w dyskusji, uznał, że księgę 4. na-
pisano w wieku I, a jej autorem miał być nieznany oficer, uczestnik wojny z Cywili-
sem w roku 70, wspominający o przyjętej na swe ręce kapitulacji Lingonów właśnie 
w epizodzie 4,3,14. Według dalszego scenariusza Schanza jakiś inny, anonimowy, 
literat lub skryba włączył zbiór owego oficera do istniejącej już, liczącej 3 księgi, 
kompilacji Frontyna jako księgę 4., do której dodał „Przedmowę”.

58 Wszyscy trzej zgadzali się jednak, że 20 podstępów jest podejrzanych: 1,3,7. 
7,4. 7,7. 11,15; 2,3,11. 4,14. 4,19. 8,5. 8,9. 11,6; 3,4,2. 4,4. 7,5. 12,3. 13,3‒5. 15,2; 
4,3,10. 7,11. Za częściowo nieautentyczne, tj. interpolowane, uznano też historie: 
1,2,6. 9,13; 2,3,7. 5,31. 5,34. 9,2; 4,5,14. Być może miejsca te mają brzmienie wy-
nikające z niestaranności późniejszych kopistów, którzy wprowadzali uzupełnienia 
i dodatki. Nie jest też jasny status tych przypadków, kiedy ta sama historia opowia-
dana jest jeszcze raz, jakkolwiek mogą to być uzupełnienia samego Frontyna, konty-
nuującego kwerendę (zob. „Zestawienie duplikatów i wariantów”, s. 261).
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gica),59 i w istocie cała ta księga ma nieco inny charakter, 
uwzględniając frazeologię,60 sposób prezentacji bohaterów, 
stosowanie imion własnych;

3) tylko w księdze 4., poza jedynym przypadkiem (epizod 
1,1,11 pojawia się w identycznej formie w 1,5,13),61 znalazły 
się historie opowiedziane już w księgach poprzednich, któ-
re uczeni nazwali „duplikatami”, a w księdze 4. byłyby to: 
4,5,8 (= 1,5,12, z drobnymi zmianami; zob. w tekście przekładu, 
przyp. 64); 4,5,9 (= 1,5,14); 4,5,10 (= 1,5,15); 4,5,11 (= 1,11,3); 
4,7,6 (= 1,10,1, z nieznacznymi zmianami); 4,7,40 (= 2,4,15); 
4,7,41 (= 2,4,16);62

4) w porównaniu z księgami 1‒3 w księdze 4. więcej jest 
przykładów ze zbioru Waleriusza Maksymusa (zdaniem jed-
nych aż 32, innych ‒ tylko 20), ponadto tytuły kilku rozdziałów 
brzmią identycznie jak w Czynach i słowach godnych pamięci.63

Badacze opowiadający się za autentycznością księgi 4. stwier-
dzają, że żaden z powyższych argumentów nie ma wagi niezbitego 
i decydującego dowodu, każdy można natomiast zakwestionować. 
Dotyczy to różnic językowych, wyliczeń mających wykazać stoso-
wanie (lub preferencję) innych zaimków i spójników czy odmienną 
stylistykę.

Co do kwestii dubletów, nie można wykluczyć, że pisząc księgę 
4., Frontyn mniej dbał o logiczną spójność całego traktatu, a bardziej 
o jego użyteczność, stąd też powtarzał się, bo z jednej strony po 
prostu nie panował nad obszernym materiałem (zob. w tekście przekładu, 
przyp. 229), a z drugiej celowo przypominał niektóre epizody, skoro 
dzieło miało być podręcznym wypisem. Zauważmy przy tym, że 
pewne podstępy doskonale nadają się do zamieszczenia w różnych 
miejscach: duplikat 1,5,5 = 4,5,10 jest przykładem zarówno na „wy-
dostawanie się z miejsc wielce niedogodnie położonych” (Strat. 1,5), 

59 Zdaniem niektórych wyjątkiem jest rozdział 7., w którym Frontyn powraca 
do strategemata.

60 Mimo że autor księgi 4. starał się imitować styl Frontyna, to według zwolenni-
ków tezy o nieautentyczności księgi 4. widać różnice. Np. w księgach Frontynowych 
(1‒3) dominują zwroty: ob hoc, ob id, ideoque/ideo (7 razy), ita, atque ita (18 razy), 
podczas gdy w księdze „fałszerza” jest wiele: et sic, ob eam causam. Frontyn lubi 
używać constat, a „Pseudo-Frontyn” preferuje fertur, dicitur lub traditur.

61 W przeciwieństwie do Wachsmutha Wölfflin i Gundermann byli zdania, że 
epizod ten został przeniesiony do księgi 4. z księgi 1. (1,5,13).

62 Epizody 4,5,8‒11 oraz 4,7,6 byłyby interpolacjami z księgi 1., a podstępy 
4,7,40 i 41 miałyby zostać przeniesione do księgi 2. z księgi 4.

63 Rozdziały 1 oraz 3‒6 z księgi 4. odpowiadają Waleriuszowym rozdziałom od-
powiednio: 1 → 2,7; 3 → 4,3; 4 → 6,5; 5 → 3,8, 6 → 4,1; zob. w tekście przekładu 
przyp. 446.
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jak i na „niezłomność” (4,5). Ten sam epizod mógł więc posłużyć jako 
ilustracja rozmaitych problemów.

W moim przekonaniu Podstępy były pomyślane jako tekst 
„otwarty”, ale w innym znaczeniu niż to, w jakim termin ten funk-
cjonuje dziś w teorii literatury. Prosząc czytelnika o wyrozumiałość, 
Frontyn zaznacza w „Przedmowie” (1,praef. 3), że nie spisał wszyst-
kiego i kompilację łatwo będzie można uzupełnić. W tym sensie nie 
uważał więc swego podręcznika za zamknięty. Być może – ten argu-
ment podnieśliby zwolennicy teorii o nieautentyczności księgi 4. ‒ to 
właśnie zachęciło nieznanego autora do napisania „ciągu dalszego”, 
choć zawsze w takich razach pozostaje pytanie o motywy owego 
fałszerza. Teza znacznie prawdopodobniejsza mówi jednak, że to 
sam autor kontynuował poszukiwania po ogromnym zbiorze różnych 
pism lub po kompilacjach powiedzeń, tym bardziej że w końcowych 
latach panowania Domicjana miał na to więcej czasu.64

Od tłumacza
Obecne tłumaczenie Podstępów Frontyna jest drugim prze-

kładem tego dzieła na język polski. Pierwsze ukazało się jeszcze 
w Rzeczpospolitej Obojga Narodów: Wyborne zdania i myśli, czyli 
apoftegmata i powieści starożytnych mężów sławnych wyjęte z Plu
tarcha, Dyjogenesa Laercyjusza, Elijana, Ateneusza, Stobea, Makro
bijusza i innych, tłomaczenia Mikołaja Perot, p[ana] d’Ablan court, 
z opisaniem stratagemmatów i bitwów Greków i Rzymianów od 
Frontina napisanych, na polski język przełożone przez F.H.I.P.K.M., 
Warszawa: u P[iotra] Dufour, kons[yliarza] nadw[ornego] druk[a-
rza] J.K.M. i Rzpltey, dyrek[tora] druk[arni] P[rześwietnej] Szkoły 
Rycerskiej, 1787, t. 2, s. 1‒158 (80). Tłumacz, Franciszek Podoski, 
opatrzył je przedmową do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Przekład ten, jak widać z tytułu, został sporządzony na podstawie 
XVII-wiecznego tłumaczenia francuskiego. Konfrontując tekst Po-
doskiego z dzisiejszymi edycjami, stwierdzamy jednak, że przekład 
Nicolasa Perot D’Ablancourt (1606‒1664) był bardzo swobodny, 
a miejscami to po prostu parafraza.

Poniższy przekład oparto na najnowszym wydaniu krytycznym: 
Iuli Frontini Strategemata, recensuit R.I. Ireland, Leipzig 1990 („Bi-

64 Użycie zaimka wskazującego et ipse (tak według lekcji w codex Gothanus 
I.101; lekcja w rękopisie Harleianus 2666, za którą idzie Ireland, daje: et ipsa) nie da 
się pogodzić z tezą o nieznanym autorze, podszywającym się pod Frontyna. Zaimek ten 
pojawia się także w „Przedmowie” do księgi 1. (1,praef. 3: mihi ipse), o ile nie uznamy 
tego paragrafu, jak wyżej wspomniani badacze, za dzieło nieznanego kompilatora.
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bliotheca Teubneriana”), którego autor wykorzystuje ustalenia Gun-
dermanna zamieszczone w pracy Quaestiones de Iuli Frontini „Stra
tegematon” libris (Lipsiae 1888). Ten ostatni badacz był jednym ze 
zwolenników tezy o nieautentyczności księgi 4., ponieważ jednak 
w tej pracy uznaję pogląd przeciwny, oznacza to, że niekiedy odcho-
dziłem od ustaleń obu filologów, co zawsze skrupulatnie zaznaczano 
w przypisach.

W przekładzie starałem się zachować strukturę epizodu i sty-
listykę oryginału, nawet jeśli okazjonalnie działo się to kosztem 
szyku polszczyzny i urozmaicenia narracji. Założyłem jednak, że 
w tym wypadku należy pozostać wiernym poetyce łacińskiego pier-
wowzoru, zgodnie z zamierzeniem samego autora, który dążąc do 
maksymalnej ekonomii wykładu, mniej dbał o „formę” i retoryczną 
atrakcyjność przedstawianych historii.

Problemem znacznie poważniejszym okazał się „komentarz”, 
czyli w przyjętej w serii formie – objaśnienia w przypisach. W no-
wożytnej nauce taki komentarz do Frontyna nie istnieje (podobnie 
jak brak takich objaśnień do Podstępów Poliajnosa) i nie jest to chy-
ba przypadek. Napisanie wyczerpującego komentarza wymagałoby 
tak naprawdę (a jest to chociażby casus Herodota) osobnego, ol-
brzymiego tomu i współpracy wielu specjalistów, tak od militariów, 
jak historii oraz literatury.65 Daleki od forsowania retoryki captatio 
benevolentiae, czuję się w obowiązku wyjaśnić zasadę tworzenia 
objaśnień.

Podstawowe informacje o bohaterach Podstępów zamieszczono 
w „Indeksie” (s. 279–412) przy ich imionach, natomiast w objaśnie-
niach pod tłumaczeniem – poza informacjami faktograficznymi i rze-
czowymi – podchodziłem do wielu zagadnień problemowo, starając 
się zwracać uwagę na kwestie, jakich nie poruszano dotąd w istnie-
jących objaśnieniach do dzieła Frontyna. Czytelnik zechce też mieć 
w pamięci, iż pojawiające się przy każdym epizodzie odsyłacze do 
źródeł antycznych (na ile to możliwe ułożonych chronologicznie) 
nie oznaczają, iż każdy z tych pisarzy (ponieważ tworzyli przed i po 
Frontynie, nazwaliśmy ich „prekursorami” i „epigonami”, co nie 
powinno jednak w każdym przypadku sugerować zależności tek-
stowych) opisuje dokładnie ten sam podstęp, ale że ‒ jak wynika 
z rewizji odniesień ‒ nierzadko są to po prostu opowieści o tym 

65 Paradoksem jest, że najpełniejsze objaśnienia do Frontyna, autorstwa Francis-
cusa Oudendorpa, pochodzą z XVIII w. (21779). To jednak tylko, zgodnie z ówczes-
nym zwyczajem, zebrana w jednym tomie przez wydawcę antologia uwag filologów 
poprzednich generacji, wzbogacona własnym komentarzem, a dotycząca głównie 
problemów tekstologicznych, nie historycznych.
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samym dowódcy lub wojnie czy starciu, podczas których do wyda-
rzenia doszło. Niekiedy też inni autorzy opisują warianty „naszego” 
epizodu, różniące się w szczegółach, z innymi bohaterami, czasem 
o biegunowo odmiennej wymowie.

Mój dług wdzięczności wobec osób, które wsparły mnie pod-
czas pracy nad Podstępami, jest nie do przecenienia. Nie sposób tu 
wymienić wszystkich, za możliwość dyskusji i cenne uwagi chciał-
bym jednak podziękować szczególnie profesorom Annie Kucz (Uni-
wersytet Śląski) i Nicholasowi Sekundzie (Uniwersytet Gdański) 
oraz doktorom Hansowi Michaelowi Schellenbergowi (Uniwersytet 
w Düsseldorfie), Michałowi Baranowskiemu (Uniwersytet Szczeciń-
ski) i Michałowi Norbertowi Faszczy (Akademia Sztuki Wojennej 
w Warszawie i Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora 
w Pułtusku).

Za pomoc w dotarciu do kilku opracowań podziękowania ze-
chce przyjąć Pani mgr Jagoda Olczak. Mój przyjaciel z Biblioteki 
Gdańskiej PAN, dr Aleksander Baliński, nie tylko przejrzał tekst 
i przypisy, ale umożliwił mi także zapoznanie się ze starodrukiem 
przekładu Podoskiego, za co jestem mu wielce zobowiązany. Dzię-
kuję też Paniom prof. Ewie Skwarze (UAM), dr Joannie Pieczonce 
(UWr) i mgr Jolancie Sobik (UJ) za możliwość wykorzystania ich 
przekładów, odpowiednio: Plauta, Marcjalisa i Eliana Taktyka.

PrAcę tę dedykuję MojeMu wsPAniAłeMu tAcie
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WYDANIA I PRZEKŁADY (układ chronologiczny)
editio princeps ‒ por. wyżej, przyp. 3.

S. Julii Frontini Libri quatuor „Strategematicon” cum notis integris Fran
cisci Modii [de Maulde, 1580], Godescalcii Stewechii [Stewech, 1585], 
Petri Scriverii [Schrijver, 1606‒1607], et Samuelis Tennulli [ten Nuyl, 
1675]…, his accedunt cum P. Scriverii tum aliorum ineditae observatio
nes…, curante Francisco Oudendorpio, qui et suas adnotationes… adiecit, 
Lugduni Batavorum 21779.

Ammien Marcellin, Jornandes, Frontin (Les Stratagèmes), Vegèce, Modestus, 
par M. Nisard, Paris 1849.

Sex. Iulii Frontini Strategematicon libri quattuor eiusque De aquae ductibus 
urbis Romae liber, recensuit A. Dederich, Lipsiae 1855.

Iuli Frontini Strategematon libri quattuor, edidit G. Gundermann, Lipsiae 
1888 („Bibliotheca Teubneriana”).

Frontinus, The Stratagems. The Aqueducts of Rome, with an English Trans-
lation by Ch.C. Bennet, edited by M. McElwain, Cambridge (MASS.)‒ 
–London 1925 („The Loeb Classical Library”).

Frontin, Kriegslisten. Lateinisch und deutsch, von G. Bendz, Leipzig 1978 
(„Schriften und Quellen de Alten Welt” 10).

Iuli Frontini Strategemata, recensuit R.I. Ireland, Leipzig 1990 („Bibliotheca 
Teubneriana”).

66 W przypadku dzieła o wojskowości, którego bohaterami są Rzymianie, 
Grecy, Kartagińczycy i Macedończycy, a jego zakres chronologiczny obejmuje 
czasy od VI w. p.n.e. do I w. n.e., powstał dylemat, jakie opracowania należy 
uwzględnić. Dla części „Opracowania i literatura przedmiotu” przyjąłem więc 
następujące kryterium. Ponieważ w przypisach starałem się objaśnić (a przynaj-
mniej zasygnalizować) tak problemy polityczno-militarne, jak i literackie, które 
wiążą się z konkretnym podstępem (np. zastąpienie manipułów kohortami, stylist-
ka, frazeologia, sposób przedstawienia, recepcja), uwzględniłem z jednej strony 
prace dotyczące tego i/lub podobnych zagadnień, z drugiej tytuły, których znajo-
mość jest bardzo przydatna w zrozumieniu zjawisk, jakich Podstępy Frontyna co 
prawda bezpośrednio nie poruszają, lecz z jakich wyrastają (rzymska ekspansja, 
rzymski imperializm, virtus, stereotyp barbarzyńcy, tradycja pedagogiki wojsko-
wej). Reasumując: bibliografia jest nie tyle przeglądem „fundamentalnych” prac 
o wojskowości rzymskiej (nie ma tu wielu podstawowych opracowań), ile su-
biektywnym wyborem tych studiów, których lektura może być pomocna zarówno 
w interpretacji zagadnień poruszanych w Podstępach, jak i w przybliżeniu kon-
tekstu, w jakim dzieło powstało.

Pogrubioną czcionką zaznaczono opracowania dotyczące ściśle Podstępów wo
jennych Frontyna.
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PODSTĘPY WOJENNE





KSIĘGA PIERWSZA

[1] Ponieważ przystąpiłem do przekazania wiedzy o sztuce wo-
jennej jako jedna z grona osób, które się nią zajmują, i oddawszy się 
temu na tyle, na ile znaczenie miała nasza staranność, poradziłem 
sobie z tym, jak się wydaje, jestem zatem zdania, że doprowadzona 
do tego miejsca praca wymaga uzupełnienia, aby łatwo dostępnymi 
komentarzami opatrzeć pełne inwencji dokonania wodzów, które 
Grecy objęli wspólną nazwą podstępów wojennych [στρατηγήματα 
[strategémata]]. Bowiem w ten oto sposób dowódcy zaznajomią się 
tak z przykładami planów, jak i umiejętności przewidywania, co 
z kolei stanie się pożywką dla rozwijania ich własnych talentów 
w wymyś laniu i wprowadzaniu w życie podobnych forteli. Ponadto 
będzie chodziło również o to, aby o rezultaty własnej pomysłowo-
ści nie drżał z obawy ten, kto porówna je z doświadczeniami już 
potwierdzonymi.1

1 poniewAż (cum) – wbrew opinii niektórych uczonych, że spójnik cum ma 
znaczenie przyczynowe tylko w dwóch miejscach Podstępów (2,20; 3,5), uwa-
żam, że taka właśnie jest myśl autora w tym miejscu. ■ wiedzy (scientiam) – od 
końca V w. p.n.e. pod pojęciem wiedzy rozumiano ‘wiedzę spisaną, ujętą w for-
mę podręcznika’. Grecki termin τέχνη [téchne] oznaczał więc zarówno konkretną 
umiejętność (Ksenofont, Inst.Cyr. 4,3,12), wiedzę z danej dziedziny (wojskowej, 
medycznej, retorycznej), jak i sam spisany podręcznik (termin ‘wiedza’ mógł figu-
rować w tytule podręcznika), za pomocą którego zasób wiadomości i reguł z owej 
dziedziny przekazywano. ■ jAko jednA z gronA osób (unus ex numero) ‒ wybieram 
rozumienie liczebnika unus jako ‘jeden’, a nie – w przeciwieństwie do niektórych 
tłumaczy ‒ jako ‘jedyny’. To drugie znaczenie nie oddaje sensu, bowiem trudno 
sobie wyobrazić, by obeznany z literaturą militarną Frontyn mógł nie zdawać sobie 
sprawy, że nie jest „jedynym” wśród autorów pism wojskowych. Wiedział zapew-
ne o pracach Eneasza Taktyka, znał najprawdopodobniej O sztuce wojennej (De re 
militari) Katona Starszego, podobnie jak miał do dyspozycji kompilację Waleriusza 
Maksymusa, choć autor nie zajmuje się w niej tylko i wyłącznie wojskowością; 
nie mogły być mu też obce Podstępy wojenne (Περὶ στρατηγημάτων [Perí stratege
máton]) i Zasady taktyki (Τακτικά [Taktiká]) Onezandra. Alternatywą jest założenie, że 
Frontyn mówi tylko o Rzymianach, bo wówczas byłby pionierem kompleksowego 
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[2] Bardzo dobrze wiem i przyznaję, że tę część zagadnień 
uwzględnili również w swoich pracach twórcy dzieł historycznych 
oraz że cokolwiek tylko wydarzyło się znamienitego, przekazali 
w taki czy inny sposób autorzy pouczających przykładów, mnie-
mam jednak, że ludzie zajęci powinni być instruowani szybko. Wiele 
czasu zajmuje bowiem wyszukiwanie poszczególnych przypadków, 
rozsianych po ogromnym zbiorze wszelakich historii, a ci, którzy 
wypisywali sławne epizody, samym już bogactwem materiału wpra-
wiali czytelnika w zakłopotanie. Nasz pomysł opiera się na staraniu, 
aby ‒ ilekroć rzecz będzie tego wymagać ‒ podawać tylko to, co 
niejako domaga się odpowiedzi na zadane pytanie. Dokonawszy 
zatem przeglądu kategorii forteli, przygotowałem najwłaściwsze 
przykłady niczym plany wojenne. Aby zaś ‒ sklasyfikowane sto-
sownie do bogactwa wydarzeń ‒ zostały jak najbardziej stosownie 
rozmieszczone, podzieliliśmy je na trzy księgi. W pierwszej znajdą 
się przykłady, które dotyczą bitwy jeszcze nierozpoczętej; w drugiej 
te, które odnoszą się do samej bitwy i zawarcia pokoju; trzecia za-
wierać będzie podstępy wojenne [στρατηγήματα [strategémata]] dotyczące 

potraktowania zagadnień wojskowych: pisma o sztuce wojennej (zob. zaraz niżej, 
w tym przypisie) i jego uzupełnienia ‒ omawianego tu zbioru przykładów. ■ jestem 
zdAniA, że doprowAdzonA do tego miejscA prAcA wymAgA uzuPełnieniA (deberi ad
huc institutae arbitror operae) ‒ przez instituta opera należy rozumieć właściwie 
‘ukończone dzieło’, czyli w tym wypadku niezachowany, niestety, traktat O sztuce 
wojennej (De re militari), który, jak widać z tej osobistej wzmianki, był w prze-
konaniu samego Frontyna jak gdyby pierwszą, ale nieformalną i odrębną, częścią 
zagadnień określanych ogólną nazwą res militares; Jan Lidyjczyk (Mag.pop.Rom. 
1,47) nazywa go De officio militari (‘O urzędzie stratega’). Termin res militaris 
oznaczał nie tylko taktykę, czy nawet strategię, ale odwoływał się do kategorii 
najbardziej ogólnej, to jest generalnie do ‘zagadnień związanych z prowadzeniem 
wojny’ (do „rzeczy rycerskich” – jak powiedziano by w epokach Średniowiecza 
i Renesansu). Z zaginionego podręcznika Frontyna korzystał później inny „klasyk”, 
Flawiusz Wegecjusz Renatus, tworząc (najprawdopodobniej za panowania cesarza 
Teodozjusza, tj. pod koniec IV w. n.e.) swój Zarys wojskowości (Epitoma de re 
militari), dzieło, które wywarło niezwykły wpływ na zainteresowanych tymi za-
gadnieniami czytelników epok późniejszych. Tytuł pisma Wegecjusza, podobnie 
jak Frontyna, wykorzystywany był przez pisarzy parających się tematyką militarną 
w późnym Średniowieczu, a następnie w piśmiennictwie militarnym stuleci XVI 
i XVII, by wspomnieć tylko Księgę uczynków wojennych i rycerstwa (Le livre des 
fais d’armes et de chevalerie; 1410) Christine de Pizan czy wielce ceniony traktat 
O sztuce wojennej (De re militari) Roberta Valturio (editio princeps 1472). ■ łAtwo 
dostęPnyMi komentArzAmi (expeditis commentariis) – tj. takimi, które będą pod ręką. 
Zastanawia użycie terminu commentarius. Możliwe, że Frontyn nawiązuje do tra-
dycji ‘pamiętników’, ‘sprawozdań’ czy ‘relacji’ wojennych Cezara. Z drugiej strony 
słowo to oznacza po prostu ‘notatkę’, ‘spis’, ‘rejestr’, ‘podręcznik’; por. Frontyn 
(Aqu.urb.Rom. 2,2). ■ z doświAdczeniAMi już potwierdzonymi (probatis… experi
mentis) – pleonazm, autorowi chodzi jednak o próby bądź eksperymenty pomyślnie 
zakończone, przetestowane i sprawdzone.
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przeprowadzania i kończenia oblężeń. Takim oto kategoriom forteli 
przydzieliłem następnie odpowiadające im rodzaje podstępów.2

2 uwzględnili również w swoich prAcAch (indagine operis sui… esse complexos) 
‒ w oryginale porównanie niemożliwe do oddania w tłumaczeniu: ‘otoczyli/opletli 
siecią swojego dzieła’. ■ cokolwiek tylko wydArzyło się znAmienitego, przekAzAli 
w tAki czy inny sposób (quiquid insigne aliquo modo fuit traditum) – niewątpliwie 
mamy tu do czynienia albo ze sposobem myślenia historiografa, albo człowieka do-
brze orientującego się w dziełach historyków (co nie znaczy, że niepopełniającego 
błędów; zob. niżej, przyp. 229). Od czasów Herodota (1,1) zadanie historiografii 
polegało bowiem na utrwalaniu czynów i dzieł znamienitych, wielkich oraz godnych 
pamięci. Diodor Sycylijski (17,117,5) pisał o Aleksandrze Macedońskim:

[…] królował lat dwadzieścia i siedem miesięcy, dokonawszy największych czy-
nów nie tylko wśród królów panujących przed nim, ale i późniejszych, [władających] 
aż do czasu mojego życia;

por. również tamże (17,1,3‒4). Historiografia przejmowała w ten sposób dziedzictwo 
poezji epickiej ‒ Homer (Il. 9,189): „o sławie mężów śpiewając” (mowa o Achillesie 
grającym na formindze; przekład K. Jeżewska); Hezjod (Theog. 99‒100): „gdy 
pieś niarz-aojdos, / sługa Muz, mu zaśpiewa o czynach ludzi dawniejszych” (prze-
kład J. Ła nowski). Frontyn – wódz, który przecież sam odnosił znaczne sukcesy 
w Brytanii – nie mógł pozostać na to obojętny. Tim Cornell napisał w wartej przyto-
czenia refleksji (2013: 68):

Na Podstępy składają się setki przykładów forteli stosowanych przez dowódców 
sławnych z greckich i rzymskich dziejów. Niektóre z nich zaczerpnięto z wcześniej-
szych kolekcji, takich jak ta Waleriusza Maksymusa, inne bezpośrednio z kart dzieł 
historyków. Wypada zatem wyrazić żal, że Frontyn zwykle nie wymienia swoich 
źródeł. Niewątpliwie wiele jego przykładów pochodzi od Liwiusza (pojawia się on 
imiennie w dwóch epizodach: 2,5,31 i 34), ale niektóre nie zgadzają się z wersjami 
Liwiuszowymi i musiały zostać pozyskane z dzieł innych historyków.

O podobnej kwerendzie w dziełach historycznych pisał Poliajnos (1,praef. 13), 
idąc być może za swoim rzymskim poprzednikiem, a być może też za zaginionym 
dziś zbiorem podstępów, którego autorem był lekarz, historyk i erudyta ze Smyrny, 
Hermogenes. ■ Autorzy PouczAjących PrzykłAdów (ab auctoribus exemplorum) – 
najprawdopodobniej aluzja do kolekcji hellenistycznych oraz do dzieła Waleriusza 
Maksymusa Czynów i słów godnych pamięci ksiąg dziewięć (Factorum et dictorum 
memorabilium libri novem). ■ ci, którzy wypisywAli słAwne epizody (hi, qui notabilia 
excerpserunt) – możliwe, że Frontyn czyni tu aluzję do innych zbiorów greckich 
i rzymskich (por. wstęp, s. 38, 45) i nawiązuje do antologii przykładów z innych 
dziedzin. Wzmianka ta potwierdza słuszność rozumienia liczebnika unus ex jako ‘je-
den z’, zamiast ‘jedyny spośród’. ■ PodzieliliśMy je nA trzy księgi (in tres libros ea 
diduximus) – zdanie to nadal działa niczym woda na młyn zwolenników poglądu, że 
4. księga Podstępów wojennych jest dodatkiem napisanym przez innego, anonimo-
wego autora, nazwanego w tym wypadku umownie Pseudo-Frontynem; zob. wstęp, 
s. 53–56. ■ w pierwszej… trzeciA zAwierAć będzie… (in primo… teritus… habebit) ‒ 
podobne zagadnienia, jakie wylicza tu Frontyn, stały się żelaznym punktem podręcz-
ników; zob. Maurycjusz (Strat. 7: o dowodzeniu, 10: o oblężeniu), Leon VI Mądry 
(Tact. 12‒13: przygotowania przed bitwą, 14: po bitwie, 15: oblężenie). ■ tAkim oto 
kAtegoriom forteli PrzydzieliłeM nAstęPnie odPowiAdAjące im rodzAje PodstęPów 
(quibus… generibus suas species adtribui) – ‘kategoria’ jest tu szerszym pojęciem 
niż ‘rodzaj’, który z punktu widzenia literackiego odpowiada rozdziałowi w księdze, 
a na który składają się z kolei paragrafy ‒ poszczególne przypadki (fortele).
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[3] Nie bez powodu upraszam o wyrozumiałość dla tej pracy 
‒ niech nie gani mnie za niedbałość ten, kto znajdzie jakiś przy-
kład przez nas pominięty. Któż bowiem byłby w stanie przejrzeć 
wszystkie zabytki piśmiennictwa, jakie przekazano w obu językach? 
Dlatego i ja pozwoliłem sobie wiele rzeczy pominąć. O tym, że nie 
uczyniłem tego bez powodu, dowiedzą się ci, co czytali księgi in-
nych autorów to właśnie obiecujących. Wtedy bardzo łatwo przyj-
dzie dodać uzupełnienia pod każdym rodzajem. Skoro przystąpiłem 
do tego dzieła, jak i do pozostałych, raczej ku pożytkowi innych, niż 
by zyskać poklask dla siebie, chcę wierzyć, iż nie zganią mnie, ale 
wesprą ci, którzy coś do niego dorzucą.3

[4] [Jeśli znajdą się tacy, dla których zwoje te staną się drogie sercu, 
niech pamiętają, by dokonywać rozróżnienia między bardzo podobny-
mi do siebie z natury ‘zagadnieniami dotyczącymi strategii’ [στρατηγικῶν 
[strategikón]] a ‘podstępami wojennymi’ [στρατηγηγμάτων [strategemáton]]. 
Wszak wszystko to, co w sposób przewidywalny, przynoszący korzyść, 
błyskotliwy i konsekwentny realizuje się za sprawą dowódcy, będzie 
uważane za należące do zagadnień dotyczących strategii [στρατηγικά [stra
tegiká]], a to, co podpada pod specjalny ich rodzaj ‒ do podstępów wojen-
nych [στρατηγήματα [strategémata]]. Istotna wartość tych drugich, opierająca 

3 dlA tej prAcy (huic labori) ‒ ponieważ praca intelektualna również wymaga 
wysiłku, w opinii literatów i intelektualistów starożytnych była szlachetniejszym ro-
dzajem trudu, doskonalącym osobowość i charakter człowieka, w przeciwieństwie do 
szerszej kategorii zajęć określanych jako „brudne zajęcia” (sordidi labores). To pogląd 
‒ w mniejszym czy większym stopniu, bardziej czy mniej otwarcie ‒ utrzymujący się do 
dziś. ■ w obu językAch (utraque lingua) – tj. po grecku i po łacinie. Dla rzymskiego lite-
rata, piszącego u schyłku I w. n.e., kultura ówczesna jest już harmonijnie grecko-rzym-
ska, co uczeni łączą z istnieniem jednolitego kulturowo grecko-rzymskiego cesarstwa, 
czego dowodem są chociażby Rozmyślania z samym sobą (Τὰ εἰς ἑαυτόν [Tá eís heautón]) 
Marka Aureliusza. ■ i jA PozwoliłeM sobie wiele rzeczy PoMinąć (at multa et transire 
mihi ipse permisi) – według części badaczy pojawiający się tu zaimek ipse, powtórzony 
niżej (4,praef.), to argument za autentycznością księgi IV (zob. wstęp, s. 56, przyp. 64). 
W swoim drugim dziele autor (Aqu.urb.Rom. 3,1) zapewnia zgoła inaczej: że niczego 
nie pominął, opisując wodociągi. ■ do PozostAłych (et cetera) – chodzi najprawdopo-
dobniej o prace o miernictwie i podręcznik strategii. ■ Paragraf ten uchodzi w opinii 
Wölfflina za późniejszą interpolację. Podstawą wątpliwości jest pełen „retorycznej 
przesady” styl, tak odmienny od okazywanej w innych miejscach skromności Frontyna-
-literata. W myśl tego założenia pytania typu: „Któż bowiem byłby w stanie przejrzeć 
wszystkie zabytki piśmiennictwa, jakie przekazano w obu językach?” (quis enim ad 
percensenda omnia monumenta quae utraque lingua tradita sunt sufficiat?) nie mogły 
pochodzić od samego Frontyna, gdyż nie odpowiadają profilowi i osobowości autora. 
Ten argument niemieckiego filologa opiera się na wysoce wątpliwym, bo subiektywnym 
kryterium, nawet jeśli założymy, że subiektywizm wpisany jest w każdą argumentację. 
Wystarczy bowiem poczytać odautorskie wypowiedzi w piśmie O wodociągach miasta 
Rzymu, by przekonać się, iż Frontyn (Aqu.urb.Rom. 88,1‒2) potrafił okazywać, jeśli tego 
wymagały okoliczności i nie sprzeciwiała się temu konwencja, ogromny entuzjazm, 
w sposób wręcz przesadny uderzając w retoryczno-hurrapatriotyczny ton.
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się na umiejętności i inwencji, przynosi korzyść zarówno, gdy wroga 
trzeba się strzec, jak i go atakować. Ponieważ w tej dziedzinie doszło do 
efektownych rozstrzygnięć również za sprawą wypowiedzianych słów, 
zamieściliśmy przykłady tak czynów, jak i powiedzeń.]4

[5] Oto rodzaje zagadnień, które pouczą dowódcę o krokach, jakie 
należy podjąć przed bitwą:

  1) o ukrywaniu zamiarów;
  2) o zasięganiu informacji na temat planów wroga;
  3) o określeniu charakteru wojny;
  4) o przeprowadzaniu wojska przez miejsca niedogodne dla wroga;
  5) o wydostawaniu się z miejsc wielce niedogodnie położonych;
  6) o zasadzkach urządzanych podczas marszu;
  7) jak wywołać wrażenie, że nie brak nam tego, czego nie mamy, lub jak 

powetować sobie zastosowanie tego;
  8) o rozpraszaniu nieprzyjaciół;
  9) o tłumieniu buntu żołnierzy;
10) jak zakazać nieodpowiedniego do pory roku żądania stoczenia bitwy;
11) jak pobudzać wojsko do walki;
12) o rozpraszaniu obaw, które w żołnierzach obudziły niepomyślne znaki.

4 zwoje (volumina) ‒ zatem nie tomy. Jakkolwiek w Rzymie dość wcześnie 
(I w. n.e.) znalazła zastosowanie inna forma utrwalania treści: kodeks (codex), czy-
li książka z łączonymi kartami, z biegiem czasu kodeks wyparł jednak u schyłku 
starożytnoś ci zwój papirusowy. ■ niech PAMiętAją, by dokonywAć rozróżnieniA Między 
bArdzo podobnymi do siebie z nAtury ‘zAgAdnieniAmi dotyczącyMi strAtegii’ A ‘Podstę-
pAmi wojennymi’ (meminerint στρατηγικῶν et στρατηγηγμάτων perquam similem natu
ram discernere) ‒ zdanie to w oczywisty sposób nawiązuje do dyskusji przytoczonej 
przez Waleriusza Maksymusa (7,4,praef.):

Illa vero pars calliditatis egregia et ab omni reprehensione procul remota, cu
ius opera, quia apellatione ‹Latina› vix apte exprimi possunt Graeca pronuntatione 
strategemata dicantur.

Oto ów rzeczywiście znamienity element przebiegłości, nienarażony na jakąkol-
wiek krytykę, którego rezultaty, ponieważ z trudem mogą być trafnie oddane termi-
nem ‹łacińskim›, niech będą nazywane w greckiej mowie strategematami.

Według uczonych ten ostry podział jest, co prawda, innowacją Frontyna, ale 
z drugiej strony idzie on za grecką tradycją militarną, w której στρατηγήματα [strate
gémata] były częś cią στρατηγικά [strategiká], jak wskazuje definicja w Księdze Suda (s.v. 
Στρατήγημα [Stratégema] [ς 1167]: ‹Στρατήγημα:› σόφισμα, ἡ τοῦ στρατοῦ ἡγεμονία,  
ἡ κατόρθωσις (‘Podstęp: pomysł albo dowodzenie wojskiem, albo słuszny czyn’); zob. 
niżej, przyp. 445. ■ uMiejętności i inwencji (arte sollertiaque) – to militarna wersja 
dawniejszego, acz trwałego, podziału na kwalifikacje nabyte, wyuczone i wyćwiczone 
(gr. τέχνη [téchne], łac. ars ‒ ‘sztuka, umiejętność’) oraz wrodzone (gr. σύνεσις [sýnesis], 
łac. ingenium, sollertia ‒ ‘inteligencja, bystrość’), dowodzące osobistych przymiotów, 
czyli talentu, a więc jakości niemierzalnej i niedającej się ocenić, a mimo to dla an-
tycznych pisarzy oczywistej; zob. niżej, 2,2,14 (o Temistoklesie). ■ Paragraf 4. zgodnie 
uchodził za nieautentyczny i tak traktuje go wydawca podstawy naszego przekładu. 
Jego zadaniem było przygotowanie czytelnika na (nieautentyczną) księgę 4., a został tu 
dopisany przez anonimowego pisarza, by niejako „zapowiadać” dodaną księgę.
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1. O ukrywaniu zamiarów

[1,1] M[arek] Porcjusz Katon sądził, że te państwa w Hiszpanii, 
które już zwyciężył, za jakiś czas ponownie przystąpią do wojny, 
pokładając ufność w murach. Napisał zatem do każdego z nich, aby 
zniszczyły obwarowania, grożąc wojną, jeśli natychmiast się nie 
podporządkują, i rozkazał dostarczyć listy do wszystkich miast tego 
samego dnia. Każde z miast bez wyjątku uwierzyło, że rozkaz został 
wydany tylko jemu. Gdyby wyszło na jaw, iż to samo obwieszczono 
wszystkim, spisek mógł sprawić, że stawiłyby opór.5

[1,2] Kiedy Himilkon, wódz Punijczyków, zamierzał z pomocą 
floty niespodziewanie zaatakować Sycylię, nie ujawnił, dokąd wy-
rusza, lecz przekazał wszystkim sternikom zapieczętowane tabliczki, 
na których napisano, do jakiej części wyspy chciał się udać; zalecił 
jednak, by nikt ich nie czytał, chyba że wskutek gwałtownej burzy 
morskiej zostanie zepchnięty z kursu okrętu pretorskiego.6

5 Czas akcji: 195 r. p.n.e. (bunt miast w Hiszpanii, stłumiony przez konsula 
Marka Porcjusza Katona Starszego). ■ Prekursor i epigoni: Liwiusz (34,17), Plutarch 
(Cat.Ma. 10,2‒3), Appian (Hisp. 41,167‒171), Poliajnos (8,17), Pseudo-Aureliusz 
Wiktor (Vir.illustr. 47).

6 Czas akcji: 396 r. p.n.e. (kartagiński atak na greckie miasta Sycylii). ■ Pre-
kursor i epigon: Diodor Sycylijski (14,55), Poliajnos (5,10,2). ■ Skrajnie skrótowa 
forma, w jakiej Frontyn przekazał anegdotę, sprawia, iż przebieg wydarzenia jest 
niezrozumiały, ponieważ nie dowiadujemy się, że Himilkon obawiał się zdrady 
dezerterów z okrętów. Frontyn zakłada jednakże u wykształconego odbiorcy rzym-
skiej historii militarnej znajomość tej (jak i innych) opowieści, toteż czuje się zwol-
niony z obowiązku relacjonowania epizodu ze wszystkimi szczegółami. ■ wódz 
punijczyków (dux Poenorum) ‒ liczne u Frontyna przykłady z historii Kartaginy 
(wojny punickie – 6, Kartagińczycy – 12) i wojen punickich potwierdzają obser-
wację, iż te kluczowe dla dziejów Rzymu zmagania militarne, już w antyku zwane 
„wojnami punickimi” (zob. niżej, 1,3,5), stały się swoistym punktem odniesienia 
w refleksji Rzymian nad ich własnym, „narodowym” ego; zob. np. Horacy (Carm. 
2,12,2; 3,6,36; 4,8,16). Okazuje się, że w epoce Frontyna Hannibal ‒ postać wszak 
z zamierzchłej już, acz nadal w jakiś sposób żywej, przeszłości – zagnieździła się 
w świadomości Rzymian na trwałe (w Podstępach pojawia się aż 45 razy). Była to 
obecność niejako przymusowa: Rzymianie na dobre i na złe przywiązali niebora-
ka do swoich bram (Hannibal ad portas!), potrzebując go do rozłożonej w czasie 
autoterapii, za pomocą której nieustannie potwierdzali własną wyższość militarną 
nad całym światem; por. mowę cesarza Juliana u Ammiana Marcellina (23,5,20). 
Dodajmy, że Frontyn nie był osamotniony w swoim zainteresowaniu wojnami pu-
nickimi, o których wielki poemat epicki (Punica) pisał też na przełomie lat 80. i 90. 
I stulecia Syliusz Italik. ■ zAPieczętowAne tAbliczki (tabellas… signatas; dosłownie: 
‘oznaczone tabliczki’) ‒ jeden z wielu starożytnych sposobów ukrywania wiadomoś-
ci, być może najbardziej właściwy dla informacji przekazywanych drogą morską, 
stąd poza zapieczętowaniem (tj. sklejeniem deseczek) powlekano te drewniane ta-
bliczki woskiem dla zabezpieczenia przed działaniem wody, jak w przypadku misji 
szpiegowskiej Hamilkara zwanego Rhodinus; por. niżej, 1,2,3, oraz Justynus (21,6,1). 
Tabliczki te miały prostą formę kodeksu; zob. wyżej, przyp. 4. ■ okrętu pretorskiego 
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[1,3] G[ajusz] Leliusz, wysłany jako legat do Syfaksa, powiódł ze 
sobą jako zwiadowców jakichś trybunów i centurionów pod pozo-
rem, że to służba i pachołkowie. Jednego z nich, L[ucjusza] Statoriu-
sza, którego ‒ jako że częściej bywał w tymże obozie ‒ pewien wrogi 
żołnierz zdawał się rozpoznawać, okładał kijem niczym niewolnika, 
by nie udało się ujawnić jego statusu.7

[1,4] Tarkwiniusz Pyszny, ojciec, uznał, iż trzeba wymordować na-
czelników gabińskich, ponieważ jednak nie chciał się z tym zdradzić 
przed kimkolwiek, nic nie odpowiedział posłowi, którego wysłał do 
niego syn, lecz kiedy przypadkiem spacerował po ogrodzie, pościnał 
tylko witką wystające makówki. Wróciwszy bez odpowiedzi, po-
słaniec oznajmił młodemu Tarkwiniuszowi, jakie zachowanie ojca 
zobaczył ‒ ten zrozumiał, że to samo należy zgotować wystającym 
ponad przeciętność obywatelom.8

(pretoriae navis) – jest to dobry przykład interpretatio Romana (‘rozumienie rzym-
skie’; termin użyty przez Tacyta, Germ. 43,4: interpretatione Romana ‒ ‘stosownie 
do rzymskich pojęć’), dlatego świadomie pozostawiamy w przekładzie określenie 
‘pretorski’, a nie np. (jak w innych tłumaczeniach) ‘flagowy’. Frontyn najwyraźniej 
nie przejmuje się anachronizmem (użyciem łacińskiego terminus technicus, zaczerp-
niętego wprost ze słownika wyrażeń odnoszących się do floty rzymskiej), bo pisze 
przecież tekst użytkowy, który ze zrozumiałych względów musiał opierać się na ter-
minologii znanej rzymskiemu adresatowi. Rzymski okręt pretorski zaopatrzony był 
w purpurową flagę (vexillum purpureum), a pływali na nim tak pretorzy floty (praeto
res classici, w liczbie 4 ‒ urzędnicy powołani po raz pierwszy w roku 267), jak i kon-
sulowie. Na takim okręcie spod Akcjum uszedł za Kleopatrą do Egiptu Antoniusz 
(Horacy, Carm. 1,37,13: una sospes navis).

7 Czas akcji: 203 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy i epigon: Polibiusz 
(14,1,13), Liwiusz (30,4), Zonaras (9,12). ■ Wariant fortelu 1,2,1. ■ g[Ajusz] leliusz 
(cum Laelio) – mowa o Gajuszu Leliuszu, przyjacielu Scypiona Starszego, uczestni-
ku II wojny punickiej, konsulu (190), którego syn (konsul roku 140) został uwiecz-
niony przez Cycerona w dialogu Leliusz, czyli o przyjaźni (Laelius, sive de amicitia). 
■ jAko zwiAdowców jAkichś trybunów i centurionów (ex tribuniis et centurionibus… 
exploratores) – w czasach republiki trybunowie (tribuni militum, w liczbie 6) byli 
oficerami u boku dowódcy legionu; centurionowie to dowódcy centurii (‘setnicy’) – 
jednostki taktycznej legionu. W armii rzymskiej działali też zwiadowcy i szpiedzy; 
zob. niżej, 2,1,10 oraz 4,4,7.

8 Czas akcji: ok. 510‒500 p.n.e. (próba podbicia przez Tarkwiniusza Pysznego 
z pomocą syna Sekstusa miasta Gabie). ■ Prekursorzy i epigoni: Herodot (5,92 ‒ pod-
stęp tyrana Koryntu, Periandra, oraz tyrana Miletu, Trazybula), Liwiusz (1,54), 
Dionizjos z Halikarnassu (Antiquit.Rom. 4,63), Owidiusz (Fast. 2,701‒710), Wa leriusz 
Maksymus (7,4,2), Florus (Epit.Liv. 1,1,7), Poliajnos (8,6), Zonaras (7,10), Sarnicki 
(Księgi hetmańskie, k. 290). ■ tArkwiniusz pyszny, ojciec (Tarquinius Su perbus pa
ter) ‒ wydaje się, że to pomyłka trzykrotnego konsula: przydomkiem Pyszny, przy-
pisanym tutaj Tarkwiniuszowi Staremu (Priscus), określany był bowiem jego syn, 
ostatni, siódmy król rzymski (panował według tradycji w latach: 535‒509), pocho-
dzenia etruskiego, usunięty – jak chciała rzymska tradycja annalistyczna ‒ przez 
szlachetnych „republikanów” z Brutusem na czele w 509 r. (tego Lucjusza Juniusza 
Brutusa uczyniono przodkiem Marka Juniusza Brutusa, zabójcy Cezara w roku 44; 
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[1,5] Ponieważ G[ajusz] Cezar nabrał podejrzeń co do lojalności 
Egipcjan, pod pozorem zapewnienia bezpieczeństwa zajął się wizyta-
cją miasta i jego zabezpieczeń, a jednocześnie nieobyczajnymi uczta-
mi, chciał bowiem, by powstało wrażenie, iż jest oczarowany urokiem 
miejsc oraz ulega aleksandryjskim zwyczajom i stylowi życia. Pośród 
tej gry pozorów przygotował oddziały pomocnicze i zajął Egipt.9

[1,6] Wentydiusz w trakcie wojny partyjskiej przeciw królowi Pa-
korusowi, dobrze wiedząc, że niejaki Farneusz, z pochodzenia Cyr-
restyjczyk, z tych, co to wydawali się sprzymierzeńcami, donosi 
Partom o wszystkim, co się u niego działo, obrócił wiarołomstwo 
barbarzyńcy na swoją korzyść. Oto zaczął udawać, że obawia się, 
by nie zdarzyło się to, czego najbardziej sobie życzył, a tego, czego 
się lękał, rzekomo życzył sobie, by nastąpiło. I tak zatroskany, aby 
Partowie nie przekroczyli Eufratu, zanim nie dotrą doń legiony, które 
miał w Kappadocji, za Taurusem, usilnie pracował nad zdrajcą, aby 
– wskutek zwykłej wiarołomności – przekonał Partów do przerzu-
cenia wojska szlakiem przez Zeugmę, którędy wiedzie najkrótsza 
droga, a i Eufrat biegnie tam głębokim korytem. Twierdził bowiem 
stanowczo, że jeśli pójdą tamtą drogą, wykorzysta sposobność, jaką 

zob. Plutarch, Brut. 1,1‒2). ■ MłodeMu tArkwiniuszowi (adules centi Tarquinio) ‒ tak 
Frontyn określa syna Tarkwiniusza Pysznego, Sekstusa Tarkwiniusza, który według 
Poliajnosa jako szpieg działał wśród Gabińczyków. ■ wystAjące mAkówki… wystA-
jącyM ponAd Przeciętność obywAtelom (eminentia papaverum capita… eminentibus) 
‒ w oryginale gra słów, którą staraliśmy się zachować, choć trudno oddać lapidarność 
sformułowania Frontyna, tylko przypominającego czytelnikowi dobrze mu przecież 
znaną, słynną anegdotę.

9 Czas akcji: 48 r. p.n.e. (wojna aleksandryjska). ■ Prekursor i epigon: Cezar (Civ. 
3,106), Appian (Civ. 2,89,376). ■ Chociaż w anegdocie nie pojawia się Kleopatra ‒ czy 
to dlatego, że dawna, augustiańsko-horacjańsko-propercjuszowska, anatema rzucona 
na egipską regina meretrix (‘królowa ladacznica’), pozostawała dalej w mocy, czy też 
dlatego, że historyjka opowiada o epizodzie dotyczącym konfliktu pomiędzy dziećmi 
Ptolemeusza Auletesa, gdy losy młodej władczyni na wygnaniu nadal się ważyły – 
podstęp opiera się na stereotypie orientalnego barbarzyńcy. Frontyn powtarza bowiem 
dawne wyobrażenie twardego, mężnego, ale i przebiegłego, gdy trzeba, jak Ulisses 
Rzymianina (eam dissimulationem ‒ ‘gry pozorów’), który mimo kuszących atrakcji 
nie ulega zniewieścieniu i nie poddaje się urokom przepychu, w jakim w Aleksandrii 
wiodła życie zdegenerowana (w podtekście) ptolemejska elita, ale wykorzystuje te 
przejawy słabości Macedończyków i Egipcjan (wszak z Frontynowej perspektywy 
końca I stulecia n.e. ulegli oni Rzymianom) do opanowania Aleksandrii, centrum ów-
czesnego życia kulturalnego hellenistycznej ojkumene. ■ co do lojAlnoś ci (fidem) 
– zob. wstęp, s. 43, przyp. 44. ■ zAbezPieczeń (operum) ‒ możliwe też tłumaczenie 
‘budowli’, Aleksandria z nich słynęła. ■ pośród tej gry pozorów (eam dissimulatio
nem) – geniusz Cezara w tej kwestii widać szczególnie w Pamiętnikach o wojnie ga
lijskiej (np. Gall. 4,31). ■ oddziAły pomocnicze (subsidiis) ‒ ten termin zastosowany tu 
w szerokim, ogólnym sensie może oznaczać zarówno ‘pomoc’, jak i ‘siły rezerwowe’. 
W czasach Cezara Rzymianie rekrutowali oddziały posiłkowe z żołnierzy obcych, nie 
spośród obywateli; zob. niżej, przyp. 68, 470, 515.
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dają góry, do ostrzału łuczników, że jednak obawia się wszystkie-
go, gdyby puścili się dołem przez rozległą równinę. Wiedzeni tym 
zapewnieniem barbarzyńcy poprowadzili armię okrężną drogą, bie-
gnącą dołem. I kiedy szeroko rozciągające się brzegi rzeki łączą ze 
sobą mostem wymagającym z tej racji przy budowie więcej wysiłku 
oraz trudzą się ze sprzętem, mitrężą ponad czterdzieści dni. Wenty-
diusz wykorzystał ten okres, aby ściągnąć siły, i otrzymawszy je na 
trzy dni przed nadejściem Parta, uformował szyk bitewny, zwyciężył 
i zabił Pakorusa.10

[1,7] Mitrydates, kiedy Pompejusz otoczył go zewsząd, odłożył 
ucieczkę na najbliższy dzień. Dla zatajenia tego zamiaru wypuścił 
się w poszukiwaniu furażu na znacznie rozleglejszy obszar i aż pod 
szańce usypane blisko wroga, aby zaś odwrócić podejrzenia, zaplano-
wał także rozmowy z wieloma wrogami na dzień następny, rozkazał 

10 Czas akcji: 38 r. p.n.e. (kampania Marka Antoniusza przeciw Partom, któ-
ry jako zarządca wschodniej części imperium musiał bronić granic przed najazdem 
tego wojowniczego irańskiego ludu; wojna z Partami toczyła się w latach: 40‒33). 
■ Epigon: Kassjusz Dion (49,19 ‒ o Kyrestejczyku Channajosie). ■ Relacja Frontyna, 
opisująca ten rzeczywiście ryzykowny podstęp Wentydiusza Bassusa, wodza Marka 
Antoniusza, jest tutaj dokładniejsza i dłuższa niż zdawkowe nierzadko omówienia 
innych forteli: pisarz niewątpliwie dysponował bardziej szczegółowymi informacja-
mi, a ponadto opisuje wydarzenie bliższe sobie czasowo, tym samym więc mające 
większą wartość jako pouczenie dydaktyczno-moralne, które samo w sobie nie jest 
specjalnie odkrywcze i należy raczej do żelaznego repertuaru każdego dowódcy: być 
bardziej przebiegłym niż podstępni wrogowie. Przykład ten miał być może oddziały-
wać skuteczniej niż epizody z zamierzchłej przeszłości, nie bez podstaw utwierdzał 
bowiem ówczesnego czytelnika Podstępów w poczuciu rzymskiej dumy, dzięki któ-
rej wyprowadzono w pole chytrego co prawda, ale w gruncie rzeczy głupszego (taki 
bowiem płynie morał z tej opowieści) barbarzyńcę. ■ mostem wymAgAjAcym… przy 
budowie więcej wysiłku (operiosiore ponte) ‒ koniektura wybitnego francuskiego 
filologa i uczonego Claude’a Saumaise’a (Claudius Salmasius; 1588–1653), przyjęta 
też w niektórych wydaniach współczesnych, wydaje się uzasadniona, skoro lekcja rę-
kopiśmienna (operiosiores pontes) jest trudna do wyjaśnienia, podobnie jak przyjęta 
w podstawie przekładu propozycja: operiosiores ponte (‘bardziej zajęci mostem’). 
Konstrukcja mostów budziła u greckich i rzymskich pisarzy spore zainteresowanie. 
Już Herodot (7,33. 36. 55) nie mógł powstrzymać się przed opisem sposobu budowy 
przez Kserksesa mostu przerzuconego przez Hellespont (480 r. p.n.e.). Niedługo po 
powstaniu Podstępów konstrukcją wielkiego mostu na Istrze wsławią się inżyniero-
wie Trajana (wśród nich był najprawdopodobniej Apollodor z Damaszku, także jeden 
z twórców słynnej Kolumny Trajana i autor zachowanego traktatu Zasady oblężenia 
‒ Πολιορκητικά [Poliorketiká] z ok. 100 r. n.e.) podczas jego kampanii przeciw Dakom 
(101‒106), a następnie mosty na Tygrysie i Eufracie wzniosą w trakcie wojny cesa-
rza z Partami (lata: 114‒117). Umiejętności inżynieryjne Rzymian podziwiał Arrian 
(Anab. 5,7,1. 8,1), który wspominając przeprawę Aleksandra przez Indus, wyobrażał 
sobie, że król nie mógł zbudować mostu stałego, tylko most z połączonych łodzi 
‒ albo metodą perską (opisaną przez Herodota), albo na modłę rzymską. Podziw 
Arriana dla Rzymian jest znamienny, stąd szczegółowy opis (loc. cit.) łączenia stat-
ków przez Rzymian we wspomnianych kampaniach Trajana.
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ponadto rozpalić ogniska na obszarze całego obozu znacznie bliżej 
siebie. Następnie, podczas drugiej nocnej straży, wyprowadził od-
dział, przechodząc tuż obok samego obozu wrogów.11

[1,8] Kiedy imperator Cezar Domicjan August Germański posta-
nowił ujarzmić pozostających pod bronią Germanów, a wiedział do-
brze, iż rozpoczną wojnę z tym większym rozmachem, jeśli dowie-
dzą się wcześniej o przybyciu tak wielkiego wodza, swe nadejście 
przysłonił koniecznością ściągnięcia podatków w prowincjach galij-
skich. W tych warunkach, podejmując niespodziewanie na szeroką 
skalę działania wojenne, poskromił dzikość niezliczonych plemion 
i przyszedł z pomocą prowincjom.12

11 Czas akcji: 66 r. p.n.e. (III wojna mitrydatejska). ■ Epigoni: Plutarch (Pomp. 
32,2), Appian (Mithr. 99,455), Zonaras (10,4). ■ szAńce usypAne blisko wrogA (ad 
adplicitas hosti valles) ‒ ciekawe, że czyniąc bohaterem Mitrydatesa, Frontyn musi 
opowiedzieć rzecz z punktu widzenia znienawidzonego przez Rzymian, złowrogiego 
władcy Pontu, osławionego truciciela i bezwzględnego polityka, co w efekcie pro-
wadzi do nazwania własnych pobratymców wrogami (por. niżej, 4,7,10). Nie jest 
to, rzecz jasna, dowód na obiektywizm lub neutralność autora (nie byłoby przecież 
uzasadnione oczekiwać od niego politycznej poprawności), bo Rzymianie są wroga-
mi tylko w logice opowiadania, skoro Frontynowy narrator relacjonuje wydarzenie 
z perspektywy barbarzyńskiego króla, lecz bardzo interesujący przykład zjawiska 
znanego we współczesnej teorii narracji jako fokalizacja, które przypomina, iż 
opowieść zawsze prowadzona jest z jakiegoś punktu widzenia. Odmienne ujęcia, 
kiedy narrator ujawnia rzymski punkt widzenia, pojawiają się w innych miejscach 
Podstępów (1,2,2: „nasz żołnierz”; 1,2,4: „o zamiarach naszych”; 2,5,23: „przy 
pierwszym ataku naszych”). ■ podczAs drugiej nocnej strAży (secunda… vigilia) ‒ 
noc dzielono na 4 równe odcinki czasu, trwające latem 2 godziny 30 minut, a zimą 
‒ 4 godziny. Zatem druga straż przypadała latem na godziny mniej więcej 2200‒0030, 
a zimą na 2100‒0000.

12 Czas akcji: 83 r. n.e. (wojna Domicjana z germańskimi Chattami). Datowanie 
tej anegdoty jest ważną wskazówką co do czasu powstania Podstępów (zob. niżej, 
2,11,7; 4,3,14). ■ imperAtor cezAr domicjAn August gerMAński (imperator Caesar 
Domitianus Augustus Germanicus) ‒ bohaterem fortelu Frontyn uczynił cesarza 
Domicjana, ale nie mamy pewności, czy powyższy paragraf to przykład panegi-
rycznej laurki Frontyna pod adresem znienawidzonego w Rzymie przez senatorów 
despoty (Swetoniusz, Dom. 10‒12), a pełna, oficjalna tytulatura niekoniecznie może 
służyć za dowód takiej interpretacji. Laurka zawiera jednak prawdopodobnie ziar-
no prawdy: Frontyn służył pod Domicjanem w Germanii (zob. niżej, 1,3,10, oraz 
wstęp, s. 30, 52–53), a wojny prowadzone przez cesarza udowodniły, że był bardzo 
utalentowanym wodzem. Stosunek Frontyna do Domicjana pozostaje zagadką, bo 
po prostu nie wiemy, co sądził on o ekscesach imperatora. Wszystko wskazuje na 
to, że pisarz ograniczył się do przypomnienia militarnych osiągnięć władcy, w któ-
rego talent dowódczy nie wątpił. Jest interesujące, że nie zamieścił anegdot z wojny 
Domicjana z Dakami, toczonych w roku 85, skupiając uwagę na kampaniach, w któ-
rych sam brał udział. Zdaniem niektórych ‒ jak pisałem we wstępie (s. 31) ‒ fakt, 
że autor wymienia kilka ekspedycji Domicjana wśród mnóstwa epizodów z czasów 
chwały republiki, jest już dowodem na pochwałę cesarza. Jakkolwiek by było, to 
pochwała oględna, stonowana i umiarkowana w tonie, daleka od laudacji pieczenia-
rza Marcjalisa. Poza wszystkim autor Podstępów pozostał patriotą, dla którego naj-
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[1,9] Klaudiusz Neron, nie ufając siłom, jakie miał pod swymi 
rozkazami, śpieszył, by dołączyć do swego kolegi Liwiusza Salina-
tora, któremu powierzono prowadzenie wojny, gdyż należało usunąć 
z rzeczpospolitej Hazdrubala i jego wojska, zanim połączy się z bra-
tem Hannibalem. Ponieważ jednak nie chciał, by Hannibal ‒ naprze-
ciw którego stał obozem ‒ zauważył jego wymarsz, wybrał dziesięć 
tysięcy najdzielniejszych żołnierzy i przykazał pozostawionym na 
miejscu legatom, by funkcjonowały takie same posterunki i straże 
oraz paliło się tyle samo ognisk, żeby zachować ten sam wygląd 
obozu: rzecz w tym, aby Hannibal niczego nie podejrzewał i nie 
odważył się uderzyć na garstkę tych, co zostali. Kiedy następnie, 
maszerując sekretnymi szlakami, połączył się w Umbrii z kolegą, 
zakazał powiększać obóz, żeby nie dać Punijczykowi żadnego znaku 
o swoim nadejściu, bo ten ociągałby się z bitwą, zrozumiawszy, że 
siły konsulów się połączyły. Tak więc, uderzywszy z podwojony-
mi siłami, zwyciężył nieświadomego sytuacji, po czym szybciej od 
jakiejkolwiek wieści o tym powrócił do Hannibala. Tak oto dzięki 
temu samemu zamysłowi jednego z dwóch najwybitniejszych wo-
dzów Punijczyków unieszkodliwił, a drugiego pognębił.13

[1,10] Temistokles wzywał swoich do żwawego wznoszenia mu-
rów, które zburzyli z rozkazu Lacedemończyków, a wysłanym z La-
cedemonu posłom, którzy naprzykrzali się pytaniami, odpowiedział, 
iż osobiście przybędzie do nich, by zbić tę krytykę. I tak dotarł do 
Lacedemonu. Tam zmitrężył sporo czasu, udając chorobę. Kiedy 
jednak zorientował się, że jego ociąganie się wzbudziło podejrzenia, 
zapewnił, iż dotarły do nich fałszywe pogłoski, po czym poprosił 

ważniejszy był sam Rzym, idea imperium, pozostał politykiem dumnym z osiągnięć 
cywilizacyjnych swego państwa (Aqu.urb.Rom. 16):

Tot aquarum tam multis necessariis molibus pyramidas videlicet otiosas compa
res aut cetera inertia sed fama celebrata opera Graecorum.

Porównaj, jeśli zechcesz, tak liczne i niezbędne ogromne budowle tylu akwe-
duktów z zaiste zbytecznymi piramidami lub innymi do niczego nieprzydatnymi, ale 
wysławianymi budowlami Greków.

(przekład C. Kunderewicz)

Por. też Frontyn (Aqu.urb.Rom. 119,1: magnitudinis Romani imperii ‒ ‘wielkości 
cesarstwa rzymskiego’). Takim ucieleśnieniem idei rzymskości był dla zarządcy wód 
następca Domicjana, hołubiony przezeń szlachetny Nerwa (Aqu.urb.Rom. 88); zob. 
wstęp, s. 33.

13 Czas akcji: 207 r. p.n.e. (II wojna punicka; bitwa nad rzeką Metaurus). ■ Pre-
kursorzy i epigoni: Polibiusz (11,1), Liwiusz (27,43‒44), Waleriusz Maksymus (7,4,4), 
Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 48). ■ Wariant anegdoty 1,2,9. ■ do swego kole-
gi (collegae suo) ‒ tj. kolegi w konsulacie; Gajusz Klaudiusz Neron i Marek Liwiusz 
Salinator (po raz drugi) sprawowali konsulat właśnie w roku 207. ■ punijczykowi 
(Poeno) ‒ mowa o Hazdrubalu.
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o wysłanie jakichś przywódców, którym dadzą wiarę w sprawie 
fortyfikowania Aten. Następnie potajemnie napisał do swoich, by 
zatrzymali przybyszów, dopóki po ukończeniu prac nie wyjawi się 
Lacedemończykom, iż Ateny otoczono murem, a ich urzędnicy nie 
mogą powrócić wcześniej, zanim on sam nie zostanie odesłany. La-
cedemończycy łatwo na to przystali, aby zguby jednego nie odmie-
rzać na szali śmiercią wielu.14

[1,11] L[ucjusz] Furiusz, po tym, jak wojsko przywiedziono w ja-
kieś niedogodne miejsce, postanowił ukryć swe zaniepokojenie, 
aby reszta nie rozpierzchła się bezładnie ze strachu. Zaczął zatem 
stopniowo zbaczać z drogi przemarszu, zamierzając jak gdyby za-
atakować wroga po zatoczeniu szerszego kręgu. Zawróciwszy od-
dział, bez szwanku wyprowadził wojsko nieświadome tego, co się 
rzeczywiście działo.15

[1,12] Metellus Pius zapytany w Hiszpanii, co będzie robił na-
stępnego dnia, odparł: „Spaliłbym swoją tunikę, gdyby mogła to 
powiedzieć”.16

[1,13] M[arek] Licyniusz Krassus odpowiedział komuś, kto dopy-
tywał, o jakiej porze zamierza zwinąć obóz: „Obawiasz się, że nie 
usłyszysz trąbki?”.17

14 Czas akcji: 478 r. p.n.e. (początki istnienia Ligi Delijskiej; fortyfikacja Aten). 
■ Prekursorzy i epigoni: Tukidydes (1,90‒91), Nepos (Them. 6‒7), Diodor Sy-
cylijski (11,39‒40), Plutarch (Them. 19,2‒3), Poliajnos (1,30,5), Justynus (2,15). 
■ Dramatyczny epizod z dziejów Aten dotyczy czasów, kiedy stanęły one na czele 
Związku Morskiego (utworzonego dla obrony przed Persami) i dzięki flocie oraz 
funduszom związkowym rozpoczęły politykę ekspansjonizmu, na co niechętnym 
okiem patrzyła Sparta, sama niemająca obwarowań. Elementem tej polityki była 
odbudowa murów i fortyfikacja Aten – w dużej mierze sukces Temistoklesa, który 
widział szansę na rozwój i wzrost potęgi Aten w polityce morskiej, do czego wstęp-
nym krokiem było uczynienie z miasta twierdzy: tak przeciw Persom, jaki przeciw 
Lacedemończykom.

15 Czas akcji: ? ■ Historia ta w identycznym brzmieniu (duplikat) pojawia się 
nieco dalej (1,5,13), co dowodzi, że duplikaty nie znajdują się tylko w księdze 4., 
a to czyni teorię o jej nieautentyczności bardziej problematyczną; zob. wstęp, s. 55.

16 Czas akcji: 79‒72 p.n.e. (walki prokonsula Kwintusa Cecyliusza Metellusa 
Piusa, konsula roku 80, podczas wojny domowej z Sertoriuszem w Hiszpanii). 
■ Prekursor i epigoni: Waleriusz Maksymus (7,4,5), Plutarch (Garrul. 506d; Reg.
apoph. 82,2 [202a] ‒ słowa Kwintusa Cecyliusza Metellusa Macedońskiego, konsula 
roku 143), Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 61).

17 Czas akcji: 54/53 (kampania Marka Licyniusza Krassusa przeciw Partom). 
■ Epigon: Plutarch (Demetr. 28,10 ‒ bohaterami są macedoński król Antygon Jedno-
oki i jego syn król Demetrios Poliorketes; Reg.apoph. 28,4 [182b] ‒ Antygon; Garrul. 
506c ‒ Antygon). ■ Sednem anegdoty jest krytyka pod adresem pytającego, któremu 
odpowiadający imputuje zbyt mocny sen.
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2. O zasięganiu informacji  
na temat planów wroga

[2,1] Scypion Afrykański, kiedy nadarzyła się okazja, by wysłać 
poselstwo do Syfaksa, wydał rozkaz, aby wraz z Leliuszem pojecha-
li w przebraniu niewolników jak najstaranniej dobrani trybunowie 
i centurionowie, których zadanie polegało na obserwacji sił królew-
skich. By mieć nieco więcej swobody w badaniu położenia obozu, 
zaczęli pilnie poszukiwać konia spuszczonego z uwięzi, który rze-
komo poniósł, dzięki czemu obeszli zasadniczą część fortyfikacji. 
Gdy przekazano te informacje, za sprawą podpalenia wojna została 
zakończona.18

[2,2] K[wintus] Fabiusz Maksymus w czasie wojny z Etruskami 
rozkazał swemu bratu Fabiuszowi Cezonowi, biegłemu w języku 
etruskim, by w etruskim przebraniu przepatrzył Las Cymiński, 
w którym wcześniej nasz żołnierz nie postawił stopy, bo jak dotąd 
wodzowie rzymscy nie znali skuteczniejszych sposobów zasięga-
nia informacji. Ten uczynił to tak roztropnie i sprytnie, że kiedy po 
przemierzeniu Lasu zorientował się, iż Umbrowie Kamertyjscy nie

18 Czas akcji: 203 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy: Polibiusz (14,1‒5), 
Liwiusz (30,4). ■ Wariant fortelu 1,1,3. ■ scypion AfrykAński (Scipio Africanus) – 
pierwszy podstęp sławnego pogromcy Hannibala podczas II wojny punickiej. Fama 
Scypiona Starszego przetrwała do Średniowiecza (Bruni, Milit., s. 372), a współ-
czesny teoretyk wojskowości nazwał go „większym niż Napoleon”. Scypion 
zwany był Starszym (Maior), w przeciwieństwie do Scypiona Młodszego, syna 
konsula Emiliusza Paulusa (zwycięzcy Macedończyków pod Pydną 22 VI 168), 
który był znany ze swego cognomen: Aemilianus lub wspomnianego zawołania 
Minor. Frontyn nie jest zbyt staranny w odróżnianiu obu Scypionów (Scypion 
Starszy pojawia się w 15 podstępach, Scypion Młodszy w 7), w przeciwieństwie 
do Waleriusza Maksymusa, który Starszego nazywa Africanus Superior (5,2,5. 
6,7; 6,4,4), Młodszego zaś albo Aemilianus (3,7,3; 6,4,2), albo posterior Africanus 
(6,3,2d. 4,2). ■ zA sPrAwą podpAleniA (incendio) – po informacjach przekazanych 
przez rzekomych niewolników żołnierze Scypiona podłożyli ogień w obozie króla 
Syfaksa. Fortel ten zyskał sławę, i to od niego uczona Christine de Pizan (Livr.
cheval. 2,1) rozpoczyna księgę 2. swojego słynnego podręcznika. A oto jak swoimi 
słowy streszcza ten paragraf Marcin Bielski (Sprawa rycerska 4 [„Czwarta część 
tych spraw rycerskich o fortelach a zasadzkach, które po grecku zowią stratagema-
ta, jako a gdzie starzy walecznicy używali ich, tak w Grecyjej, jako we Włoszech, 
krótce wypisane przez Frontyna”],1 [k. 37r‒v]), nie wzmiankując o podpaleniu 
obozu:

Scipio Africanus, chcąc sie wywiedzieć, jako wojsko leży króla Syfaksa, nieprzy-
jaciela swego, upatrzywszy swój czas, posłał do niego w poselstwie Katona Lelijusa, 
przy którym też posłał wodze wyborne i chorąże ubrane w proste odzienie, jako ma-
stalerze, aby obaczyli moc i sprawę, i położenie wojska królewskiego. Oni, aby tym 
prześpieczniej mogli obaczyć, umyślnie upuścili konia, za którym biegając wkoło, 
chwytając go, obejźrzeli moc i położenie wojska wszystkiego, przyciągnęli w nocy 
na ono miejsce, uderzyli na wojsko i porazili króla Syfaksa.
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są bynajmniej wrogo nastawieni do nazwy „Rzymianin”, nakłonił 
ich, by się sprzymierzyli.19

[2,3] Kiedy Kartagińczycy zorientowali się, że Aleksander posiada 
tak wielkie siły, iż może zagrozić także Afryce, rozkazali jednemu ze 
swoich obywateli, inteligentnemu człowiekowi imieniem Hamilkar 
Rhodinus, by upozorował wygnanie, udał się do króla, a następnie, 
starając się na wszelkie sposoby, zadzierzgnął z nim więzy przyjaźni. 
A kiedy to osiągnął, uczynił zamiary władcy wiadomymi dla swoich 
włas nych obywateli.20

19 Czas akcji: 310 r. p.n.e. (II wojna samnicka, walki z Etruskami). ■ Prekursor: 
Liwiusz (9,36). ■ k[wintus] fAbiusz mAksymus (Q. Fabius Maximus) ‒ Kwintus 
Fabiusz Maksymus Rullianus/Rullus, konsul i dyktator, zasłynął w wojnach 
z Etruskami i Samnitami. Frontyn wymienia go jeszcze trzykrotnie, z przydomkami: 
Rullus (4,1,35) i Rutilius (2,4,2; 4,1,39). ■ w którym wcześniej nAsz żołnierz nie po-
stAwił stopy (intemptatam ante militi nostro; dosłownie: ‘nieudeptany wcześniej przez 
naszego żołnierza’) – to sformułowanie niemal symboliczne dla zrozumienia mental-
ności wysokiego urzędnika z czasów świetności imperium Romanum. Metonimia ta 
(miles noster zastąpił całą armię) znakomicie pokazuje, że ówczesna elita rozumowa-
ła w kategoriach ‘globalistycznych’ (termin ten, skądinąd swoiste signum temporis, 
używany jest coraz częściej przez historyków starożytności w odniesieniu do zjawi-
ska rzymskiej ekspansji) i geograficznych, jeśli wolno tak rzec, rzymski imperializm 
miał bowiem w sobie również coś z ekscytującej przygody geograficzno-odkrywczej 
(niczym europejska eksploracja zamorskich lądów w XVI w.) i to nie przypadek, 
iż część ówczesnej literatury odpowiadała na nową sytuację: geograficzne dzieło 
Strabona (I w. n.e.) i grecko-łacińska literatura podróżnicza powstawały w sytuacji 
rzymskiego zawładnięcia dawną, hellenistyczną ojkumene (świetnym przykładem 
byłoby tutaj Opłynięcie Morza Czarnego (Περίπλους τοῦ Εὐξείνου Πόντου [Períplus 
tú Eukseínu Póntu]) Arriana lub opisy podróży ‒ itineraria). Zauważmy, że Frontynowy 
imiesłów intemptata (‘nieudeptana’) odwołuje się do sytuacji, kiedy teren nie został 
jeszcze wypróbowany, nie był eksplorowany i nadal pozostaje nieznany. Jednak fakt, 
że dotychczas nie stąpał po nim rzymski żołnierz (tj. terytorium de facto nie podbiły 
rzymskie legiony), każe widzieć genezę zainteresowań geograficznych w militaryzmie 
i filozofii ekspansji militarnej; przypomnijmy, iż rzymskie mapy miały pierwotnie 
przeznaczenie wojskowe. Projekt Frontyna, choć pisze on w nieco innych okolicz-
nościach, ma wiele wspólnego z programowym założeniem Polibiusza: oba dzieła 
wyrastają z rzymskiej ekspansji. Polibiusz pytał we wstępie do swego dzieła (1,1,5):

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 [219‒167 p.n.e.] opanowany popadł pod wyłączną władzę Rzymian, co 
nigdy przedtem się nie zdarzyło?

(przekład S. Hammer)

20 Czas akcji: 331 r. p.n.e. (po zdobyciu Tyru). ■ Epigoni: Justynus (21,6,1), 
Orozjusz (Hist.adv.pag. 4,6,21‒22 ‒ jego przydomek brzmi: Rhodanus). ■ Ale -
k sAnder (Alexandri) ‒ to pierwsza z anegdot, w której pojawia się postać Aleksandra 
Macedońskiego, owego „wzoru dla rzymskich wodzów”. Ponieważ to nie on jest 
tutaj bohaterem, przedstawiony został raczej jako człowiek naiwny, którego spryt-
ny Punijczyk owinął sobie wokół palca. ■ zAgrozić tAkże Afryce (Africae quoque 
immineret) – Justynus (18,4,1) wspomina, że Kartagińczyków przeraziło zdobycie 
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[2,4] Ci sami Kartagińczycy wysłali ludzi, aby pod pozorem peł-
nienia funkcji posłów przebywali przez długi czas w Rzymie i wy-
ciągali informacje o zamiarach naszych.21

[2,5] Ponieważ M[arek] Katon nie mógł w Hiszpanii w żaden 
inny sposób odkryć planów nieprzyjaciela, rozkazał trzystu żołnie-
rzom jednocześnie przeprowadzić atak na stanowisko nieprzyja-
ciół, porwać spośród nich jednego żołnierza i dostarczyć go całego 
i zdrowego do obozu. Ten na torturach wyznał wszystkie tajemnice 
swoich.22

[2,6] Dla wypróbowania lojalności Galów i Ligurów G[ajusz] Ma-
riusz, sprawujący konsulat podczas wojny z Cymbrami i Teutonami, 
wysłał do nich list, którego część pierwsza zakazywała przed wy-
znaczonym terminem otwierania środkowych kart pisma, wcześniej 
opieczętowanych. Następnie zażądał listu przed tym wyznaczonym 

przez Aleksandra po długotrwałym i morderczym oblężeniu twierdzy Tyr, metropo-
lii Kartaginy. Pogłoski o planach dalszych podbojów, jakich zamierzał dokonywać 
Aleksander, na zachodzie Europy pojawiły się pod koniec życia króla i do dziś trwa 
spór historyków, na ile pochodziły one od samego władcy, a na ile imputowano mu 
je post factum, preparując w trakcie starć diadochów na potrzeby aktualnej propagan-
dy tego typu historie o rzekomych planach lub testamencie króla. Jeśli wnioskować 
z relacji Arriana (Anab. 7,1,1‒2), Aleksander na pewno zamierzał ruszyć na Arabię, 
dokonał już nawet inspekcji wybrzeży półwyspu. Wydaje się, że pomysł zawojowa-
nia Kartaginy także nie był fikcją ‒ zna go Diodor Sycylijski (18,4,2‒6), idący w tym 
wypadku prawdopodobnie za Hieronimem z Kardii (FGrHist 154), który z kolei 
mógł pozyskać tę informację od Eumenesa z Kardii, wpływowego Greka i królew-
skiego sekretarza, zaś po śmierci Aleksandra sojusznika Perdikkasa. ■ inteligent-
nemu człowiekowi imieniem hAmilkAr rHodinus (virum acrem nomine Hamilcarem 
Rhodinum) ‒ nikt poza Justynusem (a mówiąc ściślej, poza zromanizowanym histo-
rykiem z Galii, Pompejuszem Trogusem [I w. p.n.e.], z którego dzieła ‒ Dzieje epoki 
filipiańskiej [Historiae Philippicae] ‒ piszący w początkach III w. n.e. Justynus spo-
rządził swój skrót, epitome) i wykorzystującym jego tekst Orozjuszem nie wspomina 
o tej postaci, u obu noszącej przydomek Rhodanus (o imieniu tym Oudendorp [1779: 
33] pisze: omnia in hoc nomine esse incerta ‒ ‘wszystko, jeśli idzie o to imię, pozo-
staje niepewne’). Według epitomatora na dwór wprowadził Kartagińczyka znakomity 
dowódca macedońskiego króla, Parmenion, co szpieg kartagiński wykorzystał, prze-
syłając rodakom w Kartaginie pożądane informacje, wypisywane na drewnianych 
tabliczkach. Wygląda na to, że o ile Frontyn nie dysponował jakimś innym, zaginio-
nym źródłem na temat Rodana i musiał korzystać z dzieła Trogusa, dziś pozostał nam 
do dyspozycji jedynie Justynusowy wyciąg.

21 Czas akcji: między IV w. a 146 r. p.n.e. ■ pod pozorem PełnieniA funkcji po-
słów (per speciem legatorum) ‒ nie mamy objaśnień do tej fascynującej informacji 
o kartagińskich szpiegach-rezydentach przebywających w Rzymie w przebraniu po-
słów, toteż świadectwo Frontyna o tym szpiegowskim qui pro quo jest bezcenne, ale 
zdaje się, że zjawisko nie było odosobnione, a w wieku XX z instytucji ambasadorów 
istną kuźnię szpiegowską uczynił totalitarny moloch sowiecki.

22 Czas akcji: 195 r. p.n.e. (bunt miast w Hiszpanii stłumiony przez konsula 
Katona Starszego). ■ Epigon: Plutarch (Cat.Ma. 13,6 ‒ Katon zastosował tę metodę 
pod Termopilami w roku 191).
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dniem, a jako że znalazł list odpieczętowany, zrozumiał, iż knują 
oni wrogie zamiary.

[Istnieje jeszcze inny sposób zdobywania informacji, dzięki któ-
remu dowódcy osobiście, bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz, 
mogą na własny użytek poczynić zabezpieczenia, taki jak:]23

[2,7] Konsul Emiliusz Paulus podczas wojny z Etruskami zamie-
rzał wysłać wojsko na równinę opodal miasteczka Wetulonia. Podzi-
wiając z daleka chmarę ptactwa, które porwało się znad lasu bardzo 
szybkim lotem, zrozumiał, że potajemnie zastawiono tam jakąś pu-
łapkę [skoro ptaki wyfrunęły jednocześnie, a przy tym przerażone 
i w wielkiej liczbie]. Wysłał więc przodem zwiadowców i odkrył, 
że dziesięć tysięcy Bojów, usadowiwszy się tam, zagraża wojsku 
Rzymian, posłał zatem legiony na inną flankę, niż tamci oczekiwali, 
i otoczył ich.24

[2,8] W podobny sposób Tysamenus, syn Orestesa, na wieść o zaję-
ciu przez wrogów wzniesienia obwarowanego już samym swoim po-
łożeniem, posłał przodem ludzi, by się przekonać, jak się rzeczy mają. 
Kiedy ci donieśli mu, że nie jest prawdą to, czego się spodziewał, wy-
ruszył w drogę. Gdy jednak ujrzał, jak z podejrzanego wzgórza wzbiła 
się naraz w górę ogromna chmara ptactwa, które nie chciały osiąść na 
ziemi, uznał, że kryje się tam nieprzyjacielski oddział. Dlatego pod-
prowadził wojsko okrężną drogą i ujął tych, co czekali w zasadzce.25

23 Czas akcji: 104 r. p.n.e. (wojna z Cymbrami i Teutonami, konsulat Mariusza). 
■ Epigon: Christine de Pizan (Livr.cheval. 2,2,1). ■ ligurów (Ligurum) ‒ tj. jednej 
z bitnych wspólnot Galii Przedalpejskiej (Gallia Cisalpina), pojawiającej się nader 
często, bo 8 razy, we Frontynowych opowieściach. ■ list (litteras) ‒ komentatorzy 
sugerują, że list ten musiał mieć formę kodeksu, nie zwoju. Zabezpieczone przed 
otwarciem były zatem środkowe kartki. ■ [istnieje… tAki jAk:] (est… sicut:) ‒ we-
dług specjalistów zdanie to jest interpolacją, dlatego w wydaniach ujmuje się je w na-
wias kwadratowy.

24 Czas akcji: 282 r. p.n.e. (kampania przeciw Etruskom). ■ Prekursor: Polibiusz 
(2,20,4‒5). ■ konsul emiliusz pAulus (Aemilius Paulus consul) ‒ najprawdopodob-
niej Frontyn, podobnie jak Pliniusz Starszy (NH 3,138), myli tutaj bardziej znanego 
zwycięzcę spod Pydny (22 VI 168) z Kwintusem Emiliuszem Papusem, konsulem 
w latach 282 i 278, który prowadził kampanię wojenną przeciw Etruskom.

25 Anegdota odwołująca się do mitologii; zob. wyżej, 1,praef. 2. ■ Epigon: Poli-
ajnos (2,37 ‒ zagładzie ulegli czekający wówczas na Tysamenosa Jonowie). ■ ty-
sAmenus (Tisamenus) – imię mówiące: ‘Mściciel’. Podobnie jak przy lekturze wielu 
innych przykładów opisujących wydarzenia historyczne, tak i tutaj Frontyn zakłada 
u odbiorców dobrą znajomość, ale tym razem mitologii. W tym wypadku wzmian-
ka o Orestesie jest ułatwieniem, choć nieobeznany czytelnik współczesny mógłby 
mieć problem ze zorientowaniem się, iż podstęp dotyczy czasów mitycznych, bo 
Tysamenos pozostaje dziś postacią mniej popularną. Ów syn Orestesa i Hermiony 
był herosem, który panował nad Argolidą i Spartą po swym ojcu i zasłynął z walk 
przeciw Heraklidom, i to z ich rąk, według jednej z wersji, miał polec, a wedle innej 
został wypędzony z ojczyzny.
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[2,9] Brat Hannibala, Hazdrubal, zorientował się, że wojska Liwiu-
sza i Nerona połączyły się, mimo że oni, nie poszerzając dwukrotnie 
terenu obozowiska, starali się to przed nim ukryć ‒ zauważył, że 
konie są bardziej wychudłe, bo zdrożone, a ciała ludzi nabrały ko-
lorów, jak to po marszu.26

3. O określeniu charakteru wojny

[3,1] Ponieważ Aleksander Macedoński dysponował potężną ar-
mią, zawsze decydował się na taki charakter wojny, by zetrzeć się 
w otwartej bitwie.27

26 Czas akcji: 207 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursor: Liwiusz (27,47). ■ Wa-
riant anegdoty 1,1,9. ■ ciAłA ludzi nAbrAły kolorów (coloratoria hominum… corpo
ra) ‒ tj. ludzie opalili się podczas drogi.

27 Czas akcji: ? [Aleksander panował w latach: 336‒323 p.n.e.]. ■ AleksAnder 
mAcedoński (Alexander Macedo) – w dyskusji na temat tego, od kiedy widziano 
w Aleksandrze władcę „Wielkiego”, przypominana bywa wypowiedź Plauta (Most. 
775‒777), u którego sprytny niewolnik Tranion uważa, że przeprowadzenie udanej 
intrygi stawia go na równi z Aleksandrem Wielkim i Agatoklesem (361‒289 p.n.e.), 
tyranem Syrakuz i królem Sycylii, który walczył przeciwko Kartaginie:
Alexandrum magnum atque Agathoclem aiunt maximas Aleksander ‒ to pierwszy, Agatokles – drugi,
duo res gessisse: quid mihi fiet tertio, podobno obaj wielkich dokonali rzeczy.
qui solus facio facinora immortalia? A ja dzisiaj sam jeden oddałem przysługi
 wręcz nieśmiertelne! Czyż nie jestem trzeci?

(przekład E. Skwara)

Uczeni wskazują, że to raczej Rzymianie, którym geniusz militarny Aleksandra nie 
dawał spokoju (zob. uwagi Liwiusza 9,17‒19), a nie Grecy nazwali tak króla-zdobyw-
cę. Jakkolwiek rzecz się miała, Frontyn potwierdza, że w jego czasach oba określenia 
były w użyciu; por. także Ammianus Marcellinus (14,8,5 ‒ „Aleksander Macedoński”; 
15,1,4 ‒ „Aleksander Wielki”). ■ zAwsze decydowAł się nA tAki chArAkter wojny, by 
zetrzeć się w otwArtej bitwie (semper eum statum belli elegit ut acie confligeret) ‒ ta 
wzmianka o Aleksandrze dotyczy powszechnego w antyku przekonania o „rycerskim” 
sposobie prowadzenia działań wojennych przez młodego króla, co znalazło potwier-
dzenie w źródłach. Anegdoty zachowane chociażby u Arriana (Anab. 3,10,2) podkreś-
lają, że Aleksander preferował starcia oko w oko, że gardził pułapkami: tak stało się 
nad Granikiem (333 r.) i pod Gaugamelą (331 r.); także współczesny Frontynowi 
Elian Taktyk (Tact., praef. 7) kojarzył sposób prowadzenia wojny przez Aleksandra 
z παρατάξεις [paratákseis], tj. bitwami. Ten „Achillejski” rys (zob. wstęp, s. 41) osobo-
wości króla nie powinien wszakże prowadzić do konstatacji, iż młody władca to tylko 
i wyłącznie naśladowca mitycznych herosów, bo choć dziś nie mamy dokładnych in-
formacji, jakie kalkulacje stały za wyborem otwartej bitwy, absurdem byłoby jednak 
utrzymywać, iż ważniejsze okazywały się dlań owe romantyczne (termin wyjątkowo 
niefortunny) porywy czy uniesienia niż względy czysto pragmatyczne. Jest też cał-
kiem możliwe, iż Frontyn, dla którego bitwa pozostaje bardzo ważną, lecz nie jedyną 
formą walki (zob. niżej, uwagi do następnego podstępu, 1,3,2), znalazł najprostsze 
wyjaśnienie: król preferował otwarte bitwy z powodu zaufania, jakie żywił do armii 
macedońskiej (haberet vehementem exercitum ‒ „dysponował potężną armią”; por. też 
2,3,19: virtuti suorum fideret – „żywił… zaufanie do odwagi swoich żołnierzy”), tj. do 
falangi piechoty zaopatrzonej we włócznie sięgające 5 m, i do znakomitej, budzącej 
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[3,2] Ponieważ G[ajusz] Cezar podczas wojny domowej dyspono-
wał wojskiem weteranów, a wiedział, że nieprzyjacielskie oddziały 
składają się z rekruta, starał się zawsze walczyć w otwartej bitwie.28

[3,3] Fabiusz Maksymus, walcząc z Hannibalem, który pysznił 
się powodzeniami w kolejnych starciach, postanowił wycofać się 
z niepewnych rozstrzygnięć i strzec wyłącznie Italii, dzięki czemu 
zasłużył na przydomek Kunktatora [‘Zwlekającego’], a przez to zara-
zem ‒ najbardziej rozważnego wodza.29

przerażenie jazdy; tradycyjna grecka falanga hoplicka, a następnie perskie oddziały, 
odgrywały w armii Aleksandra zawsze drugorzędną rolę. Bez względu na to, jak było, 
to właśnie trzy walne bitwy (Granik, Issos i Gaugamela; także sukcesy w Indiach 
po starciu nad rzeką Hydaspes ‒ zob. niżej, 1,4,9. 9a) umożliwiły mu zawładnięcie 
skarbami perskimi i opanowanie olbrzymiego imperium Achemenidów, przesądziły 
też o zdobyciu przez króla sławy nieustraszonego zdobywcy. Dodatkowe znaczenie 
zwycięskiego starcia w decydującej bitwie leżało w sferze symbolicznej: tak w anty-
ku, jak i potem, w Średniowieczu, walna, zwycięska bitwa w najbardziej widoczny 
i spektakularny sposób potwierdzała prawa do zdobytego terytorium, a ponadto miała 
decydujące znaczenie dla reputacji dowódcy bądź króla. Nie wiadomo, co dokładnie 
znajdowało się we Frontynowym dziele O sztuce wojennej (De re militari), należy 
jednak przypomnieć, że w niniejszym traktacie kryterium podziału forteli wojennych, 
a więc kryterium formalnego podziału na księgi, jest właśnie bitwa: autor dzieli pod-
stępy na te przed bitwą i te w trakcie bitwy (Strat. 1,praef. 2), co już samo w sobie 
pozostaje wielce wymowne. ■ w otwArtej bitwie (acie; dosłownie: ‘w szyku bitew-
nym’) – takie rozumienie terminu acies (gr. ἔκταξις [éktaksis]) poświadcza łacińske 
tłumaczenie instrukcji militarnej Arriana z Nikomedii: Acies contra Alanos (‘Szyk 
bitewny przeciw Alanom’). Termin ten miał, jak prawie każdy termin militarny, dwa 
znaczenia: techniczne i ogólne. Sam kontekst, w jakim się używa fachowych określeń, 
podpowiada najczęściej, o jakie znaczenie chodzi. I tak, w następnym podstępie mowa 
o acies w jego ogólnym sensie ‒ ‘otwartej bitwy’ (greckim odpowiednikiem byłaby 
tu wówczas παράταξις [parátaksis]). W czasach republiki Rzymianie ustawiali legion 
do bitwy w szyku zwanym potrójnym (triplex acies ‒ manipuły w trzech liniach bo-
jowych), którego podstawą były odmienne uzbrojenie i wiek; zob. Cezar (Gall. 1,25; 
Civ. 1,41,2), Wojna w Afryce (60,3) oraz niżej, przyp. 193. O szyku decydowała po-
trzeba chwili: niekiedy szeregowano manipuły w szyku podwójnym (Cezar, Gall. 
3,24,1 ‒ duplex acies) lub nawet pojedynczym (Wojna w Afryce 13,2).

28 Czas akcji: 49‒48 (?) (wojna domowa Cezara z Pompejuszem). ■ g[Ajusz] cezAr 
(C. Caesar) ‒ kilkanaście lat po spisaniu przez Frontyna tej anegdoty (prawdopodobnie 
między rokiem 110 a 115 n.e.) pojawi się w obiegu skomponowana przez Plutarcha 
biografia Aleksandra. Cheronejczyk zamieści oba żywoty w jednej księdze, tj. w jed-
nym zwoju, i porówna macedońskiego zdobywcę do rzymskiego dyktatora, któremu 
wydawało się, że jest królem na modłę władców ptolemejskich, zresztą ‒ jak się przy-
puszcza ‒ właśnie wówczas powrócił on z interwencyjnej kampanii w Egipcie, zwanej 
wojną aleksandryjską; zob. Appian (Civ. 2,147,620 ‒ 154,649) oraz wyżej, 1,1,5.

29 Czas akcji: 217 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursor: Liwiusz (22,12,6‒12). 
■ przydomek… nAjbArdziej rozwAżnego wodzA (nomen… summi ducis) – historia 
była znana, traumatyczna i dzięki temu pamiętana przez całe pokolenia Rzymian. 
I chociaż Frontyn wyraża się o tym osławionym dowódcy rzymskim z wielką apro-
batą (zob. niżej, 1,5,28), nie jest do końca pewne, czy rzeczywiście wszyscy podzi-
wiali Fabiusza za obraną przez niego taktykę, raczej przeciwnie. Peryklesa, polityka, 
którego taktykę unikania walnych starć Plutarch (Comp.Per./Fab.Max.) wymownie 
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[3,4] Bizantyńczycy w konfrontacji z Filipem unikali jakichkol-
wiek rozstrzygnięć w potyczkach, porzucili nawet zabezpieczanie 
granic, wycofali się w obręb murów miasta i starali się, aby zniecier-
pliwiony przedłużającym się oblężeniem Filip ustąpił.30

[3,5] Hazdrubal, syn Gisgona, podczas drugiej wojny punickiej 
rozlokował w Hiszpanii pokonane oddziały po miastach, zwłaszcza 
że nastawał na niego P[ubliusz] Scypion. Wskutek tego Scypion 
odprowadził swoich żołnierzy na leże zimowe, aby uniknąć rozpro-
szenia przy obleganiu tak wielu miast.31

[3,6] Temistokles w obliczu najazdu Kserksesa, ponieważ nie wie-
rzył ani w to, że Ateńczycy sprostają wrogowi w bitwie lądowej, ani 
że przy obronie granic, ani że podczas oblężenia, wystąpił przed nimi 
jako pomysłodawca planu odesłania dzieci i żon do Trezeny oraz do 
innych miast, a także ‒ po opuszczeniu stolicy ‒ zmiany charakteru 
wojny na starcie na morzu.32

porównał do postawy Fabiusza (zob. też niżej, 1,3,7), przynajmniej ostro krytyko-
wano za nią w Atenach w roku 431, a nawet poszedł on na chwilowe wygnanie; 
zob. Tukidydes (2,65,3). W obu przypadkach, poza chęcią odwetu na wrogu i po-
mszczenia strat, na decyzje wodzów wpływ miała silna presja społeczna: ówcześni 
obywatele oczekiwali po prostu, że ich wódz wykaże się osobistą odwagą oraz będzie 
bronił ojczystego terytorium i rodzinnej ziemi. Dawny etos przywódcy-wojownika 
niewątpliwie odgrywał więc wielką rolę, nawet (a może właśnie przede wszystkim) 
w społecznościach rządzonych przez ciała zbiorowe (tak ateńskiej demokracji, jak 
i rzymskiej oligarchii, tj. republice), w których decyzje podejmowano kolegialnie. 
Etos ten przywołuje wielu pisarzy: Ksenofont (Vect. 2,3), Eneasz Taktyk (Comm.
poliorc., praef. 1) czy Onezander (Strat., praef. 4).

30 Czas akcji: 340/339 r. p.n.e. (działania Filipa II Macedońskiego przeciw Bi-
zantyńczykom). ■ Prekursor i epigon: Diodor Sycylijski (16,74), Justynus (9,1. 2,7). 
■ bizAntyńczycy w konfrontAcji z filipem (Byzantii adversus Philippum) ‒ oblęże-
nie Bizancjum przez Filipa było częścią jego rywalizacji z Atenami na Chersonezie 
(Strat. 1,4,13b). Poprzedziło je oblężenie Perintos, gdzie zastosowano nowe machiny 
oblężnicze. Bizantyńczyków wspomogli Ateńczycy, zagrożeni w razie sukcesu Filipa 
odcięciem dostaw zboża. Flota ateńska pokonała eskadrę macedońską na Bosforze. 
Filip odstąpił od murów, choć niektórzy sugerują dziś, że uczynił to celowo.

31 Czas akcji: 207 r. p.n.e. (II wojna punicka, działania w Hiszpanii). ■ Prekursor: 
Liwiusz (28,2,16‒4,4). ■ hAzdrubAl, syn gisgonA (Hasdrubal Gisconis filius) ‒ boha-
terem nie jest tym razem brat Hannibala o tym samym imieniu, co Frontyn starannie 
zaznacza, podając jego patronimikon. Ojciec braci miał na imię Hamilkar; por. Nepos 
(Hannib. 1,1). ■ podczAs drugiej wojny punickiej (secundo Punico bello) ‒ jak przy 
opisie wielu innych epizodów Frontyn nie precyzuje czasu akcji, tak tutaj od razu 
na początku pisze, kiedy doszło do omawianego wydarzenia. Być może tym razem 
chodziło o zaznaczenie obszaru działań, skoro II wojnę punicką kojarzono najczęściej 
z wypadkami rozgrywającymi się na terenie Italii; por. 3,9,3 i 4,1,2 (wojna jugurtyń-
ska) oraz 1,3,2. 5,9; 2,1,11. 5,40; 3,14,1; 4,2,1 (wojna domowa).

32 Czas akcji: 480 r. p.n.e. (wojny perskie, II inwazja Persów na Helladę). 
■ Prekursorzy i epigoni: Herodot (8,41), Nepos (Them. 2,7‒8), Poliajnos (1,30,2 
‒ inna wersja), Justynus (2,12,13‒14). ■ zmiAny chArAkteru wojny nA stArcie nA 
morzu (statum belli ad navale proelium transferendi) ‒ do naszych czasów zacho-
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[3,7] [To samo w tym samym państwie uczynił Perykles przeciw 
Lacedemończykom.]33

[3,8] Scypion, kiedy Hannibal przebywał w Italii, przerzucił 
wojsko do Afryki, czym wymusił na Kartagińczykach odwołanie 
Hannibala; w ten sposób przeniósł wojnę z rodzimych granic ‹w› 
nieprzyjacielski‹e›.34

[3,9] Ateńczycy, ponieważ Lacedemończycy ufortyfikowali ich 
twierdzę Decelię i gnębili ich coraz częściej, wysłali flotę, by niepo-
koiła Peloponez, dzięki czemu uzyskali tyle, że wojsko Lacedemoń-
czyków, które stacjonowało w Decelii, zostało odwołane.35

[3,10] Imperator Cezar Domicjan August, kiedy Germanie, zgodnie 
ze swym zwyczajem, nagle atakowali naszych z miejsc zalesionych 
i z niewidocznych kryjówek, a potem znajdywali możliwość bezpiecz-
nego odwrotu w głąb lasów, przesunąwszy granice o sto dwadzieścia 
tysięcy kroków, nie tylko zmienił charakter wojny, ale też podporząd-
kował swej władzy wrogów, odsłaniając miejsca ich schronienia.36

wał się ciekawy zabytek archeologiczny poświęcony tej ze wszech miar pamiętnej 
ewakuacji. W początkach lat 60. XX w. opublikowano tekst wyryty na kamiennej 
steli, a zawierający tzw. Temistoklesowy dekret z Trojzeny, który opisuje kolejność 
ewakuacji poszczególnych grup mieszkańców z Aten. Początkową euforię ostu-
dził jednak werdykt epigrafików: tekst dekretu jest nieautentyczny i datuje się go 
na 1. połowę III w. p.n.e. Militarne spojrzenie Frontyna przysłoniło, co zrozumiałe, 
fakt, że ta decyzja Ateńczyków całkowicie zmieniła, jak uważano (Tukidydes 1,74,1. 
89,1), społeczeństwo i późniejszą politykę Aten, które stały się potężnym państwem 
morskim, a to z kolei w przyszłości miało zmienić bieg dziejów Grecji.

33 Czas akcji: 431 r. p.n.e. (wojna peloponeska). ■ Prekursorzy i epigoni: Tu-
ki dydes (1,143,4‒5), Diodor Sycylijski (12,42,7), Plutarch (Per. 34,2‒3), Poliajnos 
(1,36,1), Justynus (3,7,5). ■ to sAmo (idem) ‒ jest to pierwszy z paragrafów (zob. 
wstęp, s. 54, przyp. 58), który zaczyna się od zaimka idem (‘to samo / tak samo’), 
a są one uważane za nieautentyczne dopowiedzenia nieznanego kopisty lub nie-
znanych kopistów. Paragrafy te konsekwentnie wydawcy ujmują więc w nawias 
kwadratowy, co zachowujemy w niniejszym tłumaczeniu, ale nie oznacza to, że ist-
nieją jakieś decydujące argumenty na rzecz tezy, iż nie mógł dodać ich sam autor. 
Wyjaśnienie, iż Frontyn dodałby zapewne w takich przypadkach więcej szczegółów, 
a zatem zwięzłość wygląda na dopisek komentatora, nie do końca przekonuje.

34 Czas akcji: 204 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy i epigon: Polibiusz 
(14,9,8‒9), Liwiusz (28,40‒41; 30,9), Appian (Annib. 55,228‒229). ■ Przeniósł woj-
nę z rodzimych grAnic ‹w› nieprzyjAcielski‹e› (a domesticis finibus ‹in› hostile‹s› 
transtulit bellum) ‒ za żołnierską zwięzłością Frontyna kryje się jedna z najważniej-
szych decyzji dla być albo nie być Rzymu, która przesądziła o losach wojny punic-
kiej i ocaliła Miasto.

35 Czas akcji: 413 r. p.n.e. (wojna peloponeska). ■ Prekursor i epigoni: Tuki dy des 
(7,18‒20), Poliajnos (1,36,1), Justynus (3,7,2. 5). Por. wyżej, 1,1,8.

36 Czas akcji: 83 r. n.e. (wojna Domicjana z germańskimi Chattami). ■ nAgle 
AtAkowAli nAszych z miejsc zAlesionych i z niewidocznych kryjówek (e saltibus et 
obscuris latebrissubinde inpugnarent nostros) ‒ zob. Wellejusz Paterkulus (2,107. 
118‒119), Tacyt (Ann. 1,52. 63. 65; 2,5,17). ■ o sto dwAdzieściA tysięcy kroków (per 
centum viginti milia passuum) ‒ tj. ok. 177 km.
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4. O przeprowadzaniu wojska   
przez miejsca niedogodne dla wroga

[4,1] Kiedy konsul Emiliusz Paulus u Lukanów wiódł wojsko 
wzdłuż brzegu morza wąską drogą i Tarentyjczycy zasadzili się na 
niego z flotą, atakując jego oddziały skorpionami, ten ustawił jeń-
ców jako zasłonę dla flanki maszerujących; na ich widok wrogowie 
wstrzymali się z pociskami.37

[4,2] Lacedemończyk Agesilaus, kiedy powracał z Frygii objuczo-
ny łupami, a wrogowie postępowali w ślad za nim i wykorzystując 
okazję, jaką stwarza ukształtowanie terenu, szarpali jego oddział, wy-
stawił rząd jeńców na obu flankach swego wojska; skoro nieprzyjaciel 
okazał im litość, Lacedemończycy zyskali przestrzeń na przejście.38

[4,3] Ten sam, kiedy Tebanie obsadzili przesmyk, który musiał 
przebyć, zmienił marszrutę, udając się jakoby w kierunku Teb. Prze-
rażeni Tebanie wycofali się, by strzec murów, a wtedy on przemie-
rzył drogę, którą podążał i którą wcześniej sobie wyznaczył, gdyż 
nikt nie stawiał mu już oporu.39

[4,4] Nikostrat, przywódca Etolów, kiedy trwał jego konflikt z Epi-
rotami, mógł dostać się w obręb ich granic tylko bardzo wąskimi 

37 Czas akcji: 281 lub 278 r. p.n.e. (konflikt Rzymu z greckim Tarentem, roz-
poczęty w roku 282, w efekcie czego Grecy wezwali na pomoc Pyrrusa). ■ Epigon: 
Zonaras (8,2). ■ konsul emiliusz pAulus (Aemilius Paulus consul) ‒ ponieważ nie 
ma świadectw, aby kiedykolwiek walczył on z Tarentyjczykami, możliwe, iż cho-
dzi tu o wcześniej wspomnianego Kwintusa Emiliusza Papusa i jego drugi konsu-
lat (278) lub o Lucjusza Emiliusza Barbulę, konsula roku 281; zob. wyżej, 1,2,7. 
■ tArentyjczycy (Tarentini) ‒ mieszkańcy greckiej kolonii Tarent (gr. Τάρας [Táras], 
łac. Tarentum), założonej przez Spartan w dramatycznych okolicznościach (zgod-
nie z tradycją była to ich jedyna kolonia) w 706 r. p.n.e.; żyli oni w nieustannym 
konflikcie z Italikami (Bruttiami i Lukanami). Podczas konfliktu z Rzymianami 
w roku 270 wezwali na pomoc władcę Epirotów Pyrrusa. Opowiedzieli się po stro-
nie Hannibala w II wojnie punickiej. Zasłynęli ze specjalnych oddziałów konnych, 
zwanych po prostu ‘tarentyjczykami’, co wskazuje na wartość tej formacji, jak pod-
kreślali późniejsi znawcy wojskowości: Asklepiodot (Tact. 1,3), Elian Taktyk (Tact., 
praef. 9,2,11) i Arrian (Tact. 4,5‒6). ■ skorpionAmi (scorpionibus) – niewielka kata-
pulta zwana „skorpionem” wchodziła w skład nie tylko wyposażenia sił lądowych, 
ale była, jak widać, standardowym elementem uzbrojenia bojowego okrętów wojen-
nych w epoce hellenistycznej. Obok katapult, balist (wyrzutni) i onagrów należała do 
grupy machin miotających (tormenta), przypominających późniejszą średniowieczną 
kuszę. Skorpion znalazł szerokie zastosowane u Rzymian, co poświadczają źródła 
pisane oraz ikonograficzne. Opis budowy tej ręcznej katapulty zamieścił Witruwiusz 
(10,10‒11). Wegecjusz (Epit.milit. 4,22) nazywał ją manuballista (‘ballistą ręczną’).

38 Czas akcji: 396‒394 r. p.n.e. (kampania Agesilaosa w Azji Mniejszej w obro-
nie greckich poleis przeciw Tyssafernesowi). ■ Epigon: Poliajnos (2,1,30).

39 Czas akcji: 394 (wojna koryncka, Sparta przeciw koalicji koryncko-tebań-
skiej; zwycięstwo Agesilaosa pod Koroneją nad Tebanami) lub 377 r. p.n.e. (gdy, 
jak u Poliajnosa, Agesilaos zaatakował Teby). ■ Prekursor i epigon: Ksenofont (Hist.
Graec. 5,4,49‒50 ‒ rok 394), Poliajnos (2,1,12. 24 ‒ rok 377).
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przejściami, pojawił się jednak w innym miejscu, niby zamierzając 
wedrzeć się właśnie tamtędy, gdy więc wszystkie siły Epirotów zbie-
gły się w tym miejscu, żeby go powstrzymać, pozostawił garstkę 
swoich dla wywołania wrażenia, że stacjonuje całe wojsko, a sam 
z resztą sił wkroczył tym przejściem, gdzie się go nie spodziewano.40

[4,5] Gdy Pers Autofradates wiódł armię do Pizydii, a Pizydowie 
obsadzili niektóre przejścia, udawał, że czyni przygotowania do 
przeprawy, mimo że postanowił się wycofać. Kiedy więc Pizydowie 
dali temu wiarę, pchnął w nocy przodem najwaleczniejszy oddział, 
by zajął to samo miejsce, zaś następnego dnia przerzucił całą armię.41

[4,6] Gdy król Macedończyków Filip, dążący do opanowania Gre-
cji, usłyszał, że obsadzono Termopile, a tymczasem przybyli doń 
posłowie Etolów zamierzający pertraktować w sprawie pokoju, za-
trzymał ich, sam zaś, pokonując olbrzymie odcinki drogi, pośpieszył 
ku wąskim przejściom, a ponieważ strażnicy zaniedbywali swoje 
obowiązki i oczekiwali powrotu posłów, niespodziewanie przedarł 
się przez Termopile.42

[4,7] Kiedy Ifikrates, strateg Ateńczyków, w czasie walk z La-
cedemończykiem Anaksybiusem nad Hellespontem, opodal Aby-
dos, zmuszony był przeprowadzić wojsko przez tereny obsadzone 
nieprzyjacielskimi posterunkami, a z jednej strony owo przejście 

40 Czas akcji: ? ■ Fortel brzmi dość nieprawdopodobnie, ale powodem wyda-
je się tradycyjna lakoniczność Frontyna. Przede wszystkim nie wiadomo, co dla 
autora oznaczało „garstkę” (paucos). Przykłady, jakie kroki przedsięwziąć i spra-
wić, by wrogom wydawało się, że żołnierzy jest więcej niż w rzeczywistości, po-
daje już Eneasz Taktyk (Comm.poliorc. np. 40,6). ■ nikostrAt, przywódcA etolów 
(Nicostratus dux Aetolorum) ‒ nie jest pewne, czy jest on tożsamy z przywódcą 
Etolów o tym imieniu wymienionym przez Polibiusza (4,3,5; 9,34,11; 18,54,4).

41 Czas akcji: 359‒330 p.n.e. (walki Autofradatesa w Pizydii). ■ Epigon: Poli-
ajnos (7,27,1). ■ pers AutofrAdAtes (Autophradates Perses) ‒ należy go prawdopo-
dobnie identyfikować z bohaterem fortelu 2,7,9.

42 Czas akcji: 210 r. p.n.e. (II wojna punicka i I macedońska). ■ król mAce-
dończyków filip (Philippus Macedonum rex) ‒ Frontyn mówi o Filipie V Mace-
dońskim, który przegrał konfrontację z Rzymem pod Kynoskefalami w roku 197 
i doczekał się surowej krytyki ze strony zromanizowanego Greka z Megalopolis, 
przyjaciela Scypiona Młodszego. Negatywna i z gruntu moralizująca opinia Polibiu-
sza pozostaje mimo to istotna, bowiem znakomicie pokazuje, iż w epoce helleni-
stycznej Grecy traktowali Macedończyków jako okupantów i najeźdźców (byłby to 
nb. istotny przyczynek do dyskusji o przynależności etnicznej Macedończyków – 
antyczni Grecy z pewnością nie uważali sąsiadów z północy za Hellenów). W rzym-
skim konflikcie z Antygonidami elita greckich poleis, pomna chlubnych czasów 
autonomii z epoki Peryklesa, kibicowała ‒ co z perspektywy czasu wygląda na 
gorzki paradoks ‒ raczej Rzymianom i łacno podchwyciła nośne hasło rzymskiego 
najeźdźcy Flamininusa (zwycięzcy spod Kynoskefali), dając się w ten sposób złapać 
na lep rzekomej „wolności dla miast greckich” oraz „przyjaźni z ludem rzymskim”. 
■ Pokonując olbrzymie odcinki drogi (magnis itineribus) – niewykluczone, że to na-
wiązanie do ulubionego zwrotu Cezara (Gall. 1,37‒38; 5,48; 8,3,3‒4).
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utrudniały skaliste góry, z drugiej zaś obmywało je morze, przez 
jakiś czas zwlekał, aż nadarzył się dzień chłodniejszy niż zwykle, 
dzięki czemu nikt niczego nie podejrzewał, wybrał więc kilku osił-
ków, rozgrzał ich oliwą i niezmieszanym winem oraz zalecił, by 
trzymając się samego brzegu morza, opłynęli te zbyt strome miejsca; 
tak oto zaatakował od tyłu niczego niespodziewających się strażni-
ków przesmyku.43

[4,8] Kiedy Gn[ejusz] Pompejusz nie był w stanie przedostać się 
przez rzekę, ponieważ naprzeciw stacjonowało nieprzyjacielskie 
wojsko, zarządził, by wciąż i wciąż wymaszerowywać i powracać 
do obozu. Następnie, gdy wróg nabrał w końcu przeświadczenia, że 
nie musi obsadzać żadnego przejścia, kiedy podchodzą Rzymianie, 
przypuściwszy nagły atak, wywalczył przeprawę.44

[4,9a] Aleksander Macedoński, kiedy król Indów Porus blokował 
przeprawę armii przez rzekę Hydaspes, rozkazał swoim, by nieustan-
nie podjeżdżali do wody, a gdy dzięki tak przeprowadzanym ma-
newrom sprawił, że Porus zaczął pilnować przeciwległego brzegu, 
szybko przeprawił wojsko w górze rzeki.45

43 Czas akcji: 389/388 r. p.n.e. (walki Ifikratesa z Anaksybiosem nad Helles-
pontem). ■ Epigon: Poliajnos (3,9,33). ■ ifikrAtes (Iphicrates) ‒ zasłynął w pamięci po-
tomnych nie tylko jako dowódca potrafiący wykorzystać nadarzającą się okazję, jak pod 
Lechajon w roku 390, kiedy to jego peltaści rozgromili oddział hoplitów spartańskich 
(Ksenofont, Hist.Graec. 4,5,10‒19), ale także reformator i eksperymentator wojskowy.

44 Czas akcji: 66‒62 p.n.e. (?) (III wojna mitrydatejska i zajęcie Syrii). ■ Pre-
kursor: Ksenofont (Hist.Graec. 2,1,21 ‒ podobny manewr zastosowali Spartanie 
w bitwie nad Ajgospotamami w roku 405).

45 Czas akcji: 326 r. p.n.e. (wyprawa Aleksandra na wschód, bitwa z Porosem 
nad rzeką Hydaspes). ■ Prekursor i epigoni: Kurcjusz Rufus (8,13), Plutarch (Alex. 
60,3), Arrian (Anab. 5,9,15), Poliajnos (4,3,9). ■ porus blokowAł PrzePrAwę Armii 
przez rzekę hydAspes (prohibente… Poro traici exercitum per fluvium Hydaspen) ‒ 
sławna przeprawa armii macedońskiej przez potężny Hydaspes (dziś: Dźhelam/Jhelum 
w Pendżabie) rozpoczynała nowy etap w podbojach niezmordowanego Aleksandra. 
Historia była znana i głośna, ale podstęp ten jest również ciekawy dla filologa, po-
nieważ mówi nam co nieco o samym Frontynie jako pedagogu od spraw militarnych. 
W formie, w jakiej konsul przedstawił epizod, manewr Aleksandra jawi się jako wiel-
ce niejasny, a powodem dzisiejszej konsternacji jest maksymalnie zwięzły opis, zu-
pełnie nieczytelny dla laika. Powstaje pytanie, gdzie stał Porus/Poros, już wcześniej 
skutecznie – zauważmy ‒ blokujący przeprawę wojska Aleksandra przez rzekę, skoro 
dopiero po męczących pozorowanych próbach armii macedońskiej ustawił się w koń-
cu na przeciwległym brzegu. Wydaje się logiczne, że już wcześniej musiał znajdować 
się naprzeciw Aleksandra. Bez pomocy innych źródeł trudno byłoby zorientować 
się w istocie fortelu macedońskiego króla. Sukces „władcy Azji” wyjaśnia jednak 
znacznie lepiej Poliajnos, uświadamiając nam, jak bardzo zwięzłość Frontynowego 
opisu może być dla dzisiejszego czytelnika myląca, curator aquarum nie uznał bo-
wiem za słuszne dodać, iż Poros przemieszczał się wzdłuż swojego brzegu rzeki, 
odpowiednio za przemieszczającym się wzdłuż przeciwległego brzegu Aleksandrem, 
który próbował znaleźć dogodne miejsce na przeprawę. Macedończyk wyczerpał 
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[4,9b] Tenże sam, kiedy wróg powstrzymywał go przed przekrocze-
niem rzeki Indus, rozkazał konnicy, by wjeżdżała do rzeki w różnych 
miejscach, grożąc, że ją przekroczy; i kiedy tak trzymał czekających 
barbarzyńców w napięciu, zajął oddaloną nieco wysepkę najpierw 
nieliczną załogą, następnie większą, po czym wyprawił je stamtąd 
na drugi brzeg. Gdy nieprzyjaciel ze wszystkimi siłami wybiegł, by 
zgnieść ten oddział, on sam dokonał przeprawy przez opuszczony 
przez straże bród i połączył wszystkie siły.46

[4,10] Ksenofont, skoro Armeńczycy obsadzili dalszy brzeg, wydał 
rozkaz szukania dwóch dostępów, a kiedy został wyparty z ‹brodu› 
położonego niżej, przemieścił się do usytuowanego wyżej. Powstrzy-
many także tutaj przez zbiegowisko wrogów, ponownie podążył do 
niższego brodu, wydawszy jednak rozkaz, by pewna część żołnierzy 
pozostała na miejscu. Część ta miała przebyć bród ulokowany wyżej, 
gdyby Armeńczycy powrócili do pilnowania niższego brodu. Ar-
meńczyków, którzy uwierzyli, że wszyscy zejdą niżej, zmylili ci, co 
zostali: to oni ‒ niezaczepiani przez nikogo ‒ pokonali bród i potem 
bronili swoich podczas przeprawy.47

zatem siły indyjskiego maharadży. Wielokrotnie pozorując chęć przekroczenia rzeki 
w konkretnym miejscu, osłabił czujność Indów (Poliajnos przechował informację, że 
ci kpili wręcz z „tchórzostwa przeciwników”), a sam niezauważony ruszył z armią 
w górę Hydaspesu, tym razem już bez śledzącego jego ruchy i postępującego za nim 
krok w krok wojska Porosa, które pozostało na tym samym miejscu i nadal pilnowa-
ło „przeciwległego brzegu” (adversa ripa). ■ sPrAwił, że (adsecutus est, ut) ‒ tekst 
jest w tym miejscu niepewny. Rękopis czyta: quia (‘ponieważ’), co Gundermann, za 
którym podąża Ireland, zmienił na: ‹ne› qui‹d›. Przyjmujemy propozycję wydawców 
„The Loeb Classical Library”, idących za lekcją kodeksu Londiniensis Lambethanus 
(XIII w.), a należącego do gorszej grupy rękopisów (β); por. niżej, przyp. 95.

46 Czas akcji i źródła: ts. ■ W świetle uwag do poprzedniego fortelu (1,4,9a) 
obecność tego paragrafu w tekście Podstępów, relacjonującego ten sam w zasadzie 
manewr Aleksandra, wydaje się intrygująca. Paragraf oznaczony zatem umownie 
jako 9b nie jest jednak typowym duplikatem, gdyż nie tyle dosłownie powtarza opis, 
ile przedstawia to samo zdarzenie z innego punktu widzenia. Skąd to dopowiedze-
nie i kto je umieścił? Wydaje się, że w grę wchodzi następujące wytłumaczenie: 
Frontynowi zdarzyło się zdrzemnąć (quandoque bonus dormitat Frontinus, by spa-
rafrazować znaną wypowiedź znanego wieprza ze stada Epikura), gdyż uznał, że 
jest to inna opowieść o przekraczaniu innej rzeki ‒ Indus (Hydaspes jest dopływem 
Indusu). Byłby to jeden z przykładów pomyłek naszego autora i nie dość czujnego 
krytycyzmu (zob. niżej, przyp. 229). Z drugiej strony, trudno od razu odrzucić i tę 
ewentualność, że Frontyn miał do dyspozycji jakieś inne źródło. Wciąż aktualne po-
zostaje jednak pytanie: jakie to było źródło?

47 Czas akcji: 401 r. p.n.e. (podczas odwrotu greckiej armii najemników zwanej 
„marszem Dziesięciu Tysięcy”). ■ Prekursor i epigon: Ksenofont (Anab. 4,3,20‒21), 
Poliajnos (1,49,4). ■ dAlszy brzeg (ulteriorem ripam) ‒ z perspektywy narratora. 
Ksenofont szukał zatem dwóch miejsc jednocześnie, by móc przedostać się na drugi 
brzeg. ■ ArMeńczyków, którzy uwierzyli, że wszyscy zejdą niżej (Armenii, credentes 
decursuros omnes) ‒ na podstawie obserwacji ruchu oddziałów Ksenofonta.
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[4,11] Kiedy konsul P[ubliusz] Klaudiusz nie mógł podczas pierw-
szej wojny punickiej przerzucić żołnierza z Regium do Messany, 
bo Punijczycy strzegli cieśniny, rozpuścił plotkę, jakoby nie wolno 
mu było prowadzić wojny rozpoczętej wbrew rozkazowi ludu. Udał 
więc, iż kieruje flotę z powrotem ku Italii. Gdy Punijczycy, którzy 
z ufnością uwierzyli w jego odejście, rozproszyli się, obrócił okręty 
i pchnął je ku Sycylii.48

[4,12] Gdy stratedzy Lacedemończyków podjęli decyzję o popły-
nięciu do Syrakuz, ale obawiali się floty Punijczyków rozmieszczonej 
wzdłuż brzegu, wydali rozkaz, by dziesięć zdobycznych punickich 
okrętów ruszyło jako pierwsze, jak gdyby zwiastując zwycięstwo, 
a swoje własne okręty albo złączyli z tamtymi od strony burt, albo 
przywiązali do nich rufami. Dzięki tej przykrywce przedostali się, 
oszukawszy Punijczyków.49

[4,13a] Ponieważ Filip nie mógł przepłynąć cieśniny morskiej na-
zywanej Stenami [Στενά [Stená]], bo flota Ateńczyków strzegła tak do-
godnego dla siebie miejsca, napisał do Antypatra, że zbuntowała się 
Tracja, po tym jak przechwycono garnizony, które tam pozostawił, 
niech więc wszystko rzuci i podąży za nim. Zadbał o to, by listy 
przechwycił wróg. Ateńczykom wydawało się, że wywiedzieli się 
o tajemnicach Macedończyków, toteż odesłali flotę, a wtedy Filip 
bez jakiegokolwiek oporu oswobodził przesmyk cieśniny.50

48 Czas akcji: 264 r. p.n.e. (I wojna punicka; walki na Sycylii). ■ Prekursorzy 
i epigoni: Polibiusz (1,11,9), Diodor Sycylijski (32,3), Kassjusz Dion (frg. 43,11), 
Zonaras (8,8‒9 ‒ wariant). ■ konsul p[ubliusz] klAudiusz (P. Claudius consul) ‒ 
w rzeczywistości chodzi o Appiusza Klaudiusza Kaudeksa, konsula roku 264, który 
rozpoczął walki z Kartaginą, a Rzymianie po raz pierwszy przekroczyli wówczas 
granice Italii. ■ jAkoby nie wolno mu było ProwAdzić wojny rozPoczętej wbrew roz-
kAzowi ludu (quasi bellum iniussu populi inceptum gerere non posset) ‒ Polibiusz 
(1,11,1) pisze, że o interwencji zadecydował nie senat, ale lud powodowany wzglę-
dami korzyści. Istotą fortelu konsula jest rozpowszechnienie fałszywej pogłoski, że 
taką nielegalną wojnę właśnie prowadzi i musi się wycofać.

49 Czas akcji: 396 r. p.n.e. (interwencja spartańska podczas walk tyrana Sy-
rakuz Dionizjosa I z Kartagińczykami). ■ Epigon: Poliajnos (2,11). ■ strAtedzy 
lAcedeMończyków (Lacedaemoniorum duces) ‒ dzięki Poliajnosowi znamy imię 
przynajmniej jednego z nich: dowódcą floty spartańskiej wysłanej na pomoc 
Syrakuzańczykom był Faras (u Poliajnosa Farakidas).

50 Czas akcji: 340/339 r. p.n.e. (działania Filipa II Macedońskiego przeciw 
Bi zantyńczykom). ■ Epigon: Poliajnos (4,2,8 ‒ inna okoliczność: marsz Filipa na 
Am fissę; 4,2,21). ■ cieśniny morskiej nAzywAnej stenAmi (angustias maris quae 
Στενά ap pellantur) – mowa o Hellesponcie; por. στενός [stenós] ‒ ‘wąski, ciasny’. ■ do 
AntypAtrA (Antipatro) – mowa o dowódcy i jednym z najbliższych ‘towarzyszy’ 
(ἑταῖρος [hetaíros]) króla Filipa, wpływowym możnowładcy macedońskim, dzięki 
któremu Aleksander w ogóle zdobył tron w roku 334, po śmierci Filipa, i którego 
w nagrodę pozostawił w Macedonii jako regenta (tj. zarządcę, a właściwie wicekró-
la) Macedonii i Grecji. Konflikt Antypatra z matką Aleksandra doprowadził jednak 
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[4,13b] Ten sam, ponieważ powstrzymywano go przed zajęciem 
Chersonezu ‒ zgodnie z prawem należącego do Ateńczyków ‒ 
a przejście obsadziły nie tylko okręty Bizantyńczyków, lecz także 
Rodyjczyków i Chiotów, ułagodził ich, oddając zdobyte niegdyś 
okręty ‒ niby przyszły depozyt ustanowienia pokoju między nim 
a Bizantyńczykami, którzy wszczęli wojnę. Jako że pertraktacje 
trwały dłużej, a on ustawicznie celowo mataczył w kwestii warun-
ków, przysposobił w tym samym czasie flotę i błyskawicznie wpro-
wadził ją do cieśniny, gdy wróg był nieprzygotowany.51

[4,14] Kiedy Ateńczyk Chabrias nie mógł wpłynąć do portu Samij-
czyków, gdyż na drodze stanęła morska eskadra nieprzyjaciela, wy-
dał rozkaz, by niewielka liczba okrętów, które wysłał wzdłuż portu, 
spróbowała się przedrzeć, miarkując, że stojący na posterunku ruszą 
w pościg. Gdy tylko odciągnięto ich dzięki temu podstępowi i nikt 
nie zagradzał drogi, wpłynął do portu z resztą floty.52

5. O wydostawaniu się  
z miejsc wielce niedogodnie położonych

[5,1] Kiedy Kw[intus] Sertoriusz usiłował w Hiszpanii przebyć 
rzekę, lecz wróg nastawał na tyły, rozstawił na jej brzegu palisadę 
w kształcie sierpa księżyca, po czym obciążoną drewnem podpalił; 
odciąwszy w ten sposób wroga, swobodnie przekroczył rzekę.53

[5,2] Podobnie Tebańczyk Pelopidas w czasie wojny tessalskiej 
szukał możliwości przejścia. Wyznaczywszy zatem nad brzegiem 

z biegiem lat do pogorszenia relacji władcy z potężnym regentem, który ‒ jak się 
wydaje ‒ dążył do władzy monarszej, a Aleksander wezwał go do siebie, wysławszy 
do Grecji Kraterosa jako zastępcę. Antypater nie bez racji, zdaje się, pomny losów 
Parmeniona, Filotasa i Kallistenesa, odmówił przyjazdu i wysłał do Azji z nowymi 
posiłkami macedońskimi swego syna Kassandra, którego młody król publicznie znie-
ważył i wzbudził tym samym w dawnym kompanie z lat dzieciństwa nienawiść (jed-
ną z jej konsekwencji będzie później zemsta Kassandra: zamordowanie przez niego 
wdowy po Aleksandrze, Roksany, i Aleksandrowego syna, Aleksandra, a następnie 
wyrok śmierci na matkę Macedończyka, Olimpias). Natychmiast po śmierci wład-
cy oskarżono Antypatra i jednego z jego synów, Jolaosa (podczaszego na dworze 
władcy), o otrucie króla; por. Justynus (12,13,10) i Pseudo-Kallistenes (3,31‒32), 
oskarżenia te znają również Diodor Sycylijski (17,117,1‒2), Plutarch (Alex. 76‒77,1) 
i Arrian (Anab. 7,27,1), ale ich nie akceptują.

51 Czas akcji: 339 r. p.n.e. (ts.). ■ Epigoni: Poliajnos (4,2,21 ‒ inna wersja), 
Justynus (9,1,7). ■ chersonezu (Cherronessum) ‒ nazwa Chersonez oznacza ‘pół-
wysep’ i odnosi się tu do trackiego półwyspu (dziś: tur. Gelibolu, pol. Gallipoli) nad 
Hellespontem.

52 Czas akcji: 388 r. p.n.e. (atak na wyspę Samos podczas wyprawy Chabriasa na 
Cypr, by nieść pomoc królowi Euagorasowi w walce z Persami). ■ Epigon: Poliajnos 
(3,11,10. 12).

53 Czas akcji: 80‒72 p.n.e. (wojna domowa Rzymian z Sertoriuszem w Hiszpanii).
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miejsce zbyt obszerne jak na obozowisko, podpalił palisadę wznie-
sioną z konarów oraz jakiegoś innego materiału, a kiedy wskutek 
ognia wróg musiał się trzymać z dala, on sam przeprawił się przez 
rzekę.54

[5,3] Kiedy Kw[intus] Lutacjusz Katulus, odparty przez Cymbrów, 
nadzieję na ocalenie pokładał jedynie w przeprawie przez rzekę, 
której brzeg obsadzili wrogowie, ukazał się ze swoimi siłami na naj-
bliższym wzniesieniu, jakby zamierzając rozbić tam obóz, a swoim 
zalecił, by nie rozwiązywali tobołków i nie odkładali bagaży, nikomu 
nie wolno ‹też› było opuszczać oddziałów i znaków bojowych. Aby 
bardziej umocnić w tym przekonaniu nieprzyjaciela, wydał rozkaz 
rozbicia kilku dobrze widocznych namiotów i wzniecenia ognia, po-
nadto jedni mieli wznieść palisadę, a inni wyruszyć na poszukiwanie 
drewna, ale tak, by ich dostrzeżono. Wówczas Cymbrowie, uznaw-
szy, że to się dzieje naprawdę, sami także wybrali miejsce na obóz, 
po czym rozproszyli się po najbliższych polach, by zgromadzić to, 
co niezbędne ludziom planującym pozostanie na miejscu, czym sami 
dostarczyli Katulusowi okazji nie tylko do przeprawy przez rzekę, 
lecz także do zaatakowania ich własnego obozu.55

[5,4] Kiedy Krezus nie mógł przekroczyć w bród rzeki Halis, a nie 
miał również odpowiedniej liczby okrętów ani dostatecznych zaso-
bów, aby zbudować most, przeprowadził kanał w miejscu położonym 

54 Czas akcji: 369‒364 p.n.e. (interwencja Pelopidasa w Tessalii przeciw Ale-
ksandrowi z Fer, tzw. wojna tessalska). ■ Epigon: Poliajnos (2,4,2). ■ w czAsie wojny 
tessAlskiej (bello Thessalico) ‒ w roku 369 Pelopidas udał się do Tessalii, aby obalić 
tyrana Fer, Aleksandra. Ponowna interwencja, na wezwanie miast tessalskich, nastą-
piła w 364 r., ale walcząc z tyranem, zginął wówczas w bitwie pod Kynoskefalami.

55 Czas akcji: 102 r. p.n.e. (wojna z Cymbrami). ■ Prekursor i epigon: Liwiusz 
(per. 68,6), Plutarch (Mar. 23,2‒5). ■ w przeprAwie przez rzekę (si flumen liberas
set) ‒ od Liwiusza wiemy, że mowa o rzece Atezie (Athesis; dziś: Adyga), nad którą 
Lutacjusz Katulus rozpaczliwie próbował powstrzymać marsz Cymbrów przez Alpy. 
■ oddziAłów (ordinibus) – najprawdopodobniej nawiązanie do Liwiusza (27,1,10: 
ordines signaque; także 26,48,12). Rzeczownik ordo oznaczał ‘stan społeczny’ 
(ordo equester), w sensie militarnym zaś albo ‘ustawienie, szyk (zob. wyżej, 4,1,4), 
rząd, oddział’, albo jako metonimia w sensie już technicznym – ‘centurię’ (Cyceron, 
Phil. 1,20; Liwiusz 8,8,4), mógł także odnosić się do samego ‘centuriona’ (Cezar, 
Gall. 6,7,8; Liwiusz 30,4,1); w niektórych wypadkach określano nim manipuł (gr. 
σημαία [semaía]; Polibiusz 6,24,8). ■ i znAków bojowych (signisque) – początko-
wo w armii rzymskiej na znakach bojowych (signa militaria) malowano wilka, 
minotaura, konia, dzika i orła (Pliniusz Starszy, NH 10,16), od czasów Mariusza 
natomiast, od roku 104, zaczął obowiązywać orzeł (nazwa aquila oznaczała też 
po prostu ‘legion’); o znakach zob. Lukan (1,296), Tacyt (Ann. 15,16; Hist. 3,10), 
Swetoniusz (Tib. 48,2). Każdy legion miał swój znak bojowy, a niósł go chorąży 
(aquilifer). W polskiej terminologii średniowiecznej i wczesnonowożytnej używano 
terminu „chorągiew” albo dosłownie jako nazwę znaku niesionego przed oddziałem, 
albo jako synonimu oddziału.
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wyżej, za obozem, dzięki czemu przywrócił rzece nurt na tyłach swojej 
armii.56

[5,5] Gn[ejusz] Pompejusz, przebywając w Brundyzjum, postano-
wił opuścić Italię i przenieść działania wojenne, z tyłu zagrażał mu 
jednak Cezar, dlatego mając wyruszyć z flotą, zamknął niektóre drogi: 
jedne zatarasował przeszkodami; inne poprzecinał rowami i posta-
wiwszy na sztorc ostro zakończone pale, poprzykrywał je chrustem, 
po czym przysypał ziemią; a jeszcze inne dojścia, te prowadzące do 
portu, zabezpieczył potężną konstrukcją z przerzuconych pni, któ-
re po starannym uporządkowaniu ułożył jedne tuż przy drugich. Po 
wykonaniu tego pod pozorem utrzymania miasta pozostawił przed 
murami niewielu łuczników, natomiast resztę sił wyprowadził bez ha-
łasu na okręty. Kiedy już płynął, także łucznicy rychło zeszli znanymi 
sobie ścieżkami i pośpieszyli za nim na małych łodziach.57

[5,6] Konsula G[ajusza] Duelliusza zamknęły w porcie syraku-
zańskim, do którego już wcześniej wpłynął, zarzucone przy wejściu 
łańcuchy, przerzucił zatem wszystkich żołnierzy na rufę i tak oto za 
sprawą potężnej siły wiosłujących wprawił w ruch odchylone do 
tyłu okręty. Uniesione dzioby przepłynęły ponad łańcuchami. Kiedy 
część dziobowa przeszła, żołnierze przesunęli się z powrotem i przy-
gnietli dzioby, a przeniesiony na nie ciężar pozwolił okrętom szybko 
przemieścić się nad łańcuchami.58

[5,7] Kiedy Lacedemończyka Lizandra zamknięto oblężeniem 
wraz z całą flotą w porcie Ateńczyków, a okręty wroga zatopiono po 
tej stronie, gdzie morze wpływa najwęższym przesmykiem, wydał 

56 Czas akcji: 546 r. p.n.e. (wojna Krezusa z perskim królem Cyrusem II Wielkim). 
■ Prekursor i epigon: Herodot (1,75), Dion Chryzostom (Orat. 10,26). ■ kre zus 
(Croesus) ‒ król Lidii, który zasłynął z bogactw i militarnej potęgi, ale pod koniec 
życia zaznał wielu niepowodzeń, dostając się do niewoli perskiej. Dla filozofujących 
Greków i Rzymian pozostał symbolem zmienności losu, która jest udziałem najwięk-
szych królów i władców: od wyjątkowego powodzenia do skrajnego upadku. ■ nie 
Mógł Przejść w bród rzeki hAlis (Halyn vado transire non posset) ‒ Pytia delficka 
miała dwuznacznie obwieścić Krezusowi, że jeżeli przekroczy rzekę Halis/Halys, 
zniszczy wielkie państwo. Okazało się, że zniszczył, ale własne, wdał się bowiem 
w wojnę z Cyrusem, który zamknął go w Sardes i zdobywszy miasto, wziął do nie-
woli, a państwo Krezusa stało się częścią monarchii perskiej.

57 Czas akcji: 49 r. p.n.e. (wojna domowa Cezara z Pompejuszem). ■ Prekursor 
i epigoni: Cezar (Civ. 1,27‒28), Plutarch (Pomp. 62,2‒3; Caes. 35,2), Florus (Epit.
Liv. 2,13,19‒20). ■ ostro zAkończone pAle (sudibus… praeacutis) – idziemy za po-
prawką: praeacutis (dosłownie: ‘bardzo ostrymi’), a rękopis czyta w tym miejscu: 
praeclusas (‘uprzednio zablokowanych’), co odnosiłoby się do fossas (‘rowami’).

58 Czas akcji: 260 r. p.n.e. (I wojna punicka). ■ Prekursor i epigon: Polibiusz 
(1,24), Zonaras (8,11,16 ‒ do wydarzenia doszło w Hipponie). ■ g[AjuszA] duel liuszA 
(C. Duellius) ‒ konsulem roku 260 był Gajusz Duil(l)iusz, Frontyn zatem nie dokładnie 
przytoczył imię rodowe.
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swoim żołnierzom rozkaz, by potajemnie wyszli na brzeg i na podło-
żonych kołach przerzucił okręty do najbliższego portu w Munichii.59

[5,8] Gdy Hirtulejusz, legat Kw[intusa] Sertoriusza, wiódł w Hisz-
panii kilka kohort, maszerując między dwiema stromymi górami 
drogą wąską i długą, zorientował się, że nadciąga tłumny oddział nie-
przyjaciół, dlatego wykopał poprzeczny rów między wzniesieniami, 
po czym podpalił wzniesione z drzewa obwałowanie i tak wydostał 
się, zamknąwszy wroga w środku.60

[5,9] Kiedy G[ajusz] Cezar podczas wojny domowej wyszedł w pole 
z wojskiem przeciw Afraniuszowi, ale nie miał sposobności bez-
piecznego odwrotu, tak jak postanowił, pierwsza i druga linia ‹***, 
zaś linia trzecia› zajęła się po kryjomu robotą na tyłach, a on wykopał 
rów głęboki na piętnaście stóp, którym uzbrojeni żołnierze wycofali 
się o zachodzie słońca.61

[5,10] Ateńczyk Perykles, zapędzony przez Peloponezyjczyków 
w takie miejsce, które ‒ otoczone zewsząd stromiznami ‒ miało tylko 
dwa wyjścia, z jednej strony poprowadził bardzo szeroki rów, jak gdy-
by w celu odcięcia wroga, po drugiej stronie zaczął budować drogę, 
niby to zamierzając dokonać przez nią wypadu. Ponieważ oblegający 
nie uwierzyli, że wojsko Peryklesa spróbuje wydostać się przez rów, 
który on sam przygotował, wszyscy stawili opór od strony owej drogi, 
tymczasem Perykles przerzucił ponad rowem skonstruowane uprzed-
nio pomosty i oswobodził swoich, a nikt nie stawiał mu oporu.62

59 Czas akcji: 404 r. p.n.e. (ostatnia faza wojny peloponeskiej). ■ Prekursor: Kse-
nofont (Hist.Graec. 2,1,9). Ksenofont pisze o zajęciu Pireusu przez Lizandra i blokadzie 
Aten, ale nikt nie wspomina o tym epizodzie poza Frontynem. ■ do nAjbliższego portu 
w munichii (ad proximum portum Munychiam) ‒ w skład ateńskich portów wchodziły 
trzy baseny, a Nepos mówi po prostu o ‘porcie potrójnym’ (Them. 4: triplex portus); 
były to: Zea, Munichia/Munychia (położona na wschód od Pireusu) i właściwy Pireus.

60 Czas akcji: 79‒75 p.n.e. (wojna domowa Rzymian z Sertoriuszem w Hiszpanii, 
walki z Hirtulejuszem). ■ wiódł w hiszpAnii kilkA kohort (in Hispania… paucas du
ceret cohortes) ‒ jest wielce prawdopodobne, że uniknął tu starcia albo z Kwintusem 
Cecyliuszem Metellusem Piusem, albo z Markiem Domicjuszem Kalwinem, namiest-
nikiem Hiszpanii Bliższej.

61 Czas akcji: 49 r. p.n.e. (wojna domowa Cezara z Pompejuszem). ■ Prekursor: 
Cezar (Civ. 1,42). ■ pierwszA i drugA liniA ‹***, zAś liniA trzeciA› (prima et secunda 
acie ‹***, tertia autem acie›) – to pierwsza wzmianka w dziele Frontyna o rzymskim 
szyku bitewnym; por. także niżej, 2,3,16. W przypadku wojska rzymskiego termin 
‘pierwszy szereg’ lub ‘pierwsza linia’ jest oczywiście metaforą: ‘jedna linia’, patrząc 
z góry, składała się najpierw z manipułów (które dzieliły się na 2 centurie), a w póź-
niejszym czasie z kohort, i zajmowała przestrzeń kilku metrów w głąb (tu zdania są 
jednak mocno podzielone, bo nie wiadomo, na jaką głębokość ustawieni byli legioniś ci 
w manipule). ■ głęboki nA PiętnAście stóp (quindecim pedum) ‒ tj. niecałe 4,5 m.

62 Czas akcji: 430 r. p.n.e. (wojna peloponeska). ■ Epigon: Poliajnos (5,10,3 ‒ 
fortel Himilkona). ■ Jest to wariant podstępu 3,9,9. Ani Tukidydes, świadek tutaj 
najbardziej wiarygodny, ani Diodor Sycylijski nie opisali tej historii.
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[5,11] Kiedy Lizymach (jeden z tych, na których scedowana zo-
stała władza Aleksandra) wyznaczył raz wysokie wzgórze na obóz 
wojskowy, ale z powodu nierozwagi swoich ludzi zaprowadzono 
go w miejsce położone niżej, obawiając się ataku wrogów z góry, 
pomiędzy obwałowaniem wykopał potrójny rów. Następnie przepro-
wadził pojedyncze rowy wokół wszystkich namiotów, okopał cały 
obóz i zablokował wrogom przystęp, dodatkowo dzięki ziemi i liś-
ciom, których nawrzucał do rowów ‹***› zrobiwszy, jednocześnie 
ewakuował się wyżej.63

[5,12] Kiedy G[ajusz] Fontejusz Krassus wyruszył w Hiszpanii 
z trzema tysiącami żołnierzy na zdobycie łupów, ‹w bardzo niedo-
godnym miejscu otoczony› przez Hazdrubala, wyjawił swój plan tyl-
ko pierwszym szeregom i z nastaniem nocy, w czasie, kiedy najmniej 

63 Czas akcji: 323‒281 p.n.e. (walki diadochów). ■ Prekursor: Hieronim z Kar-
dii (?). ■ jeden z tych, nA których scedowAnA zostAłA włAdzA AleksAndrA mA-
cedońskiego (ex his unus in quos opes Alexandri transierunt) ‒ tj. jeden z następców 
Aleksandra ‒ diadochów; zob. także niżej, 4,7,34, gdzie Frontyn nazwał ich, do-
słownie tłumacząc grecki termin (successores ‒ διάδοχοι [diádochoi] = διαδεξάμενοι 
[diadeksámenoi]). Omowne określenie, jakim posłużył się Frontyn, wydaje się nie-
ścisłe, ponieważ ani Lizymacha, ani nikogo innego umierający król nie wyznaczył 
swoim oficjalnym następcą: na podstawie portretu, jaki wyłania się ze źródeł, wol-
no wątpić, by Aleksander uważał, iż ktokolwiek w ogóle mógłby być tego godny. 
Ponieważ choroba i śmierć przyszły doń zbyt szybko, władca nie pozostawił po 
sobie de facto żadnego następcy (małżonka Roksana była właśnie w ciąży), o ile nie 
uznamy za prawdziwą historii o rzekomym oddaniu królestwa „najdzielniejszemu” 
lub „najlepszemu” (κρατίστῳ [kratísto]; Diodor Sycylijski 17,117,4; Kurcjusz Rufus 
10,5,4) i podarowaniu pierścienia Perdikkasowi (Justynus 12,15,12) – w przeko-
naniu części badaczy obie opowieści są spreparowanymi w czasie sporów wspo-
mnianych dowódców Aleksandra propagandowymi pismami, których charakter 
wydaje się oczywisty: zapewnienie sobie z jednej strony legitymizacji działań i jed-
noczesne zdezawuowanie poczynań przeciwników. Mimo to świadectwo Frontyna 
jest bardzo cenne, gdyż wyraża panującą w czasach cesarstwa communis opinio, 
jaką umożliwiły upływ czasu, a także odpowiednia perspektywa ‒ przebieg wo-
jen po śmierci Aleksandra i powstanie wielkich monarchii na gruzach imperium 
zdobywcy automatycznie niejako desygnowały jego dowódców na „następców”. 
Umierającemu królowi przypisywano wypowiedź, iż przewiduje on igrzyska ku 
swej czci (tak idący za Ptolemajosem I Soterem Arrian, Anab. 7,26,3), co byłoby 
nieco ironicznym komentarzem, jeśli – a to wielce kuszące ‒ przez „igrzyska” ro-
zumieć właśnie walki jego dowódców nawzajem między sobą. Bardzo trafnie ujął 
rzecz Justynus (12,15,11), mówiąc, że umierający Aleksander rzucił między swych 
dowódców „jabłko Niezgody” (malum Discordiae). ■ dodAtkowo dzięki ziemi i liś-
ciom, których nAwrzucAł do rowów ‹***› zrobiwszy, jednocześnie ewAkuowAł się 
wyżej (simul humo quoque et frondibus quas fossis superiecerat ‹***› facto, in su
periora evasit) ‒ tak w niektórych rękopisach, natomiast inne mają wersję facta (co 
odnosiłoby się do humo); w izolowanym rękopisie czytamy: facto ponte. Wydawcy 
próbowali na różne sposoby poprawić tekst, proponując emendację: ‹pate›facto 
(‘‹odsło›niwszy’) lub uzupełnienie: ‹fallentibus, eruptione› facta (‘‹spadającym, 
wypad› uczyniwszy’).
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można by się tego spodziewać, przedarł się przez posterunki nie-
przyjaciela.64

[5,13] L[ucjusz] Furiusz, po tym, jak wojsko dotarło do jakiegoś 
niedogodnego miejsca, postanowił ukryć swe zaniepokojenie, aby 
reszta nie rozpierzchła się bezładnie ze strachu. Zaczął zatem stop-
niowo zbaczać z drogi przemarszu, zamierzając jak gdyby zaatako-
wać wroga po zatoczeniu szerszego kręgu. Zawróciwszy oddział, 
bez szwanku wyprowadził wojsko nieświadome tego, co się rze-
czywiście działo.65

[5,14] Trybun wojskowy P[ubliusz] Decjusz podczas wojny sam-
nickiej poradził konsulowi Korneliuszowi Kossusowi, zaskoczo-
nemu przez wroga w niedogodnym miejscu, aby wysłał niewielki 
oddział z zadaniem zajęcia wznoszącego się nieopodal szczytu, i sam 
siebie zaofiarował jako dowódcę tych, których wysyłano. Odwołany 
w innym kierunku nieprzyjaciel poniechał konsula, za to otoczył 
i obległ Decjusza. Tymczasem Decjusz przedsięwziął nocą wyciecz-
kę i wymknął się wąskim przejściem, po czym bez szwanku dołączył 
z żołnierzami do konsula.66

64 Czas akcji: ? ■ Prekursorzy: Liwiusz (22,61,14‒15), Waleriusz Maksymus 
(3,4,4; 4,5,2). ■ Fortel ten przepisany został prawie verbatim w ostatniej księdze 
(4,5,8), choć odnotowujemy drobne różnice: erat in propinquo → in propinquo erat, 
dimisit → emisit, noctu → nocte, frustratus → eluctatus. Nie jest to argument za 
nieautentycznością 4. księgi, podobnie jak o nieautentyczności wstępu nie świadczy 
(wbrew opinii niemieckich wydawców) fakt, iż paragraf 1,5,13 powtarza paragraf 
1,1,11. ■ g[Ajusz] fontejusz krAssus (C. Fonteius Crassus) ‒ bliżej nieznany, wspo-
mniany tylko przez Frontyna; niektórzy utożsamiają go ‒ proponując w tym miej-
scu poprawkę (T. Fonteius legatus) ‒ z Tyberiuszem/Tytusem Fontejuszem, legatem 
Scypiona Starszego w Hiszpanii. W roku 212, po śmierci Scypiona, żołnierze wy-
brali wodzem nie jego, lecz Lucjusza Marcjusza; por. Liwiusz (25,34. 36. 37; 27,17). 
■ tylko pierwszym szeregom (ad primos ordines) ‒ tj. centurionom, stojącym w tych 
szeregach (por. niżej, 1,11,2), co było oznaką wielkiego prestiżu. Centurionowie 
dowodzili centuriami, jednostkami, z których składała się kohorta (legion liczył 10 
kohort). Jedna kohorta (480 żołnierzy) dzieliła się na 6 centurii, czyli każda centuria 
liczyła 80 ludzi. Wśród centurionów istniała hierarchia.

65 Duplikat fortelu 1,1,11; zob. wyżej, przyp. 15.
66 Czas akcji: 343 r. p.n.e. (pierwszy rok I wojny samnickiej). ■ Prekursor i epi-

gon: Liwiusz (7,34‒36), Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 26). ■ Duplikatem tego 
fortelu jest epizod 4,5,9, z jedną różnicą w brzmieniu tekstu: tribunus → tribunus 
militum. ■ Epizod, który Frontyn zaczerpnął od Liwiusza, jest najprawdopodobniej 
wymysłem Patawińczyka, ponieważ nie znajdujemy go u opisującego dokładnie te 
same wydarzenia Diodora Sycylijskiego. Paralelą dla tej historii jest poświęcenie 
się trybuna Marka Kalpurniusza Flammy i jego 300 ludzi pod Kamaryną w roku 
258 dla ratowania wojska dowodzonego przez konsula Aulusa Atyliusza Kalatyna, 
który wpadł w zasadzkę zastawioną przez Kartagińczyków; zob. Liwiusz (22,60; 
per. 17,5). Temat ten opracował jako pierwszy prawdopodobnie annalista Lucjusz 
Kalpurniusz Pizon, a Frontyn relacjonuje epizod z Kalpurniuszem Flammą zaraz 
w następnym paragrafie.
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[5,15] Tego samego dokonał pozostający pod komendą konsula 
Atyliusza Kalatyna ten, którego imię przekazują rozmaicie: jedni pisali, 
że nazywał się Laberiusz, niektórzy ‒ że Kw[intus] Cedycjusz, a więk-
szość ‒ że Kalpurniusz Flamma. On to, kiedy zobaczył, że wojsko zeszło 
do doliny, której krańce ‹i› wszystkie okalające ją wzniesienia obsadził 
wróg, zażądał i otrzymał od konsula trzystu żołnierzy, po czym we-
zwawszy ich, by swym męstwem ocalili wojsko, pognał na środek owej 
doliny, a gdy nieprzyjaciele zeszli zewsząd, by ich rozgromić, długo sta-
wiając opór w zażartej walce, umożliwił konsulowi wycofanie wojska.67

[5,16] Konsul L[ucjusz] Minucjusz, kiedy w Ligurii jego wojsko 
zapuściło się w wąski przesmyk i wszystkim już przyszedł na pamięć 
przykład klęski kaudyńskiej, rozkazał numidyjskim oddziałom posił-
kowym ‒ pogardzanym tak ze względu na nich samych, jak i z powo-
du szpetoty koni ‒ aby pogalopowali ku wąwozowi, który obsadzono 
wcześniej. Początkowo wrogowie byli czujni i odpędzili straże, by 
dały im spokój. Numidowie, którzy chcieli wzbudzić jeszcze większą 
pogardę dla siebie, celowo spadali z koni i starali się kosztem kpin 
zrobić z siebie widowisko. Wobec niecodziennego wydarzenia barba-
rzyńcy rozciągnęli szyk i całkiem się rozproszyli, by się przyglądać. 
Kiedy Numidowie to spostrzegli, zaczęli powoli podchodzić i spina-
jąc ostrogi, przedzierali się przez rozerwane stanowiska nieprzyjaciół. 
Kiedy następnie podpalili ich najbliższe pola, Ligurom z konieczności 
pozostało zawrócić, bo musieli bronić swej ziemi, i wypuścić zaklesz-
czonych Rzymian.68

[5,17] L[ucjusza] Sullę podczas wojny ze sprzymierzeńcami w wą-
skim przesmyku niedaleko Ezernii zaskoczyło nieprzyjacielskie wojsko 

67 Czas akcji: 258 r. p.n.e. (I wojna punicka). ■ Prekursorzy i epigoni: Liwiusz 
(22,60,11; per. 17,5), Pliniusz Starszy (NH 22,11), Florus (Epit.Liv. 1,18,13), Ge l-
liusz (3,7 ‒ inna wersja, z Początków Katona Starszego), Ampeliusz (20,5), Pseudo-
-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 39), Orozjusz (Hist.adv.pag. 4,8,1‒3), Zonaras (8,12). 
■ Duplikatem tego fortelu jest epizod 4,5,10. ■ jedni pisAli… niektórzy… większość 
(alii… nonnulli… plurimi… scripserunt) – echa sposobu myślenia historyka; por. tak-
że niżej, przyp. 193, 324.

68 Czas akcji: 193 r. p.n.e. (walki w Ligurii). ■ Prekursor i epigon: Liwiusz (35,11), 
Orozjusz (Hist.adv.pag. 4,20,17). ■ i wszystkim już Przyszedł nA PAMięć PrzykłAd klę-
ski kAudyńskiej (iam omnibus obversaretur Caudinae cladis exemplum) ‒ por. Liwiusz 
(35,11,3): „Caudinae cladis… memoria non animis modo, sed prope oculis obversare-
tur” („Klęska kaudyńska nie tylko przychodziła ludziom na myśl, ale wprost stawała 
przed ich oczyma”; przekład M. Brożek). ■ klęski kAudyńskiej (Caudinae cladis) ‒ 
w Wąwozie Kaudyńskim (Furculae / Fauces Caudinae), podczas II wojny samnic-
kiej w roku 321, wódz Samnitów Poncjusz zadał armii rzymskiej potężny cios, bodaj 
największy przed klęską pod Kannami; zob. Liwiusz (9,7‒16). ■ numidyjskim oddziA-
łoM PosiłkowyM (Numidas auxiliares) ‒ od czasu, kiedy król Numidów Masynissa 
przeszedł na stronę Rzymian (204), jazda numidyjska była szeroko wykorzystywana 
w wojsku rzymskim. ■ wrogowie (hostes) ‒ plemiona liguryjskie.
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pod wodzą Duilliusza. Poprosił o rozmowy, ale na temat warunków 
pokoju negocjował bez rezultatu. Nie uszło jednak jego uwagi, że 
z powodu rozejmu wrogowie z niedbalstwa rozluźnili dyscyplinę, 
wyruszył więc nocą, pozostawiwszy trębacza, który miał tak rozdzie-
lić warty, by zdobyć zaufanie tych, co pozostali, a o czwartej zmianie 
nocnej straży podążyć za nimi. Tak oto bez szwanku przeprowadził 
swoich wraz z ekwipunkiem i machinami w bezpieczne miejsce.69

[5,18] Ten sam przeciw Archelausowi, wodzowi Mitrydatesa, po-
wstrzymany w Kappadocji wskutek niedogodności miejsca i wielkiej 
liczby nieprzyjaciół, wyszedł z propozycją pokoju. Ponieważ nastał 
czas rozejmu, za jego sprawą odwrócił uwagę przeciwnika i uszedł.70

[5,19] Kiedy Hazdrubal, brat Hannibala, nie mógł wydostać się 
z lasu, bo zablokowano przejście, zaczął pertraktować z Klaudiuszem 
Neronem i przyrzekł, że jeśli go poniechają, opuści Hiszpanię. 
Klucząc następnie wokół warunków rozejmu, zwlekał przez kilka 
dni, ale przez cały ten czas nie przestawał partiami wysyłać wojska 
po dróżkach tak wąskich, że z tego powodu omijanych. Potem sam 
łatwo uszedł z resztą lekkozbrojnych.71

[5,20] Spartakus nocą zapełnił ciałami zabitych jeńców i zarżniętego 
bydła fosę, którą otoczył go M[arek] Krassus, i tak przez nią przeszedł.72

[5,21] Ten sam, oblegany na Wezuwiuszu po tej stronie, gdzie góra 
była najbardziej stroma i przez to niestrzeżona, zaplótł sznury z wi-
kliny leśnej i opuścił się po nich, dzięki czemu nie tylko uciekł, ale 
też z innej strony tak mocno przeraził Klodiusza, że kilka kohort 
ustąpiło przed siedemdziesięcioma czterema gladiatorami.73

69 Czas akcji: 90 r. p.n.e. (wojna ze sprzymierzeńcami). ■ Prekursor i epigoni: 
Sallustiusz (Hist. 1,42), Appian (Civ. 1,51), Serwiusz (in Aen. 7,632). ■ podczAs 
woj ny ze sPrzyMierzeńcAMi (bello sociali) – konflikt między Rzymem a miastami 
italskimi, które domagały się równych praw obywatelskich, toczył się w latach 91‒ 
–88 p.n.e. ■ o czwArtej zmiAnie nocnej strAży (quarta vigilia commissa) ‒ tj. latem, 
między godziną 300 a 530, zimą między 300 a 600 (najogólniej: przed świtem); por. 
Polibiusz (6,35,1‒5), Onezander (Strat. 10,10‒12), Pseudo-Hyginus (Munit.castr. 1), 
Wegecjusz (Epit.milit. 3,8), Izydor (Etym. 9,3,42).

70 Czas akcji: 92 r. p.n.e. ■ przeciw ArchelAusowi, wodzowi mitrydAtesA… 
w kAppAdocji (Archelaum praefectum Mithridatis in Cappadocia) ‒ Sulla sprawował 
wówczas jako propretor namiestnictwo Cylicji.

71 Czas akcji: 210 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursor i epigon: Liwiusz (26,17), 
Zonaras (9,7).

72 Czas akcji: 71 r. p.n.e. (powstanie niewolników). ■ Epigoni: Plutarch (Crass. 
10‒11), Appian (Civ. 1,118).

73 Czas akcji: 73 r. p.n.e. (ts.). ■ Prekursorzy i epigoni: Liwiusz (per. 95,2), Sal-
lustiusz (Hist. 3,92?), Plutarch (Crass. 9,1‒2), Florus (Epit.Liv. 2,7,4), Orozjusz 
(Hist.adv.pag. 5,24,1). ■ nA wezuwiuszu (Vesuvio [grafia: Vesuuio]) ‒ to korekta 
jednego z edytorów niezrozumiałej lekcji rękopisów: besbio, którą inni wydawcy 
emendowali jako: Vesuio. ■ przed siedeMdziesięcioMA czteremA glAdiAtorAmi (gla
diatoribus quattuor et septuaginta) ‒ w powstaniu Spartakusa wzięło udział około 
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[5,22] Ten sam, otoczony przez prokonsula L[ucjusza] Waryniusza, 
poprzywiązywał pionowo do powbijanych przed bramą pali ‒ od-
dalonych od siebie na niewielką odległość ‒ trupy poprzystraja-
ne w szaty i wyposażone w broń: patrzący z daleka mieli odnieść 
wrażenie, że to posterunki; w całym obozie rozpalono też ogniska. 
Ponieważ nieprzyjaciel dał się oszukać tym złudnym widokiem, ci-
chą nocą wyprowadził siły.74

[5,23] Brazydas, wódz Lacedemończyków, zaskoczony pod 
Amfipolis przez wielkie siły Ateńczyków, którym jego własne nie 
dorównywały, pozwolił się otoczyć, aby dzięki wydłużeniu obwodu 
kordonu pomniejszyć zagęszczenie wrogów, i przebił się tamtędy, 
gdzie przejście zagradzali najrzadziej rozlokowani.75

[5,24] Kiedy Ifikrates rozbił w Tracji obóz na bardzo nisko po-
łożonym terenie, a zwiadowcy powiadomili go, że wróg obsadził 
najbliższe wzgórze, z którego prowadziło jedno zejście umożliwia-
jące zaskoczenie jego ludzi, nakazał, by z nastaniem nocy garstka 
pozostawiona w obrębie szańców rozpaliła wiele ognisk. Po wy-
prowadzeniu wojska i rozlokowaniu go wzdłuż obu skrajów wyżej 
wspomnianej drogi, pozwolił barbarzyńcom przejść. Kiedy niedo-
godności terenu, na którym on sam się znajdował, obróciły się prze-
ciw tamtym, z częścią wojska runął na ich tyły, z częścią zajął obóz.76

[5,25] Dariusz, aby oszukać Scytów, że odchodzi, pozostawił w obo-
zowisku psy i osły, kiedy więc wrogowie usłyszeli, jak te szczekają 
i porykują, uwierzyli, że Dariusz nadal tam pozostał.77

100 000 zarówno niewolników, jak i gladiatorów. Sam Spartakus także był gladiato-
rem. Nie ulega wątpliwości, że za tym beznamiętnym raportem żołnierskim kryją się 
ironia i sarkazm lub nawet oburzenie autora.

74 Czas akcji: 73 r. p.n.e. (ts.). ■ Prekursorzy i epigon: Liwiusz (per. 95,2 ‒ pre-
tor P[ublius] Varenus), Sallustiusz (Hist. 3,96B), Plutarch (Crass. 9,1‒3). ■ l[ucju-
szA] wAryniuszA (L. Varinio) ‒ nie wiadomo, czy Frontyn podał imię błędnie: 
w Liwiuszowym streszczeniu (periocha) mówi się Publiuszu Warenusie (P. Va renus), 
pretorze, Appian (Civ. 1,541) zaś zupełnie już pomieszał postaci, pisząc o Waryniuszu 
Glabrze i Publiuszu Waleriuszu. Bez względu na autorstwo makabrycznej insceni-
zacji, wydaje się, że historyczność tej antycznej prefiguracji „nocy żywych trupów” 
i „walking dead” nie była podawana w wątpliwość.

75 Czas akcji: 424 r. p.n.e. (wojna peloponeska). ■ Prekursor i epigon: Tukidydes 
(4,102. 106‒107; 5,6‒11), Poliajnos (1,38,2).

76 Czas akcji: 389 r. p.n.e. ■ Epigon: Poliajnos (3,9,41. 46. 50). ■ Ta sama histo-
ria pojawia się niżej (2,12,4), ale opowiedziana jest inaczej, co rzuca być może nieco 
światła na metodę pracy Frontyna, który zanurzony w lekturze dzieł historycznych 
i gromadzeniu materiałów do księgi 3. nie zwrócił uwagi (zapomniał?), że zapisał 
już fortel wcześniej, nawet znacznie wcześniej, jeśli trzymać się sensownej teorii, że 
zbieranie materiałów i spisywanie podstępów zajęło autorowi co najmniej kilka lat.

77 Czas akcji: 513 r. p.n.e. (zakończona klęską Persów wyprawa przeciw Scy-
tom). ■ Prekursor i epigon: Herodot (4,135), Poliajnos (7,11,4 ‒ relacja o wiele bar-
dziej dokładna).
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[5,26] Ligurowie, zamierzając to samo mylne wrażenie utwierdzić 
w naszych, w różnych miejscach przywiązali pętami do drzew młode 
byki. One to po rozdzieleniu ryczały nieustannie, wywołując wraże-
nie, że przebywa tam nieprzyjaciel.78

[5,27] Hannon, otoczony przez wroga, zgromadził lekki materiał 
i podpalił go w miejscu najbardziej odpowiednim do uczynienia wy-
cieczki. Kiedy nieprzyjaciela odwołano do pilnowania innych wyjść, 
wywiódł żołnierzy prosto przez płomienie, napomniawszy ich, by 
twarze zasłaniali tarczami, a golenie chronili szatami.79

[5,28] Hannibal, który znalazł się w niedogodnym położeniu i nie 
miał już prowiantu, chciał ujść podążającemu za nim krok w krok 
Fabiuszowi Maksymusowi, toteż wypuścił nocą woły, przytroczyw-
szy im do rogów podpalone wcześniej wiązki chrustu. A kiedy bydło 
przeraziły podsycane ruchem płomienie, po długim biegu na oślep 
zwierzęta oświetliły góry, ku którym gnały. Rzymianie zbiegli się, 
by to zobaczyć, i pomyśleli najpierw, że to jakieś nadprzyrodzone 
zjawisko, potem jednak, gdy Fabiuszowi oznajmiono, jak się rzeczy 
naprawdę mają, z obawy przed zasadzką zatrzymał swoich w obo-
zie. Barbarzyńcy, skoro nikt nie stanął im na przeszkodzie, ruszyli 
naprzód.80

6. O zasadzkach urządzanych podczas marszu

[6,1] Kiedy Fulwiusz Nobilior prowadził przeciw Lukanom armię 
z Samnium i dowiedział się od zbiegów, że nieprzyjaciel szykuje się 
do ataku na jego tylne oddziały, wydał rozkaz, by najwaleczniejszy 
legion kroczył pierwszy, a jako ostatnie ciągnęły wozy z ekwipun-
kiem. Wrogowie uznali ten stan rzeczy za okazję i jęli łupić dobytek, 
tymczasem Fulwiusz legionem, o którym wyżej wspomniano, pokie-
rował tak: pięć kohort na prawą stronę drogi, pięć ‒ na lewą. W ten 

78 Czas akcji: ? Epizod, nieco zabawny dla dzisiejszego czytelnika, jest trudny 
do przybliżonej nawet datacji.

79 Czas akcji: ? Fortelu nie można datować także dlatego, że nie wiemy, o któ-
rego Hannona chodzi.

80 Czas akcji: 217 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy i epigoni słynnej 
i często powtarzanej historii: Polibiusz (3,93‒94), Nepos (Hannib. 5,2), Liwiusz 
(22,16‒17), Plutarch (Fab.Max. 6,6‒9), Appian (Annib. 14,58 ‒ 15,66), Wypisy 
z Poliajnosa (46,10). ■ nAdprzyrodzone zjAwisko (prodigium) ‒ łaciński termin 
techniczny oznacza ‘niezwykłe zjawisko’ czy ‘cudowny znak’, jakim sama natura 
zapowiada groźne wydarzenia, które mają nastąpić w przyszłości. Znacznie później 
Juliusz Obsekwens (Iulius Obsequens; IV w. n.e.) sporządzi kompilację z dzieła 
Liwiusza, zatytułowaną Prodigiorum liber (‘Księga zjawisk nadprzyrodzonych’), 
poruszającą temat owych niezwykłych zjawisk, które na przestrzeni wieków mia-
ły wydarzyć się w Rzymie. O prodigiach Frontyn wspomina jeszcze dwukrotnie 
(1,12,4. 12).
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sposób, rozmieściwszy żołnierzy na obu flankach, gdy wrogowie 
przystępowali do grabieży, otoczył ich i wyciął w pień.81

[6,2] Ten sam, kiedy nieprzyjaciel następował podczas marszu na 
jego tyły, a przepływająca rzeka nie była wprawdzie tak szeroko 
rozlana, by powstrzymała przeprawiających się od przejścia, ale 
z powodu rwącego prądu jednak ich spowalniała, rozlokował drugi 
legion w ukryciu z tej strony rzeki, aby wróg, lekceważąc sobie zni-
komą liczbę żołnierzy, postępował za nimi tym śmielej. Kiedy tak 
też się stało, legion, który wyznaczono do tego zadania, przypuścił 
atak z zasadzki i zniszczył nieprzyjaciela.82

[6,3] Kiedy Ifikrates prowadził swą armię przez Trację, a wojsko 
z uwagi na ukształtowanie terenu ustawione było w długą kolum-
nę, oznajmiono, że nieprzyjaciel planuje zaatakować tylne straże. 
Rozkazał więc kohortom na obu skrzydłach cofnąć się i zatrzymać, 
podczas gdy reszta miała przyśpieszyć kroku i uciekać. Gdy całe 
wojsko przechodziło, zatrzymał najbardziej doborowych żołnierzy 
i wraz z tymi ludźmi, którzy byli wypoczęci i uformowani w szyku, 
poprowadził atak na wroga zajętego łupieniem, gdzie się tylko dało, 
a przez to zmęczonego; i tak okrążył ich oraz odzyskał łupy.83

[6,4] Bojowie w Lesie Litańskim, przez który miało przechodzić 
nasze wojsko, tak podpiłowali drzewa, iż stały oparte niewielką tylko 
powierzchnią, dopóki się ich nie popchnie. Oni sami pochowali się 
następnie w najgłębszych ostępach, a kiedy wróg wtargnął do lasu, 
poczynając od bliższych drzew, popchnęli te dalsze. I tak oto, siejąc 
równomiernie zniszczenie nad głowami Rzymian, zgnietli wielkie 
wojsko.84

81 Czas akcji: 298 r. p.n.e. (?) (w początkowej fazie III wojny samnickiej; drugi 
konsulat Gnejusza Fulwiusza Maksymusa Centumala). ■ fulwiusz nobilior (Fulvius 
Nobilior) ‒ błąd Frontyna, bowiem wymieniony tu bohater to najprawdopodobniej 
konsul roku 298, Gnejusz Fulwiusz Maksymus Centumalus. Było wprawdzie trzech 
Fulwiuszów Nobiliorów: ojciec ‒ konsul 189, Marek syn ‒ 159 i Kwintus syn ‒ 153, 
ale żaden z nich nie walczył z Samnitami.

82 Czas akcji: ts.
83 Czas akcji: 389 r. p.n.e. ■ Epigon: Poliajnos (3,9,49. 54). ■ kohortom (cohor

tes) ‒ zdecydowałem się pozostawić w polskim przekładzie ten rzeczownik, który 
mimo tego, że jest oczywistym anachronizmem, stanowi wymowny przykład inter
pretatio Romana; por. także wyżej, przyp. 64. ■ resztA MiAłA… uciekAć (ceteros suf
fugere) – komentatorzy wyjaśniają, że nie może tu być mowy o prawdziwej ucieczce, 
tylko o jej pozorowaniu.

84 Czas akcji: 216 r. p.n.e. (II wojna punicka; rok klęski pod Kannami). ■ Pre-
kursorzy i epigon: Polibiusz (3,118,6), Liwiusz (23,24,6‒11), Zonaras (9,3). Według 
informacji Liwiusza w tej bitwie z Bojami (którzy opowiedzieli się pod stronie 
Hannibala) zginęło na północy Apeninów, gdzie znajdował się Las Litański, 25 000 
Rzymian (liczba wydaje się podejrzanie wielka, więc najprawdopodobniej jest 
przesadzona). ■ wróg (hoste) ‒ tj. Rzymianie. Dowodził nimi Lucjusz Postumiusz 
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7. Jak wywołać wrażenie,  
że nie brak nam tego, czego nie mamy,  

lub jak powetować sobie zastosowanie tego

[7,1] Ponieważ L[ucjuszowi] Cecyliuszowi Metellusowi brakowa-
ło okrętów, by zrobić nich użytek i przewieźć na nich słonie, połą-
czył ze sobą beczki i pokrył je podłogą z desek, po czym przetrans-
portował przez Cieśninę Sycylijską umieszczone na tych deskach 
zwierzęta.85

[7,2] Kiedy Hannibal nie był w stanie zmusić słoni do przejścia 
przez bardzo głęboką rzekę, a nie miał ani wielkiej ilości okrętów, ani 
dość drewna, by zbudować z niego tratwy, kazał zranić najdzikszego 
słonia za uchem, a temu, kto zadał ranę, natychmiast przepłynąć 
rzekę i pędzić przed siebie. Rozjuszony słoń przepłynął wodę w poś-
cigu za sprawcą swego bólu, dając zarazem przykład pozostałym, by 
odważyły się na to samo.86

[7,3] Wodzowie Kartagińczyków zamierzający wyposażyć flotę, 
ponieważ brakowało im żarnowca, posłużyli się włosami ogolonych 
kobiet, by sporządzić olinowanie.87

[7,4] [Tak samo postąpili Massylijczycy i Rodyjczycy].88

Albinus (konsul 234, 229), który zresztą padł w boju, jakkolwiek udało mu się ujść 
z samej jatki. ■ PoczynAjąc od bliższych drzew, PoPchnęli te dAlsze (‹per› proximas 
ulteriores inpulerunt) ‒ efekt przewracanych kostek domina.

85 Czas akcji: 250 r. p.n.e. (I wojna punicka; po zwycięskiej bitwie z Karta-
gińczykami pod Panormus [dziś: Palermo] w roku 251). ■ Epigoni: Zonaras (8,14), 
Christine de Pizan (Livr.cheval. 2,11,1). ■ O słoniach i Metellusie mowa także w epi-
zodzie 2,5,4. ■ Zwięzłość Frontyna sprawia, że czytelnik łatwo przechodzi do po-
rządku dziennego nad tym epizodem, jednak podkreślić należy, że było to niebywałe 
osiągnięcie logistyczne, polegające na przeprowadzeniu wielkich zwierząt (nie wia-
domo ilu sztuk) po prowizorycznym mimo wszystko pomoście, który liczył ponad 
3 km długości, bo taka jest odległość pomiędzy Półwyspem Apenińskim a Sycylią 
w najwęższym miejscu Cieśniny Messyńskiej (u Frontyna: Sycylijskiej). Niektórzy 
uczeni przypuszczają, że deski pomostu pokryto ziemią, by słonie nie wiedziały, że 
znajdują się na morzu. Rzymianie docenili ten wysiłek, gdyż potem Metellus wiódł te 
zwierzęta w pochodzie triumfalnym aż do Rzymu; zob. Liwiusz (per. 19,1), Pliniusz 
Starszy (NH 8,17).

86 Czas akcji: 218 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy i epigon: Polibiusz 
(3,46), Liwiusz (21,28,5‒12), Christine de Pizan (Livr.cheval. 2,11,2).

87 Czas akcji: 146 r. p.n.e. (III wojna punicka i jej ostatnia faza ‒ oblężenie 
Kartaginy). ■ Epigon: Florus (Epit.Liv. 1,31,10). ■ żArnowcA (sparto) – według nie-
których chodzi prawdopodobnie o żarnowiec miotlasty (L. Cyisus scoparius), który 
rósł w Hiszpanii. Jest to roślina włóknodajna, a jak sama nazwa wskazuje, z jej ga-
łązek sporządzano miotły.

88 Czas akcji: ? ■ Prekursor: Waleriusz Maksymus (2,6,7a‒9). Zdanie uznawane 
za interpolację ■ mAssylijczycy (Massilienses) – ta grecka kolonia (ok. 600 r. p.n.e.) 
była sojusznikiem Rzymu. W roku 49 p.n.e. została zdobyta podczas wojny domowej 
przez cezarian.
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[7,5] M[arek] Antoniusz, uchodząc spod Mutyny, rozdał swoim 
żołnierzom korę, by użyli jej zamiast tarcz.89

[7,6] Spartakus i jego siły dysponowali tarczami z wikliny, które 
oblekano świeżo sprawioną zwierzęcą skórą.90

[7,7] [W moim przekonaniu nie ma innego miejsca niż to właśnie, 
aby zrelacjonować ów szlachetny czyn Aleksandra Macedońskiego, 
który cierpiąc wraz z wojskiem pragnienie podczas wyczerpującego 
marszu przez pustynie Afryki, wylał na oczach wszystkich przynie-
sioną mu w hełmie przez żołnierza wodę. Dając przykład powścią-
gliwości, okazał się bardziej pożyteczny, niż gdyby mógł podzielić 
się wodą.]91

8. O rozpraszaniu nieprzyjaciół

[8,1] Kiedy Koriolan chciał poprzez wojnę pomścić hańbę swego 
skazania, wstrzymał się z dewastacją pól patrycjuszy, paląc i nisz-
cząc własność plebejuszy, aby wzbudzić niezgodę, dzięki której 
obopólne harmonijne porozumienie między Rzymianami zostałoby 
zerwane.92

89 Czas akcji: 43 r. p.n.e. (wojna domowa po śmierci Cezara). ■ korę (cortices) 
– nic bliższego nie wiadomo o tej wielce intrygującej decyzji. Być może kora ta 
(lub kilka jej warstw) była na tyle twarda, że mogła pełnić funkcję prowizorycznej 
tarczy. Wydaje się, że Frontyn wzmiankuje o tym ze względu na unikatową decyzję 
Antoniusza, zapewne też ekstrawagancką.

90 Czas akcji: 73 r. p.n.e. (powstanie niewolników pod wodzą Spartakusa). 
■ Prekursor i epigon: Sallustiusz (Hist. 3,102‒103), Florus (Epit.Liv. 2,8,6).

91 Czas akcji: wydaje się, iż tym razem rzymski kompilator (albo autor interpo-
lacji) myli czas i miejsce akcji, bowiem słynny marsz Aleksandra odbył się podczas 
odwrotu władcy z Indii przez pustynię Gedrozji (inaczej: Makran) w roku 325 p.n.e. 
Tak przynajmniej uważa krytyczny zazwyczaj wobec źródeł Arrian z Nikomedii 
(Anab. 6,26,1‒3), korzystający z dzieł Ptolemajosa i Aristobulosa. O ile zatem nie 
doszło do pomyłki kopistów, należy założyć, iż Frontyn albo po prostu się pomylił, 
albo uznał, że chodzi o marsz Aleksandra przez Saharę do świątyni boga Amona 
w Siwah (wiosną 331). Niektórzy wydawcy tekstu Podstępów są zdania, że oma-
wiany epizod jest najprawdopodobniej późniejszą interpolacją, bo znający źródła 
Frontyn nie popełniłby takiej pomyłki geograficznej. ■ Prekursor i epigoni: Kurcjusz 
Rufus (7,5,9‒12 ‒ umieszcza epizod w Sogdianie, niedaleko rzeki Oksys, w roku 
330), Plutarch (Alex. 42,3‒6 ‒ tak jak Kurcjusz) ‒ w obu przypadkach szczegóły 
historii są znacząco inne niż wersja Arriana, bo Kurcjusz i Plutarch szli prawdo-
podobnie za relacją Klejtarcha; Arrian (Anab. 6,26,3), Poliajnos (4,3,25 ‒ nie daje 
żadnych wskazówek, kiedy i gdzie doszło do tego zdarzenia). ■ okAzAł się bArdziej 
Pożyteczny, niż gdyby Mógł Podzielić się wodą (utilior exemplo temperantiae quam 
si communicare potuisset) ‒ tj. bardziej pożyteczny dla żołnierzy dzięki przykładowi, 
jaki im dał, niż gdyby mógł podzielić się z nimi wodą.

92 Czas akcji: 491 r. p.n.e. ■ Prekursorzy i epigon: Liwiusz (2,39,5‒8), Dionizjos 
z Halikarnassu (Antiquit.Rom. 8,12), Plutarch (Cor. 27,4). ■ koriolAn (Coriolanus) ‒ 
sławny bohater późniejszego dramatu Szekspira pojawia się u Frontyna tylko raz, ale 
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[8,2] Hannibal, chcąc okryć niesławą Fabiusza, któremu nie dorów-
nywał ani męstwem, ani sztuką prowadzenia wojny, by skłócić go 
z innymi, odstąpił od jego pól, a niszczył inne. Ten zaś przeciwnie ‒ 
aby obywatele nie podejrzewali go o nielojalność, dzięki swej wielko-
duszności sprawił, że jego posiadłości stały się własnością publiczną.93

[8,3] Fabiusz Maksymus, wówczas konsul po raz piąty, gdy prze-
ciw ludowi rzymskiemu wyruszyły wspólnie wojska Galów, Umbrów, 
Etrusków i Samnitów, ufortyfikował się przeciw nim w obozie na Polu 
‹Sentyń›skim, za Apeninami, oraz napisał do Fulwiusza i Postumiusza, 
którzy odpowiadali za straż nad Miastem, by skierowali siły do Klu-
zjum. Ci tam się udali, a wtedy Etruskowie i Umbrowie zawrócili, by 
bronić swego dobytku; pozostałych Samnitów i Galów Fabiusz wraz 
z Decjuszem, kolegą w konsulacie, zaatakowali i rozgromili.94

[8,4] M[aniusz] Kuriusz podczas walk z Sabinami, którzy zacią-
gnąwszy potężną armię, pozostawili swoje granice i okupowali na-
sze, tajnymi ścieżkami wysłał przeciw nim oddział, by w różnych 
miejscach podpalał ich opuszczone pola i wioski. Sabinowie, chcąc 
zapobiec pustoszeniu ojczystych dóbr, wycofali się, a Kuriuszowi 
udało się zdewastować wyludnione ziemie nieprzyjaciół, zawrócić 
ich wojsko bez stoczenia bitwy i rozproszone – wyciąć w pień.95

autor nie wdaje się w moralną ocenę jego postępowania. ■ pAtrycjuszy… plebejuszy 
(patriciorum… plebeiorum) ‒ patrycjusze stanowili uprzywilejowany stan społeczny 
w Rzymie, który w okresie wczesnej republiki miał wyłączność na sprawowanie urzę-
dów. Spośród nich rekrutowali się konsulowie i część członków senatu. Z przywilejem 
politycznym ściśle łączył się monopol na zasięganie rady bogów poprzez przepro-
wadzanie auspicjów i sprawowanie urzędów kapłańskich. Tradycja utożsamiała ich 
z patres (‘ojcami’), formalnym określeniem senatorów, także wywodzących się spo-
śród patrycjuszy. Plebejusze ‒ drugi stan społeczny ‒ to obywatele pozbawieni części 
praw politycznych. Terminem tym określano ponadto wszystkich tych, którzy nie byli 
ekwitami bądź nie należeli do stanu senatorskiego, w sensie najbardziej powszechnym 
– biedotę. ■ obopólne hArmonijne porozumienie (consensus) ‒ zob. niżej, przyp. 390.

93 Czas akcji: 217 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy i epigoni: Tukidy-
des (2,13,1 ‒ o Peryklesie), Liwiusz (22,23,1‒8 ‒ o Fabiuszu), Diodor Sycylijski 
(12,42,7 ‒ o Peryklesie), Waleriusz Maksymus (7,3,ext. 8 ‒ o Fabiuszu), Plutarch 
(Fab.Max. 7,4‒5; Per. 33,3 ‒ o Peryklesie), Poliajnos (1,36,2 ‒ inna wersja), Justynus 
(3,4,5 ‒ o Peryklesie). Ponieważ Tukidydes i Diodor uczynili bohaterami tej anegdo-
ty Peryklesa, a właśnie Frontyn ‒ Kwintusa Fabiusza Maksymusa, niewykluczone, iż 
to stało się dla Plutarcha jednym z powodów zamieszczenia w jednej porównywanej 
parze Peryklesa z Fabiuszem Maksymusem Kunktatorem.

94 Czas akcji: 295 r. p.n.e. (III wojna samnicka, przed bitwą pod Sentinum). 
■ Prekursor: Liwiusz (10,27,1‒6). ■ fAbiusz mAksymus (Fabius Maximus) ‒ mowa 
o Kwintusie Fabiuszu Maksymusie Rullianie/Rullusie. ■ odpowiAdAli zA strAż nAd 
miAstem (in praesidio urbi erant) ‒ mowa oczywiście o Rzymie.

95 Czas akcji: 290 r. p.n.e. (walki z Sabinami). ■ oddziAł, by… PodPAlAł (manum… 
quae… incendit) – orzeczenie w l.poj. pojawia się w rękopisach z rodziny β, podczas 
gdy najlepszy rękopis (Londinensis Harleianus 2666) ma lekcję: manum… quae… in
cenderunt (dosłownie: ‘oddział, które… podpalili’); za wydawcą tłumaczymy w l.poj.
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[8,5] Kiedy T[ytus] Dydiusz, zaniepokojony szczupłością swoich 
sił, przeciągał działania wojenne w nadziei na nadejście legionów, 
których wyglądał, i zorientował się, że nieprzyjaciel zamierza wyjść 
im naprzeciw, zwołał żołnierzy na wiec i wydał im rozkaz gotowości 
do bitwy oraz by rozmyślnie pilnowano jeńców ze znacznie mniejszą 
starannością. Kilku spośród nich – ci, którzy uciekli ‒ oznajmiło 
swoim, że zagraża bitwa. A oni tymczasem, nie chcąc rozdzielać sił, 
skoro już czekano na starcie, zaniechali ataku na tych, na których 
się zasadzili, toteż legiony bez wyjątku i najzupełniej bezpiecznie 
dotarły do Dydiusza.96

[8,6] Podczas wojny punickiej pewne miasta, które uprzednio zde-
cydowały się odstąpić od Rzymian i przejść na stronę Punijczyków, 
dały zakładników, a potem, zanim się całkowicie oderwały, starały 
się ich odzyskać. Udano więc, że wśród sąsiadów wybuchł bunt, 
a winni go stłumić legaci Rzymian. Tych więc, których w tym celu 
wysłano, zatrzymali jako wzajemną rękojmię i nie wcześniej ich 
wydali, aż sami odzyskali swoich ludzi.97

[8,7] Kiedy legaci Rzymian zostali wysłani do króla Antiocha, 
który po przegranej Kartagińczyków miał u siebie Hannibala i wy-
korzystywał jego zalecenia wymierzone w Rzymian, dzięki częstym 
rozmowom z Hannibalem sprawili, że stał się on królowi podejrzany, 
choć skądinąd był mu bardzo miły i użyteczny ze względu na by-
strość umysłu i biegłość w prowadzeniu wojen.98

[8,8] Kw[intus] Metellus, prowadząc wojnę z Jugurtą, przekupił 
jego posłów, których doń wysłano, by mu wydali króla. Kiedy przy-

96 Czas akcji: 97–93 p.n.e. (walki Rzymian w Hiszpanii z Celtyberami).
97 Czas akcji: ? [miasta italskie oderwały się w trakcie II wojny punickiej: 218‒ 

–204 p.n.e.]. ■ Jak widać, tym razem Rzymianie okazali się naiwni (nie pierwszy raz 
u Frontyna), a fraus Italików wzięła górę.

98 Czas akcji: 192 r. p.n.e. ■ Prekursorzy i epigon: Polibiusz (3,11), Nepos (Han
nib. 2), Liwiusz (35,14), Justynus (31,4,4‒10). ■ do królA AntiochA, który… MiAł 
u siebie hAnnibAlA (ad Antiochum regem, qui secum Hannibalem… habebat) ‒ seleu-
kidzki władca Antioch III, zwany Wielkim, przyjął na swój dwór Hannibala w roku 
196. Historia Frontyna zaczyna się tuż przed konfliktem króla z Rzymianami, kie-
dy Antioch interweniował w Grecji na prośbę Etolów, poniósł jednak dwie klęski: 
pod Termopilami w roku 191 (zob. niżej, 2,4,4), a następnie pod Magnezją, w Azji 
Mniejszej, w roku 190, co zmusiło go do zawarcia pokoju. Istotne jest tutaj, że w re-
zultacie tej klęski Antiocha Hannibal musiał opuścić jego dwór i udał się wówczas do 
króla Bitynii Pruzjasza, gdzie w roku 183 popełnił samobójstwo, unikając ekstradycji 
do znienawidzonego Rzymu. ■ ze względu nA bystrość uMysłu i biegłość w prowA-
dzeniu wojen (propter calliditatem et peritiam bellandi) ‒ chociaż niewykluczone, 
że słowa te mogły zostać użyte ironicznie ‒ wszak Hannibal nie pomógł królowi 
swoimi radami na tej wojnie – Frontyn potrafił docenić umiejętności Kartagińczyka 
i wyraża się o punickim wodzu z uznaniem, odnosząc się do całokształtu jego doko-
nań. Hannibal, obok Aleksandra, uchodził wśród Rzymian za jednego z największych 
obcych wodzów; zob. wyżej, przyp. 6, oraz niżej, przyp. 242.
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byli też inni, uczynił to samo. Z tą samą propozycją wystąpił i wobec 
trzecich. Mimo to sprawa schwytania Jugurty nie posunęła się za 
wiele naprzód, gdyż chciał, by dostarczono go żywego. I tak spo-
ro jednak osiągnął, bowiem kiedy przechwycono listy, jakie pisał 
do królewskich przyjaciół, król zwrócił się przeciw nim wszystkim 
i pozbawiony rad nie był potem w stanie pozyskać zwolenników.99

[8,9] Kiedy G[ajusz] Cezar dowiedział się od jakiegoś schwytane-
go nosiwody, że Afraniusz i Petrejusz zamierzają zwinąć nocą obóz, 
chcąc przeszkodzić w nieprzyjacielskich planach bez konieczności 
niepokojenia naszych ludzi, natychmiast z zapadnięciem zmroku 
rozkazał dać żołnierzom sygnał do wymarszu oraz tuż przed obozem 
wroga pędzić głośno ryczące muły. Ci, których chciał zatrzymać, 
uznali, że Cezar zwija obóz, toteż pozostali na miejscu.100

[8,10] Scypion Afrykański wysłał ‹Min›ucjusza Termusa, by prze-
chwycił idą‹ce› do Hannibala oddziały posiłkowe wraz z towarami, 
a sam zamierzał wkrótce nadejść z pomocą.101

99 Czas akcji: 108 r. p.n.e. (wojna Rzymu z numidyjskim królem Jugurtą). 
■ Prekursor: Sallustiusz (Iug. 61‒62. 70. 72). ■ do królewskich PrzyjAciół… po-
zbAwiony rAd (ad regios amicos… spoliatusque consiliis) ‒ jak każdy władca, tak 
i Jugurta rządził, opierając się na ludziach dworu i tworzącej jego najistotniejszą 
część grupie „przyjaciół”, którzy stanowili nieformalną radę polityczną, w tym 
więc znaczeniu byli nieodłącznym elementem ustroju monarchicznego. Elitarną 
radę monarszą znano od czasów panowania macedońskiej dynastii Temenidów, 
a zwłaszcza Argeadów i jej dwóch przedstawicieli: Filipa oraz Aleksandra, których 
instytucje dworskie przejęli następnie dowódcy Aleksandra, „następcy” (diadocho-
wie), rządzący w monarchiach Egiptu (Ptolemeusze), Syrii (Seleukidzi) i Macedonii 
(Antygonidzi) oraz królestwa terytorialnie mniejsze, jak te w Pergamonie czy 
w Bitynii. Zjawisko „dworu królewskiego” jest oczywiście starsze, bo Grecy spoty-
kali się z nim już na Wschodzie (ogromne zainteresowanie Greków, ale i Rzymian, 
budził zwłaszcza perski dwór Achemenidów), nade wszystko zaś własne dwory 
utrzymywali greccy tyrani. Instytucja ta budzi dzisiaj szczególną ciekawość badaczy, 
bo „dwór” przestał być postrzegany oczyma uprzedzonych Rzymian i wyrażających 
mu moralną dezaprobatę filozofów greckich jako siedziba zdegenerowanych dwo-
raków, prowadzących pełen przepychu, zarazem niemoralny i oderwany od realiów 
dnia codziennego, ekstrawagancki tryb życia; zob. Plutarch (Alex.fortun. 2,5 [338c]). 
W kontekście dzieła Frontyna szczególnie interesujący wydaje się casus Rzymian. 
Według wielu autorów ‒ by przypomnieć diagnozy Sallustiusza (Cat. 10‒11) 
i Florusa (Epit.Liv. 2,13,1) ‒ przejęcie przez utalentowanych wodzów rzymskich 
(Sullę, Lukullusa, Pompejusza, Cezara czy Antoniusza) wzorów takiego właśnie 
wystawnego życia, z jakim spotykali się podczas kampanii toczonych przez republi-
kę w Azji, podobnie jak urok instytucji samej monarchii, zmieniły mentalność tych 
dowódców oraz ich sposób myślenia o państwie jako całości (res publica); bezlitosną 
diagnozę postawił tu Sallustiusz (Cat. 10‒13).

100 Czas akcji: 49 r. p.n.e. (po bitwie pod Ilerdą, podczas pierwszej kampanii 
hiszpańskiej Cezara, w czasie wojny domowej między Cezarem a Pompejuszem). 
■ Prekursor: Cezar (Civ. 1,66).

101 Czas akcji: 202 r. p.n.e. (u schyłku II wojny punickiej). ■ Epigon: Appian 
(Pun. 36,153‒154).
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[8,11] Dionizjusz, tyran Syrakuzańczyków, kiedy Afrykańczycy 
planowali przeprawić się w ogromnej liczbie na Sycylię, by przy-
stąpić do oblegania go, w wielu miejscach pobudował małe twierdze 
i wydał strażnikom zalecenie, by oddali je nadciągającemu wrogowi, 
a po wycofaniu się powrócili potajemnie do Syrakuz. Utrzymanie 
zdobytych twierdz przy pomocy garnizonów stało się dla Afrykań-
czyków koniecznością, skoro więc ich liczbę zredukowano do tej 
garstki, jakiej sobie życzył, Dionizjusz ‒ dysponując już wyrówna-
nymi siłami ‒ przystąpił do ataku i rozgromił ich, ponieważ swoich 
skupił, a przeciwników rozproszył.102

[8,12] Kiedy Lacedemończyk Agesilaus zaatakował Tyssafernesa, 
udał, że kieruje się na Karię, planując rzekomo toczyć w terenie gó-
rzystym skuteczniejszą walkę przeciw górującemu jazdą nieprzyjacie-
lowi. Dzięki jawności tej decyzji udało mu się ściągnąć Tyssafernesa 
do Karii, on sam zaś wtargnął do Lydii, gdzie znajdowała się stolica 
nieprzyjacielskiego królestwa, po czym wziął do niewoli tych, którzy 
stamtąd prowadzili działania, i zawładnął królewskimi pieniędzmi.103

9. O tłumieniu buntu żołnierzy

[9,1] Kiedy konsul Aulus Manliusz dowiedział się, że żołnierze 
w czasie leży zimowych w Kampanii zawiązali spisek, by zamordować 
ludzi goszczących ich na kwaterach i zawładnąć majątkiem gospoda-
rzy, rozpuścił plotkę, że w przyszłości będą zimować w tym samym 

102 Czas akcji: 396 r. p.n.e. ■ Epigoni: Poliajnos (5,2,9), Christine de Pizan (Livr.
cheval. 2,3,3).

103 Czas akcji: 395 r. p.n.e. (działania wojenne Spartan pod wodzą Agesilaosa 
przeciw Persom w Azji Mniejszej). ■ Prekursorzy i epigoni: Ksenofont (Hist.Graec. 
3,4,20‒21; Agesil. 1,10), Nepos (Agesil. 3), Diodor Sycylijski (14,79), Plutarch (Agesil. 
9,1‒4), Poliajnos (2,1,8‒9). ■ zAAtAkowAł tyssAfernesA (inferret bellum Tissaphernae) 
‒ chodziło o prowadzenie wojny w Azji Mniejszej, na terytorium satrapii Tyssafernesa. 
■ udAło mu się ściągnąć tyssAfernesA (avocato… Tissapherne) – w tym przypadku 
zwyczajowe tłumaczenie łacińskiej konstrukcji ablativus absolutus jako podrzędnego 
zdania czasowego (‘gdy Tyssafernes został ściągnięty’ lub ‘ściągnąwszy Tyssafernesa’) 
może być mylące: Tyssafernes ani nie został odwołany przez któregokolwiek z Persów 
(to leżało wyłącznie w gestii króla), ani nie odwołał go Agesilaos, jeśli nie brać tego 
zwrotu metaforycznie. Satrapowie perscy mieli wielkie prerogatywy na zarządzanym 
obszarze i byli w zasadzie udzielnymi władcami, bowiem to przede wszystkim do nich 
należała obrona administrowanego terytorium. ■ stolicA… królestwA (caput… regni) 
‒ Frontyn ma na myśli zapewne Sardy, choć miasto leżało w Karii. Mówiąc ściśle, była 
to stolica satrapii, jakkolwiek termin ‘stolica’ jest nieco mylący, bowiem monarchowie 
achemenidzcy nie mieli jednej siedziby, lecz przemieszczali się w ciągu roku ‒ tak, 
by zawsze odczuwać wiosnę; por. Ksenofont (Inst.Cyr. 8,6,22), Plutarch (Exil. 604c), 
Dion Chryzostom (Orat. 6,1) ‒ ze swoim dworem z miasta do miasta, które na określo-
ny czas zyskiwało wówczas status ‘stolicy’. Rolę tę pełniły: Babilon, Ekbatany, Suzy, 
Persepolis czy Pasargady, gdzie pochowano Cyrusa II Wielkiego.
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miejscu. I tak oto ‹opóźnił› zamiary spiskowców i uwolnił Kampanię 
od niebezpieczeństwa, a przy sposobności ukarał winnych.104

[9,2] L[ucjusz] Sulla, kiedy legiony złożone z obywateli rzymskich 
srożyły się zgubnym buntem, dzięki pewnemu planowi uzdrowił 
sytuację wśród rozwścieczonych. Zarządził oto, by błyskawicznie 
obwieścić, że wróg jest tuż, tuż: miały się podnieść okrzyki ludzi 
wzywających do broni i zabrzmieć głosy trąbek. Bunt zatem stłumio-
no, gdy wszyscy zgodnie zwrócili się przeciw nieprzyjacielowi.105 

[9,3] Gn[ejusz] Pompejusz, po tym, jak armia dokonała masakry 
senatu Mediolanu, nie chcąc wywołać rozruchów, jeśli wezwie tylko 
winnych, wydał rozkaz, by przybyli oni pospołu z tymi, którzy nie 
splamili się występkiem. W ten oto sposób winni okazali posłuszeń-
stwo powodowani mniejszą obawą, ponieważ ich nie oddzielono, 
wydawało się więc, że zostali wezwani nie z powodu przewinienia, 
ci natomiast, którzy mieli czyste sumienie, zjawili się dla pilnowania 
winowajców, by nie obwiniano ich o ucieczkę tamtych.106

[9,4] G[ajusz] Cezar, kiedy niektóre jego legiony podniosły bunt 
i wydawało się nawet, iż porwą się także na to, by zgubić wodza, 
udał strach i zjawił się wśród żołnierzy, a żądającym odesłania ze 
służby udzielił zezwolenia z własnej woli, choć z groźnym obliczem. 
Skrucha zmusiła zwolnionych, aby zadośćuczynili wodzowi i dali 
rękojmię, że wykażą się już większą subordynacją w przyszłych 
przedsięwzięciach.107

10. Jak zakazać nieodpowiedniego do pory roku  
żądania stoczenia bitwy

[10,1] Kw[intus] Sertoriusz, nauczony doświadczeniem, że nie do-
równa całemu wojsku Rzymian, aby mógł to również uświadomić po-
chopnie rwącym się do bitwy barbarzyńcom, przyprowadził im przed 
oczy dwa konie: jeden był bardzo silny, drugi cokolwiek słabujący, 

104 Czas akcji: 342 r. p.n.e. ■ Prekursor: Liwiusz (7,38‒39 ‒ pomysłodawcą pod-
stępu był Gajusz Marcjusz Rutylus, konsul roku 342 po raz czwarty).

105 Czas akcji: ? [Lucjusz Korneliusz Sulla żył w latach: 138‒78 p.n.e.].
106 Czas akcji: 82 lub 78 r. p.n.e. (walki niedaleko Modeny). ■ czyste sumie-

nie (integra conscientia) ‒ ‘sumienie’ należy tu rozumieć w znaczeniu potocznym, 
co nie oznacza, że w rzymskim słowniku pojęć moralnych istniała jasno sprecyzo-
wana definicja sumienia (podobnie jak trudno jest oddać w innym języku greckie 
terminy δαίμων [daímon] ‒ ‘duch opiekuńczy’ czy ψυχή [psyché] ‒ ‘dusza’; zob. Dion 
Chryzostom, Orat. 4,79‒80), jakkolwiek nie należy też sugerować, że z braku takiej 
definicji powinniśmy odmawiać Rzymianom zdolności do moralnej autorefleksji.

107 Czas akcji: 47 r. p.n.e. ■ Prekursor i epigoni: Swetoniusz (Iul. 70), Plutarch 
(Caes. 51,1), Appian (Civ. 2,92‒93), Poliajnos (8,23,15 ‒ inna wersja), Kassjusz Dion 
(42,52‒53). ■ Ta sama historia opowiedziana została niżej, 4,5,2.
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przywiódł też dwóch młodzieńców, zbudowanych na podobnej zasa-
dzie – krzepkiego i wydelikaconego, po czym bardziej krzepkiemu 
rozkazał, by słabującemu koniowi odciął ogon za jednym zamachem, 
zaś wydelikaconemu, by zechciał odcinać u silniejszego ‹włosie› po 
‹włosiu›. Kiedy wydelikacony młodzieniec uczynił, co mu rozkaza-
no, ów silny bezskutecznie męczył się z ogonem konia słabowitego. 
Wtedy powiada Sertoriusz: „Żołnierze, na tym oto przykładzie po-
kazałem wam naturę rzymskich kohort: są niepokonane dla kogoś 
atakującego je w całej masie, ale ten, kto spróbuje szarpać poszcze-
gólne ich części, rozerwie i podzieli kohorty”.108

[10,2] Kiedy ten sam ujrzał swoich ludzi, którzy bez zastanowienia 
żądali sygnału do bitwy, i nabrał przekonania, że złamią rozkazy, 
jeśli nie zetrą się zbrojnie, pozwolił wyruszyć oddziałowi jazdy, by 
sprowokował przeciwników. Gdy ten wpadł w tarapaty, podesłał 
z pomocą inne oddziały i w ten sposób wycofał wszystkie, a przy 
tym pokazał, zachowując bezpieczeństwo i unikając strat, jaki byłby 
wynik tak pożądanej bitwy. Od tej pory miał pożytek z jak najbar-
dziej posłusznych żołnierzy.109

[10,3] Kiedy Lacedemończyk Agesilaus podczas walk z Tebanami 
zbudował obóz nad brzegiem rzeki i chciał powściągnąć u swoich 
żądzę stoczenia rozstrzygającego starcia, bo wiedział, że nieprzy-
jacielskie wojsko jest znacznie liczniejsze, oświadczył, iż w odpo-
wiedzi od bogów otrzymał rozkaz, by walczyć ze wzgórz, i dlatego 
wspina się na nie, pozostawiwszy na brzegu nieliczną tylko załogę. 
Tebanie wzięli to za przejaw strachu i przeszli przez rzekę, a chociaż 
łatwo ową załogę rozpędzili, podczas zbyt natarczywego pościgu 
za resztą zostali wskutek niedogodności terenu rozgromieni przez 
mniejsze siły.110

108 Czas akcji: 80‒72 p.n.e. (wojna domowa Rzymian z Sertoriuszem w Hisz-
pa nii). ■ Prekursorzy i epigoni: Horacy (Epist. 2,1,45‒46), Waleriusz Maksymus 
(7,3,6), Plutarch (Sert. 16,5‒10), Pliniusz Młodszy (Epist. 3,9,11). ■ Duplikatem 
tego fortelu jest epizod 4,7,6; różnice tekstowe: deposcente → deposcentis, praeva
lido → eorum praevalido, similiter adfectos → similiter electos, equo exili → equi 
exilis, valentiorem → valentioris, gracilis esset → gracili successisset, cohortium 
→ virium. ■ Uwagę zwraca przytoczenie wypowiedzi bohatera w oratio recta, tj. 
w mowie niezależnej.

109 Czas akcji: ts. ■ Epigon: Plutarch (Sert. 16,2‒3). ■ gdy ten wPAdł w tArApAty 
(laboranti) – możliwe także rozumienie ogólniejsze, gdyż walka była ‘ciężką pracą/
trudem’ (labor), a zwarcie wręcz wymagało wysiłku, co widać w Homerowym epo-
sie (np. Il. 2,385‒389); zob. też Eneasz Taktyk (Comm.poliorc. 38,2), Arrian (Anab. 
2,11,1).

110 Czas akcji: 369 r. p.n.e. (działania wojenne Sparty przeciw Tebom po bitwie 
pod Leuktrami w 371 r.). ■ Prekursor i epigon: Diodor Sycylijski (15,65,2), Poliajnos 
(2,1,27).



 Księga pierwsza    10,1 – 11,3 119

[10,4] Kiedy Skorylon, wódz Daków, dowiedział się, że lud rzym-
ski jest targany wewnętrznymi rozruchami, nie uznał jednak, iż po-
winien czegoś popróbować, bo za sprawą wojny z zewnątrz między 
obywatelami mogła rozkwitnąć zgoda, na oczach ziomków wypuścił 
na siebie dwa psy, a gdy te zaczęły zajadle ze sobą walczyć, poka-
zał im wilka, którego psy natychmiast zaatakowały, poniechawszy 
wzajemnej wrogości. Dzięki temu przykładowi powstrzymał barba-
rzyńców od ataku korzystnego dla Rzymian.111

11. Jak pobudzać wojsko do walki

[11,1] Konsulowie M[arek] Fabiusz i Gn[ejusz] Manliusz, ponie-
waż w bojach z Etruskami zbuntowane wojsko odmawiało walki, 
z własnej woli upozorowali odwlekanie, dopóki żołnierze przymu-
szeni kpinami wrogów nie zażądali bitwy i nie złożyli przysięgi, że 
powrócą z niej jako zwycięzcy.112

[11,2] Kiedy Fulwiusz Nobilior uznał za konieczne, by walczyć 
szczupłymi siłami przeciw bardzo liczebnemu i pyszniącemu się po-
wodzeniem wojsku Samnitów, udał, że nakłonił przekupstwem do 
zdrady jeden z nieprzyjacielskich legionów. Dla przydania wiarygod-
ności tej sprawie rozkazał trybunom, pierwszym szeregom i centu-
rionom, by każdy przyniósł tyle wyliczonych pieniędzy albo złota 
i srebra, ile tylko miał ‒ dzięki temu mógłby wypłacić zdrajcom na-
grodę; ze swej strony obiecał zaś tym, którzy dostarczyli owe środki, 
dodatkową wypłatę wysokiej nagrody po wywalczeniu zwycięstwa. Ta 
argumentacja wzbudziła u Rzymian zapał i zaufanie, stąd też natych-
miast po wznowieniu wojny odniesiono przesławne zwycięstwo.113

[11,3] Gdy G[ajusz] Cezar już miał przystąpić do walki z Germa-
nami i Ariowistem, a morale jego żołnierzy spadło, oświadczył przed 
zgromadzeniem, iż tego dnia nie użyje do działań żadnego innego 
legionu jak tylko dziesiąty. Dzięki temu sprawił, że żołnierzy dzie-
siątego legionu pobudziło owo świadectwo ich jakby wyjątkowej 

111 Czas akcji: ? [Skorylon: † ok. 70 r. n.e.] ■ skorylon, wódz dAków (Scorylo 
dux Dacorum) ‒ należy go być może identyfikować ze wspomnianym przez gockiego 
historyka Jordanesa (Get. 17,23) Koryllusem (Corillus). ■ wyPuścił nA siebie dwA psy, 
A gdy te zAczęły zAjAdle ze sobą wAlczyć (duos canes… conmisit, iisque acerrime 
inter ipsos pugnantibus) ‒ historia ta przypomina o rzymskiej fascynacji walkami 
psów; zob. Kurcjusz Rufus (9,1,31‒33).

112 Czas akcji: 480 r. p.n.e. ■ Prekursorzy: Liwiusz (2,45,5‒15), Dionizjos z Ha-
li karnassu (Antiquit.Rom. 9,7‒10).

113 Czas akcji: 298 r. p.n.e. (?) (w początkowej fazie III wojny samnickiej; drugi 
konsulat Gnejusza Fulwiusza Maksymusa Centumala). ■ trybunom, pierwszym sze-
regom i centurionom (tribunis et primis ordinibus et centurionibus) – zob. wyżej, 
przyp. 7 i 64.
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dzielności, resztę natomiast ‒ poczucie wstydu, by chwała zwycię-
stwa nie przypadła innym.114

[11,4] Ponieważ Kw[intus] Fabiusz wiedział doskonale, że Rzy-
mianie mają takie poczucie wolności, iż można je podrażnić znie-
wagą, a od Punijczyków nie oczekiwał niczego sprawiedliwego 
i umiarkowanego, wysłał do Kartaginy posłów w sprawie ustalenia 
warunków pokoju. Kiedy ci powrócili z ustaleniami pełnymi niego-
dziwości i pychy, wojsko Rzymian poderwało się do walki.115

[11,5] Kiedy Agesilaus, wódz Lacedemończyków, obozował nie-
daleko sprzymierzonego państwa Orchomenos i zorientował się, że 
wielu żołnierzy pozostawiło najcenniejsze rzeczy w obrębie murów, 
polecił mieszkańcom, by nie przyjmowali już niczego więcej, co na-
leży do jego wojska, bo żołnierz, który wie, że musi się bić w obronie 
całego dobytku, walczy tym zażarciej.116

[11,6] Epaminondas, wódz Teban, szykując się do walki z Lacede-
mończykami, aby wspomóc swoich żołnierzy nie tylko militarnie, ale 
i duchowo, obwieścił na zgromadzeniu, że Lacedemończycy podjęli 
decyzję, iż jeśli to im przypadnie zwycięstwo, zabiją wszystkie oso-
by płci męskiej, a po sprzedaniu w niewolę ich żon i dzieci zburzą 
Teby. Poruszeni tą zapowiedzią Tebanie już w pierwszym ataku po-
konali Lacedemończyków.117

[11,7] Leotychidas, wódz Lacedemończyków, zamierzał stoczyć 
walkę na morzu tego samego dnia, w którym zwycięstwo odnieśli 
jego sprzymierzeńcy, a choć zupełnie nie wiedział, jak się rzecz na-
prawdę miała, rozpowszechnił wieść, że oznajmiono mu o zwycię-
stwie stronników, dzięki czemu żołnierz znacznie bardziej stanowczo 
stanął mu do walki.118

114 Czas akcji: 58 r. p.n.e. (wojna galijska; walki z Germanami). ■ Prekursorzy 
i epigoni: Cezar (Gall. 1,40,14 ‒ 40,1‒5), Liwiusz (per. 104), Florus (Epit.Liv. 1,45), 
Kassjusz Dion (38,35). ■ Duplikatem tego podstępu jest epizod 4,5,11.

115 Czas akcji: 217‒203 p.n.e. (II wojna punicka).
116 Czas akcji: po 394 r. p.n.e. (wojna koryncka; Sparta przeciw koalicji korync-

ko-tebańskiej; odwołanie Agesilaosa z Azji). ■ Epigon: Poliajnos (2,1,18). ■ Dopiero 
lektura tego epizodu u Poliajnosa (zresztą ujętego tam w szczegółach nieco odmien-
nie) pozwala zrozumieć, że Agesilaos chciał, by własność żołnierzy pozostawała 
zarówno w obrębie murów, jak i w obozie, a tym samym, gdyby doszło do bitwy, 
żołnierze broniliby miasta, ale i usiłowali pokonać wroga na równinie, nie dopusz-
czając do splądrowania obozu.

117 Czas akcji: 371 r. p.n.e. (przed bitwą pod Leuktrami).
118 Czas akcji: 479 r. p.n.e. (wojny perskie, II inwazja Persów na Helladę; bi-

twa u przylądka Mykale, w Jonii, naprzeciw wyspy Samos). ■ Prekursorzy i epigoni: 
Herodot (9,100‒101 ‒ inna wersja), Diodor Sycylijski (11,34‒35), Plutarch (Aem. 
25,2‒7), Poliajnos (1,33 ‒ więcej szczegółów), Justynus (2,14). ■ tego sAmego dniA, 
w którym zwycięstwo odnieśli jego sPrzyMierzeńcy (eodem die quo vicerant socii) 
‒ tj. kiedy rzekomo pokonano Greków pod Platejami. Wedle tradycji król Sparty 
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[11,8] Aulus Postumiusz podczas bitwy, w której starł się z Laty-
nami, kiedy to ukazały się postaci dwóch młodzieńców na koniach, 
podniósł na duchu swoich ludzi, twierdząc, że to przybyli Kastor 
i Polluks. I tak wznowił walkę.119

[11,9] Lacedemończyk Archidamus, prowadząc wojnę przeciw Ar-
kadyjczykom, pozostawił broń w obozie i rozkazał, by nocą potajem-
nie oprowadzać wokół niego konie. Wskazawszy rano ich ślady ‒ po-
czynione jak gdyby przez przejeżdżających wokół Kastora i Polluksa 
‒ przekonał ludzi, że kiedy będą toczyć walkę, to i tamci się zjawią.120

[11,10] Kiedy Perykles, wódz Ateńczyków, planował przystąpić do 
bitwy, dostrzegł gaj, z którego można było obserwować oba szyki, 
niezwykle gęsto zacieniony, zazwyczaj opustoszały, a poświęcony 
Ojcu Disowi. Umieścił tam człowieka ogromnego wzrostu, dostoj-
nego dzięki bardzo wysokim koturnom, purpurowej szacie ‹i› wło-
som, wyniośle siedzącego na wozie zaprzężonym w białe konie. 
Gdy dadzą sygnał do walki, ma ruszyć i donośnym głosem nazy-
wając Peryklesa po imieniu, zachęcić go i wyjawić, że bogowie są 
po stronie Ateńczyków. Dzięki temu wróg podał tyły niemal przed 
wyrzuceniem pocisków.121

Leotychidas, dowodzący flotą Związku Helleńskiego, złamał potęgę morską Persji 
tego samego dnia: 6. targeliona (targelion trwał mniej więcej od połowy maja do 
połowy czerwca), w którym Grecy rozbili armię lądową Persów pod Platejami.

119 Czas akcji: 496 r. p.n.e. (bitwa nad jeziorem Regillus w Lacjum). ■ Pre-
kursorzy i epigoni: Cyceron (Nat.deor. 2,2,6; 3,5,11), Dionizjos z Halikarnassu 
(Antiquit.Rom. 6,13), Waleriusz Maksymus (1,8,1), Plutarch (Cor. 3,5), Florus (Epit.
Liv. 1,5,4), Laktancjusz (Div.inst. 2,7,9). ■ ukAzAły się postAci (oblata specie) ‒ przy-
kład epifanii, tj. przypadku, kiedy bogowie ‒ jak wierzono ‒ ukazywali się śmiertel-
nikom i wpływali na losy wydarzeń, w które uwikłani byli ludzie. Bogowie na polu 
bitwy pojawiali się często, a najsłynniejszy taki przypadek to historia spod Maratonu 
(12 IX 490), kiedy Epizelusowi ukazała się jakaś niezidentyfikowana postać (Herodot 
6,117), podobnie jak przed bitwą bóstwo Pan pojawiło się przed Filippidesem (6,105).

120 Czas akcji: ok. 368 r. p.n.e. (kampania wojenna Spartan przeciw Arka-
dyjczykom). ■ Epigon: Poliajnos (1,41,1 ‒ nieco inne szczegóły). ■ lAce deMończyk 
ArchidAmus (Archidamus Lacedaemonius) ‒ data podawana przez wydawcę 
i komentatorów: 476 r. p.n.e. jest pomyłką, gdyż wymieniany tu Archidamos, to 
Archidamos III, wnuk Archidamosa II (który kierował spartańskimi najazdami na 
Attykę w pierwszych latach wojny peloponeskiej), syn słynnego Agesilaosa, bohatera 
dzieł Ksenofonta. Archidamos III panował w latach 360‒338, a Frontyn wymienia 
najprawdopodobniej jego operacje przeciw Arkadyjczykom, które uświetniła tzw. 
bitwa bez łez, nazwana tak dlatego, iż nie zginął w niej żaden Spartanin i nikogo nie 
trzeba było opłakiwać; por. Ksenofont (Hist.Graec. 7,1,28‒32).

121 Czas akcji: ? [Perykles żył w latach: ok. 493‒429 p.n.e.]. Nieznane są bliższe 
szczegóły tej historii. ■ perykles, wódz Ateńczyków (Pericles dux Atheniensium) 
‒ epizod, jeśli prawdziwy, ukazuje Peryklesa jako zręcznego manipulatora, jakkol-
wiek polityk ten nie był wyjątkiem wśród Greków. Zgadzałoby się to z informacjami 
zachowanymi u Plutarcha (Per. 4‒6), że Perykles to człowiek „oświecony”, polityk 
przyjaźniący się z „postępowymi” sofistami i myślicielami takimi jak Anaksagoras, 
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[11,11] L[ucjusz] Sulla, chcąc mieć żołnierza lepiej przygotowane-
go do walki, udał, iż bogowie przepowiedzieli mu przyszłość; w koń-
cu także na oczach wojska, zanim ustawił się w szyku, zanosił modły 
i prośby do niewielkiej figurki, którą zabrał z Delf, aby przyśpieszyła 
obiecane zwycięstwo.122

[11,12] [G[ajusz] Mariusz trzymał jakąś czarownicę z Syrii, dzięki 
której udawał, że potrafi przewidzieć wynik starcia.]123

[11,13] Ponieważ Kw[intus] Sertoriusz miał do dyspozycji żołnie-
rza barbarzyńskiego, a przy tym nienauczonego myślenia, wiódł 
przez Luzytanię wyjątkowo kształtną białą łanię i zapewniał, że już 
zawczasu wie od niej, co trzeba przedsięwziąć, a czego należy uni-
kać, by barbarzyńcy byli we wszystkim posłuszni nakazom wyda-
nym niby z woli bóstwa.124

[Taką oto kategorią podstępów [strategematon] należy się posługiwać 
nie tylko w tym dziale, gdzie uznamy, że ludzie, wobec których je 
stosujemy, są niedoświadczeni, lecz o wiele częściej tam, gdzie znajdą 
się podstępy wymyślone po to, aby uwierzono, iż zostały wskazane 
przez bogów.]

[11,14] Aleksander Macedoński, mając zamiar przystąpić do skła-
dania ofiar, na ręku haruspika, którą ów miał włożyć we wnętrzności 
zwierząt, umieścił przy użyciu barwnika napis. Litery oznaczały, że 
zwycięstwo przypada Aleksandrowi. Ponieważ ciepła wątroba chwy-
ciła litery, a król okazał ją żołnierzom, podniosło ich to na duchu, tak 
jakby sam bóg zapowiedział zwycięstwo.125

którzy kontestowali tradycyjne rozumienie bóstw i przyznawali się raczej do mniej 
efektownego agnostycyzmu. ■ ojcu disowi (Diti patri) – tj. władcy Podziemi, iden-
tyfikowanemu z Plutonem. Frontyn kolejny raz stosuje interpretatio Romana. ■ dzięki 
bArdzo wysokim koturnom (altissimis coturnis) ‒ koturn (κόθορνος [kóthornos]) to 
obuwie aktorów, które w wielkich teatrach hellenistycznych uzyskało podwyższoną 
podeszwę dla wyeksponowania postaci.

122 Czas akcji: ? [Lucjusz Korneliusz Sulla żył w latach: 138‒78 p.n.e.]. ■ Pre-
kursor i epigon: Waleriusz Maksymus (1,2,3 [epitome Januariusa Nepotiana]), 
Plutarch (Sul. 29,6). ■ do niewielkiej figurki, którą zAbrAł z delf (signum modice 
amplitudinis quod Delphis sustulerat) ‒ Plutarch napisze później, że to złoty posążek 
Apollona, który Sulla nosił przy sobie, w fałdach szaty.

123 Czas akcji: 113‒101 (wojna z Cymbrami i Teutonami). ■ Prekursor i epigon: 
Waleriusz Maksymus (1,2,3a), Plutarch (Mar. 17,2). ■ jAkąś czArownicę z syrii (sa
gam quandam ex Syria) ‒ nazywała się Marta.

124 Czas akcji: po 80 r. p.n.e. (w Hiszpanii, wojna ze zbuntowanymi Luzyta-
nami). ■ Prekursorzy i epigoni: Pliniusz Starszy (8,32,117), Waleriusz Maksymus 
(1,2,4), Plutarch (Sert. 11,2; 20,1‒5), Appian (Civ. 1,110), Gelliusz (15,22), Poliajnos 
(8,22). ■ Szesnastowieczny filolog i edytor Stewech (Godescalcus Stewechius) uznał 
ten passus za nieautentyczny.

125 Czas akcji: ? [Aleksander Macedoński panował w latach: 336‒323 p.n.e.]. 
■ Epigoni: Plutarch (Apoph.Lac. 2,77 [214e‒f] ‒ podstęp przypisany Agesilaosowi), 
Poliajnos (4,20 ‒ podobna taktyka Attalosa I Sotera; także 4,3,14 ‒ ogólny opis 
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[11,15] To samo uczynił haruspik ‹S›udines, kiedy Eumenes miał 
stoczyć walkę z Galami.126

[11,16] Tebańczyk Epaminondas podczas walk z Lacedemończyka-
mi doszedł do wniosku, że zaufanie swoich należy wzmocnić uświę-
coną więzią, nocą usunął więc broń, którą zawieszono w świątyniach 
dla ozdoby, i przekonał żołnierzy, że to bogowie podążają jego drogą, 
aby właśnie być przy nich, gdy pójdą się bić.127

[11,17] Kiedy Lacedemończyk Agesilaus schwytał kilku Persów, 
których wygląd i postawa budziły niemało przerażenia, ilekroć byli 
okryci szatami, ukazał ich swoim żołnierzom rozebranych, aby wy-
bladłe, nawykłe do wygód ciała wzbudziły pogardę.128

postępowania Aleksandra, kiedy ofiary wypadały pomyślnie). ■ hAruspikA (haruspi
cis) ‒ wieszczek (gr. μάντις [mántis], etr. netśvis, łac. haruspex ‒ złożenie trudnego 
do zdefiniowania rdzenia hari- lub aru- oraz -spex ‘ten, który patrzy/bada’) był tłu-
maczem znaków wróżebnych, które ukazywały się pod postacią piorunów, zwłasz-
cza rażących miejsca publiczne (fulgera), niezwykłych zjawisk (ostenta), a przede 
wszystkim wnętrzności zwierząt ofiarnych (exta). W tym ostatnim przypadku tech-
nika wróżbiarska polegała na obserwowaniu zmian w budowie wątroby zwierzęcia 
ofiarnego; jak się przypuszcza, pochodziła z Bliskiego Wschodu, skąd została zapo-
życzona w pierwszych wiekach I tysiąclecia p.n.e. ■ Z dwóch względów to ciekawy 
epizod. Po pierwsze, jest przyczynkiem do portretu Aleksandra jako władcy skrupu-
latnie przestrzegającego wykonywania rytuałów ofiarnych, co potwierdza chociażby 
Arrian; po drugie, Frontyn jak gdyby mimochodem pokazuje w sposób naturalistycz-
ny, że z dzisiejszej perspektywy antyczny rytuał składania ofiary zwierzęcej miał 
w wymiarze praktycznym wiele wspólnego z realiami uboju zwierząt w rzeźniach.

126 Czas akcji: ? [Attalos I Soter panował w latach: 241‒197 p.n.e.; Eumenes II 
Soter w latach: 197‒159 p.n.e.]. ■ Epigon: Poliajnos (4,20 ‒ mowa o królu Attalosie I 
i Galatach). ■ Podstęp uważany jest przez niektórych wydawców za nieautentycz-
ny. ■ ‹s›udines (‹S›udines) ‒ wedle Poliajnosa był on chaldejskim wróżbitą, kolejny 
więc raz Frontyn stosuje interpretatio Romana. ■ eumenes (Eumene) ‒ nie wiadomo, 
o kogo chodzi. Według Poliajnosa mowa o Attalosie I, którego następcą był jego syn, 
Eumenes II Soter, i to chyba jego ma Frontyn na myśli. ■ z gAlAmi (cum Galiis) ‒ 
mowa o Galach, którzy w III w. p.n.e. wtargnęli do Azji Mniejszej, i odtąd zwano ich 
Galatami. W roku 275 w części Frygii, graniczącej z Bitynią, Paflagonią, Likaonią 
i Pontem, król Bitynii Nikomedes I osiedlił plemiona galijskie, tak że z czasem stwo-
rzyli oni organizm państwowy ‒ Galację. Plemiona galijskie zmieszały się z ludnoś-
cią grecką, toteż zaczęto ich nazywać Galogrekami (Gallograeci). Galacja stała się 
prowincją rzymską w roku 25 p.n.e.

127 Czas akcji: 371 r. p.n.e. (przed bitwą pod Leuktrami). ■ Epigon: Poliajnos (2,3,8. 
12). ■ broń, którą zAwieszono w świątyniAch dlA ozdoby (arma quae ornamentis 
adfixa in templis) – dla pragmatycznego Frontyna ten grecki zwyczaj ma wymiar 
estetyczny, dla Greków miał przede wszystkim sens religijny: rynsztunek i broń ofia-
rowywano bogom.

128 Czas akcji: 395 r. p.n.e. (działania wojenne Spartan pod wodzą Agesilaosa 
przeciw Persom w Azji Mniejszej). ■ Prekursor i epigoni: Ksenofont (Hist.Graec. 
3,4,19; Agesil. 1,28), Plutarch (Agesil. 9,8; Apoph.Lac. 2,13 [209c]), Poliajnos (2,1,6), 
Atenajos (12,74 [550E]). ■ wygląd i postAwA (habitus) – niełatwy do oddania w języku 
polskim termin łaciński, używany zresztą do dziś na określenie ‘zwyczajów’, chociaż 
najczęściej zwyczajów zwierząt. ■ szAtAmi (veste) – kosztowne tkaniny orientalne, na 
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[11,18] Kiedy Gelon, tyran Syrakuzańczyków, w trakcie podjętej 
przeciw Punijczykom wojny wziął wielu z nich do niewoli, przed 
oczyma swoich żołnierzy wystawił nago każdego, kto był cherlawy 
‒ z reguły zasilali oni oddziały pomocnicze i mieli niezwykle ciemną 
karnację ‒ aby przekonać ich, że tamtym należy się pogarda.129

[11,19] Cyrus, król Persów, chcąc wzbudzić zapał wojenny u zwy-
kłych żołnierzy, przez cały dzień trudził ich wyrębem jakiegoś lasu. 
Z kolei następnego dnia urządził dla nich niezwykle wystawną ucztę 
i zapytał, z czego są bardziej uradowani. Kiedy więc pochwalili to, 
czego doznają właśnie teraz, rzekł: „A przecież tylko poprzez to 
pierwsze da się osiągnąć to drugie, nie możecie bowiem czuć się 
wolni i szczęśliwi, jeśli nie zwyciężycie Medów”. I tak oto pobudził 
w nich żądzę bitwy.130

[11,20] Ponieważ L[ucjusz] Sulla pod Pir‹e›usem dysponował prze-
ciw Archelausowi, wodzowi Mitrydatesa, żołnierzami mniej ocho-
czo nastawionymi do walki, poprzez wyczerpującą robotę popchnął 
ich do tego, że natychmiast zażądali sygnału do boju.131

[11,21] Fabiusz Maksymus, bojąc się, że wojsko może walczyć 
mniej stanowczo, skoro pokłada zaufanie w okrętach, na które można 
się wycofać, zanim rozpoczął bitwę, rozkazał je spalić.132

które nie mogli sobie pozwolić ani skromnie żyjący, ani lepiej sytuowani Hellenowie, 
jak chociażby spartański król Pauzaniasz (Tukidydes 1,130,1‒2), symbol luksusu 
i rozwiązłości (gdyż dla większości antycznych Greków i ich antycznych połowic 
każdy dobrze ubrany Pers to rozpustnik), budziły u niektórych obserwatorów (by 
już nie wspomnieć o Macedończykach) podziw i zazdrość, mimo moralizującej 
nierzadko retoryki. Rzymskie stereotypy (i sentymenty) dobrze odda Horacy w wy-
mownej frazie (Carm. 3,9,4): Persarum vigui rege beatior („weselszy żyłem niż król 
Persów”; przekład A. Lam). ■ wyblAdłe, nAwykłe do wygód ciAłA (alba corpora et 
umbratica; dosłownie: ‘białe i chętnie przebywające w cieniu ciała’) – to element 
stereotypu Persa-barbarzyńcy (pewnie mający coś wspólnego z rzeczywistością), co 
podkreślał potem Poliajnos (loc. cit.): ciała Persów były „wiotkie i wybladłe z powo-
du rozwiązłego trybu życia”.

129 Czas akcji: 480 r. p.n.e. (sycylijska kampania Hamilkara, przed zwycięską 
dla Syrakuzańczyków dowodzonych przez tyrana Gelona bitwą pod Himerą).

130 Czas akcji: 550 r. p.n.e. (budowa imperium przez Cyrusa II Wielkiego i jego 
walki z Medami). ■ Prekursor i epigoni: Herodot (1,126), Poliajnos (7,6,7), Justynus 
(1,6,4‒6). ■ zwykłych żołnierzy (popularium) – byłoby kuszące zaznaczyć tu kolej-
ny przykład interpretatio Romana i pozostawić świadomie ahistoryczne tłumaczenie 
tego łacińskiego słowa jako „popularów”, tak jak zachowaliśmy tłumaczenie „kohor-
ty Ifikratesa” (1,6,3) oraz „Ojca Disa” (1,11,10), jednak przymiotnik popularis został 
tu użyty w znaczeniu potocznym, nie zaś technicznym.

131 Czas akcji: 86 r. p.n.e. (I wojna mitrydatejska).
132 Czas akcji: 315 r. p.n.e. (II wojna samnicka). ■ Prekursor: Liwiusz (9,23 ‒ 

dyktator Rullianus rozkazuje podpalić obóz). ■ fAbiusz mAksymus (Fabius Maximus) 
‒ na podstawie przekazu Liwiusza identyfikujemy go z Gajuszem Fabiuszem Am-
bu s tem, konsulem zastępczym roku 315. ■ Scena ta przypomina spalenie na rozkaz 
tyrana Agatoklesa floty syrakuzańskiej w Afryce (309 r. p.n.e.).
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12. O rozpraszaniu obaw,  
które w żołnierzach wzbudziły niepomyślne znaki133

[12,1] Kiedy Scypion przeprawiał wojsko z Italii do Afryki i scho-
dząc z okrętu, pośliznął się, a przy tym spostrzegł, że żołnierze są 
z tego powodu zszokowani, dzięki opanowaniu i wielkoduszności 
obrócił w zachętę to, co spowodowało przerażenie, mówiąc: „Ciesz-
cie się, żołnierze, przygniotłem Afrykę!”.134

[12,2] Kiedy G[ajusz] Cezar, wchodząc raz na okręt, przypadkowo 
pośliznął się, powiedział: „Matko Ziemio, trzymam cię!”. Takim wy-
tłumaczeniem sprawił, że powstało wrażenie, iż na pewno powróci 
do kraju, z którego odjeżdżał.135

133 Niezwykle interesujący rozdział, którego znaczenie wykracza poza kontekst 
militarny, mimo że podane przykłady dotyczą sytuacji, jakie zdarzyły się w wojsku. 
Kwestia dotyczy bowiem natury religijności w świecie grecko-rzymskim, wierzeń 
w zjawiska nadprzyrodzone, także tego, co racjonalne, a czego racjonalnie wyjaśnić 
niepodobna. Jeśli chodzi o sferę militarną, problem religii w kalkulacjach i działa-
niach wojskowych jest szczególnie fascynujący ze względu na pewien paradoks: 
świadectwa dowodzą niezbicie, że religia była wszechobecna w armii, tak Greków, 
jak Rzymian, że wojnę można postrzegać jako wielki rytuał religijny, obudowany 
wieloma procedurami i przepisami, które należało wypełnić (zob. Ksenofont, Inst.
Cyr. 3,3,34), z drugiej strony wydaje się, że nigdzie nie dostrzegano jaśniej ‒ cy-
nicznie bądź ironicznie ‒ roli „czynnika ludzkiego” tak w poczynaniach żołnierzy, 
jak i (zwłaszcza) przy interpretacji znaków dawanych przez bogów, co prowadzi do 
konkluzji, iż w istocie wszystko opierało się na manipulacji ze strony „oświeconych” 
lub dowódców (zob. wyżej, 1,11,14). Jako potwierdzenie takich manipulacji mo-
głyby posłużyć właśnie przykłady zebrane przez Frontyna w poniższym rozdziale, 
który byłby dowodem na słuszność sformułowanej współcześnie tezy, iż religia to 
przysłowiowe „opium dla ludu” (zob. ewentualnie odautorskie uwagi do 1,11,13). Na 
rozdział ten (i wiele innych, podobnych świadectw antycznych) można też spojrzeć 
inaczej: że potwierdza on wielkie znaczenie religii w życiu żołnierza, przy czym nie 
chodzi już o wspomnianą wyżej powszechność rytuałów, ale z gruntu religijną men-
talność walczących i zaangażowanych w konflikty (najwymowniejszym przykładem 
jest Homerowa Iliada). Podstępy Frontyna są tu istotne o tyle, że ponad wszelką 
wątpliwość pokazują, iż współczesna, ostra i kategoryczna, dychotomia między tym, 
co rozumowe i naukowo objaśnione, a tym, co religijne i zabobonne, irracjonalne 
i niepodatne na logiczne wyjaśnienia, nie jest miarodajna, jeśli idzie o antyk grecko-
-rzymski, podobnie jak nie ma podstaw (a tak utrzymywano w dawniejszych opra-
cowaniach), aby przeciwstawiać religię/mit – filozofii (zob. Seneka Młodszy, Nat.
quest. 2,45). Frontyn mógłby natomiast posłużyć za przykład autora, który dostrzega 
różnice między osobowością religijną i pobożną a zabobonną (zob. Kurcjusz Rufus 
4,10,1‒7). Sam Aleksander (o ile anegdota 1,11,14 jest autentyczna) zdziwiłby się 
zapewne, gdyby zarzucono mu manipulację, bo manipulacja i interpretacja były częś-
cią religijności ludzi antyku, a król osobiście i skrupulatnie składał ofiary bogom.

134 Czas akcji: 204 r. p.n.e. (kiedy Scypion Starszy definitywnie zmienił losy II woj-
ny punickiej, zmuszając Hannibala do opuszczenia Italii). ■ Epigon: Christine de Pizan 
(Livr.cheval. 2,6,5). ■ Pośliznął się (prolapsus esset) ‒ upadek uznawano za zły znak.

135 Czas akcji: 46 r. p.n.e. (wojna domowa Cezara z pompejańczykami, po bitwie 
pod Tapsus 6 IV 46 r.). ■ Prekursor: Swetoniusz (Iul. 59). ■ wchodząc rAz nA okręt… 
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[12,3] Kiedy konsul T[ytus] Semproniusz Grakchus rozciągnął 
szyk przeciw Picentom, nagłe trzęsienie ziemi wprawiło obie stro-
ny w przerażenie. Umocnił więc swoich ludzi zachętą i pobudził ich 
do ataku na przestraszonego zabobonem nieprzyjaciela, po czym 
przeprowadziwszy natarcie, odniósł zwycięstwo.136

[12,4] Sertoriusz, kiedy za sprawą nadprzyrodzonego zjawiska na-
gle okazało się, że tarcze jeźdźców po stronie zewnętrznej i pancerze 
koni spłynęły krwią, objaśnił to wróżbą zwycięstwa, ponieważ owe 
części uzbrojenia zwykle zbryzguje krew nieprzyjaciela.137

[12,5] Tebańczyk Epaminondas, kiedy żołnierzy opanował lęk, 
gdyż wiatr porwał i zaniósł na grób jakiegoś Lacedemończyka ozdo-
bę z jego włóczni, wiszącą jak wstążka, oznajmił: „Nie trwóżcie 
się, żołnierze! Oznacza to zagładę Lacedemończyków, wszak groby 
ozdabia się podczas pogrzebów”.138

[12,6] Ten sam, kiedy nocą spadł z nieba meteor i przeraził patrzą-
cych, rzekł: „To światło ukazują nam boskie siły”.139

[12,7] Ten sam, kiedy właśnie miała się rozpocząć walka z Lacede-
mończykami, a ławka, na której siedział, zapadła się i przestraszeni 
żołnierze powszechnie wytłumaczyli to sobie jako złowrogi znak, 
rzekł: „Zaiste, mamy zakaz siedzenia!”.140

[12,8] L[ucjusz] Sulpicjusz Gallus przepowiedział zbliżające się 
zaćmienie księżyca, aby żołnierze nie uznali tego za nadprzyro-

nA pewno powróci do krAju, z którego odjeżdżAł (forte conscendens navem… ut repe
titurus illas a quibus proficiscebatur terras videretur) ‒ czasownik conscendere (‘wstę-
pować na’) wskazuje, że Cezar odpływa, pytanie tylko: skąd? Swetoniusz jednoznacznie 
twierdzi, że Cezar wyraził się tak, schodząc na ląd w Afryce (in egressu navis ‒ „scho-
dząc z okrętu”; przekład J. Niemirska-Pliszczyńska), ponieważ jednak Frontyn mówi 
o wsiadaniu na okręt, logika podpowiada, że Cezar musiał wypowiedzieć te słowa:

1) na Sycylii i o Sycylii, potknąwszy się przy wsiadaniu;
2)  wchodząc na statek przy odjeździe z Afryki, tj. już po rozprawie z pompe-

jańczykami.
Pytanie brzmi, czyja wersja jest prawdziwa: czy pomylił się Frontyn (co mu się zdarza; 
zob. niżej, przyp. 229), czy Swetoniusz.

136 Czas akcji: 268 r. p.n.e. (walka konsula roku 268, Tytusa Semproniusza So fu sa, 
tu mylnie utożsamionego z Grakchiem, z ludem Picentów nad Morzem Adriatyckim). 
■ Epigoni: Florus (Epit.Liv. 1,14,2), Orozjusz (Hist.adv.pag. 4,4,5‒7).

137 Czas akcji: 75 r. p.n.e. (nie wiadomo, na jaki moment poczynań Sertoriusza 
w Hiszpanii datować ten epizod). ■ Epigon: Juliusz Obsekwens (Prodig. 60).

138 Czas akcji: 371 r. p.n.e. (przed bitwą pod Leuktrami). ■ Prekursor: Diodor 
Sycylijski (15,52,5‒6).

139 Czas akcji: ? [Epaminondas: † 362 r. p.n.e.]. ■ boskie siły (numina) – zob. 
niżej, 1,12,12; o sakralnym charakterze natury i zjawisk przyrodniczych takich jak 
pioruny zob. Seneka Młodszy (Nat.quest. 2,45).

140 Czas akcji: 371 r. p.n.e. (przed bitwą pod Leuktrami). ■ „zAiste, mAmy zAkAz 
siedzeniA!” (‘immo… vetamur sedere’) ‒ tj. musimy wstać i ruszać do boju, a i w cza-
sie walki nie odpoczywać.
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dzony znak; ponadto dorzucił również wyjaśnienie, a także podał 
przyczyny zaćmienia.141

[12,9] Syrakuzańczyk Agatokles podczas walk z Punijczykami, kie-
dy jego żołnierzy niczym nadprzyrodzone zjawisko sparaliżowało 
w przeddzień bitwy podobne zaćmienie tej samej gwiazdy, pouczył 
ich, podawszy przyczyny, z jakich do tego doszło, że czymkolwiek by 
było, ma związek z samą naturą rzeczy, a nie z ich poczynaniami.142

[12,10] Perykles, kiedy piorun uderzył w jego obóz i przeraził 
żołnierzy, zwołał wiec i na oczach wszystkich wzniecił płomień, 
pocierając kamieniami o siebie, po czym opanował zamieszanie wy-
jaśnieniem, że ścierające się chmury podobnie wzniecają piorun.143

[12,11] Ateńczyk Tymoteusz, gotując się do bitwy morskiej z Kor-
kyrejczykami, rzekł do swego sternika, który w chwili, gdy flota już 
wyruszała, zaczął dawać sygnał do powrotu, bo usłyszał, że jakiś 
wioślarz kichnął: „Czemuż cię dziwi, że na tyle tysięcy jeden się 
przeziębił?”.144

[12,12] Ateńczyk Chabri‹a›s miał się zetrzeć w bitwie morskiej, ale 
tuż przed jego okrętem uderzył piorun, więc kiedy na żołnierzy padł 
strach z powodu tak potężnego nadprzyrodzonego zjawiska, rzekł: 
„Teraz nadeszła najodpowiedniejsza chwila, by przystąpić do bitwy, 
skoro najpotężniejszy z bogów, Jowisz, wskazuje, że jego boska siła 
jest obecna przy naszej flocie”.145

141 Czas akcji: 21 VI 168 r. p.n.e. (III wojna macedońska; na dzień przed bi-
twą pod Pydną). ■ Prekursorzy i epigoni: Cyceron (Cato 14,49), Liwiusz (44,37), 
Waleriusz Maksymus (8,11,1), Pliniusz Starszy (NH 2,53. 83), Kwintylian (1,10,47), 
Plutarch (Aem. 17,7‒9).

142 Czas akcji: 310 r. p.n.e. (konflikt tyrana Syrakuz, Agatoklesa, z Karta-
gińczykami). ■ Prekursor i epigon: Diodor Sycylijski (20,5,5‒6), Justynus (22,6,1‒5 
‒ zaćmienie słońca).

143 Czas akcji: ? (albo podczas kampanii wojennych Peryklesa w czasie tzw. 
pentekontaetii: lata 478‒431, albo podczas wojny peloponeskiej: 431‒430).

144 Czas akcji: 375 r. p.n.e. ■ Epigon: Poliajnos (3,10,2). ■ jAkiś… kichnął (quen
dam sternutantem) ‒ kichnięcie uznawano za zły omen, zwiastujący niepomyślny 
wynik bitwy.

145 Czas akcji: ? [Chabrias żył w latach: 389‒357 p.n.e.]. ■ boskA siłA (numen) 
– zob. wyżej, 1,12,6.





KSIĘGA DRUGA

Zamieściwszy w pierwszej księdze przykłady, które pouczą 
wodza (a w mojej opinii tak będzie) o problemach, jakie należy 
uwzględnić przed stoczeniem bitwy, wróćmy z kolei do spraw doty-
czących działań, jakie zwykle podejmuje się w trakcie bitwy, a na-
stępnie do tych po bitwie.

Wśród zagadnień dotyczących bitwy znajdują się następujące 
ich rodzaje:

  1) o wyborze pory bitwy;
  2) o wyborze miejsca bitwy;
  3) o formowaniu szyku bitewnego;
  4) o rozrywaniu szyku bitewnego nieprzyjaciela;
  5) o zasadzkach;
  6) o poniechaniu wroga, aby ‒ otoczony ‒ w desperacji nie podjął bitwy na 

nowo;
  7) o maskowaniu niepowodzeń;
  8) o przywróceniu ustawienia szyku bitewnego dzięki wytrwałości.

Jeśli chodzi z kolei o rodzaje działań, które należy podjąć po bit wie, 
byłbym zdania, że są takie oto:

 9) jeśli rzecz pójdzie pomyślnie ‒ o zakończeniu pozostałych etapów wojny;
10) jeśli rzecz pójdzie gorzej ‒ o naprawieniu szkód;
11) o utrzymaniu lojalności wahających się;
12) co należy poczynić w obronie obozu, jeśli nie mamy dość zaufania do 

obecnych sił;
13) o wycofywaniu się.

1. O wyborze pory bitwy

[1,1] Kiedy P[ubliusz] Scypion w Hiszpanii zorientował się, że 
wódz Punijczyków Hazdrubal wyruszył wcześnie rano, by ustawiać 
szyk bitewny, gdy wojsku jeszcze doskwierał głód, wstrzymał swo-
ich do godziny siódmej, zaleciwszy im zawczasu, by odpoczywali 
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oraz posilali się jadłem. A gdy nieprzyjaciel, wyczerpany głodem, 
pragnieniem i oczekiwaniem w rynsztunku, rozpoczął odwrót do 
obozu, ten błyskawicznie wyprowadził siły, po czym stoczywszy 
bitwę, zwyciężył.146

[1,2] Metellus Pius w Hiszpanii podczas walk z Hirtulejuszem, 
kiedy ów zaraz po wschodzie słońca przysunął ku jego szańcom 
uformowany szyk, w najgorętszej wówczas porze roku przetrzymał 
swoich w obrębie obozowiska do szóstej godziny dnia. Tak oto, dys-
ponując niewyczerpanymi i rześkimi siłami swoich, łatwo pokonał 
wycieńczonych upałem.147

[1,3] Kiedy ten sam, połączywszy z Pompejuszem obozy podczas 
walk z Sertoriuszem w Hiszpanii, co rusz ustawiał wojsko w szyku 
bitewnym, lecz nieprzyjaciel uchylał się od walki przekonany, że 
nie dorównuje siłom obu, pewnego razu spostrzegł, że sertoriańscy 
żołnierze gotowi są do zmasowanego ataku, bo żądali bitwy, odsła-
niali barki i potrząsali włóczniami, uznał za słuszne ostudzić w tym 
momencie ich zapał, wycofał wojsko i sprawił, że Pompejusz uczynił 
to samo.148

[1,4] Konsul Postumiusz, ponieważ jego obóz na Sycylii od-
dzielała od Punijczyków przestrzeń trzech tysięcy kroków, a dyk-
tatorzy Kartagińczyków codziennie ustawiali szyk pod samymi 
obwarowaniami Rzymian, nieustannie dawał odpór pod szańcami, 
używając w lekkich potyczkach jedynie niewielkiego liczebnie 
oddziału. Jako że Punijczyk zaczął już lekceważyć tę praktykę, 
konsul, zachowując spokój, przygotowywał zawczasu w obrębie 
obwarowań resztę własnych wojsk, ale starym zwyczajem z nie-
licznymi tylko nadal przeciwstawiał się wypadom przeciwnika, 
tyle że przeciągał to dłużej niż zwykle. Kiedy ci po szóstej godzinie 
byli już zmordowani i zaczęli odwrót, a ponadto głód dawał im się 

146 Czas akcji: 206 r. p.n.e. (II wojna punicka; operacje Scypiona Starszego 
w Hiszpanii przeciw Hazdrubalowi, synowi Giskona). ■ Prekursor i epigon: Liwiusz 
(28,14,6‒7), Poliajnos (8,16,1). ■ do godziny siódmej (in horam septimam) ‒ tj. do 1300.

147 Czas akcji: 76 r. p.n.e. (walki z legatem Sertoriusza podczas wojny domowej 
Rzymian z Sertoriuszem w Hiszpanii). ■ Prekursor i epigoni: Liwiusz (per. 91,1‒2), 
Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 63), Orozjusz (Hist.adv.pag. 5,23,10). Ponieważ 
o innym epizodzie walk Metellusa z Hirtulejuszem opowiada podstęp 2,3,5, wydaw-
cy przytaczają i tu, i tam te same miejsca źródłowe. ■ do szóstej godziny dniA (in 
horam diei sextam) ‒ tj. do południa.

148 Czas akcji: 75 r. p.n.e. (ts.). ■ włóczniAMi (lanceas) – lancea była lżejszą od-
mianą włóczni (hasta); por. Sallustiusz (Cat. 56,3), Wergiliusz (Aen. 12,375), Tacyt 
(Hist. 3,27), Swetoniusz (Claud. 35,1). Stała się też elementem uzbrojenia jeźdź-
ca. Jej greckim odpowiednikiem była λόγχη [lónche]; por. Arystofanes (Pax 1294), 
Ksenofont (Inst.Cyr. 2,1,5), Polibiusz (3,84,14); Arrian (Acies 18) mówi o ‘włóczni-
kach (τῶν λογχοφόρων [tón lonchofóron]).
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we znaki, on, dysponując wypoczętymi oddziałami swoich, zmusił 
do ucieczki wroga, którego już wcześniej przybiły wspomniane 
wyżej niedogodności.149

[1,5] Ponieważ Ateńczyk Ifikrates wybadał przez zwiadowców, 
że nieprzyjaciele spożywają posiłek o jednakowej porze, rozkazał 
swoim zjeść wcześniej i wyprowadził ich do bitwy, a gdy wrogowie 
też wyruszyli, tak długo trwał w bezruchu, że nie dał im sposobności 
ani do starcia, ani do wycofania się. Kiedy następnie dzień miał się 
już ku końcowi, wycofał swoich, ale mimo to trzymał ich pod bronią. 
Wrogowie, zmęczeni nie tyle trwaniem na stanowisku, ile głodem, 
od razu zatroszczyli się o ciało i przystąpili do spożywania posiłku. 
Wówczas Ifikrates ponownie wyprowadził wojsko i przypuścił atak 
na obóz niezorganizowanego nieprzyjaciela.150

[1,6] Ten sam, gdy w walkach z Lacedemończykami przez wiele 
dni trzymał blisko nich obóz i obie strony stale o tych samych po-
rach wychodziły za furażem i po drzewo, pchnął któregoś dnia do 
tych zadań niewolników i ciurów w uzbrojeniu żołnierzy, żołnierzy 
zaś zatrzymał, a ponieważ wrogowie rozproszyli się, wypełniając 
podobne zadania, zdobył ich obóz, zaś zbiegających się zewsząd na 
to zamieszanie nieprzyjaciół, nieuzbrojonych, ale z chrustem, łatwo 
albo powybijał, albo wziął do niewoli.151

[1,7] Kiedy konsul Werginiusz w kraju Wolsków ujrzał z dale-
ka, że nieprzyjaciel zbliża się w bezładzie, wydał swoim rozkaz, by 
zachowali spokój i trzymali w pogotowiu oszczepy. Wtedy niena-
ruszonymi siłami swej armii zaatakował ledwo dyszących i zmusił 
ich do odwrotu.152

[1,8] Fabiusz Maksymus, w pełni świadom, że kiedy Galowie 
i Samnici górują podczas pierwszego uderzenia, niestrudzony zapał 
jego ludzi potęguje się w trakcie przeciągającej się walki, wydał 
żołnierzom rozkaz, by zadowoliwszy się ledwie stawianiem opo-
ru w pierwszym starciu, wymęczyli wroga wraz z upływem czasu. 
Kiedy to nastąpiło, a ponadto podesłał posiłki swoim żołnierzom do

149 Czas akcji: 262 r. p.n.e. (I wojna punicka). ■ Przestrzeń trzech tysięcy kro-
ków (trium milium passuum spatio) ‒ tj. ok. 4,4 km. ■ dyktAtorzy kArtAgińczyków 
(dictatores Carthaginiensium) – tj. sufeci, dwaj wyżsi urzędnicy, których na jeden 
rok wybierano spośród warstwy wyższej. Kolejny przykład interpretatio Romana. 
■ po szóstej godzinie (post sextam horam) ‒ tj. po południu.

150 Czas akcji: ok. 390 r. p.n.e. ■ Epigon: Poliajnos (3,9,53).
151 Czas akcji: 393/392 r. p.n.e. (wojna koryncka; ateńskie operacje militarne 

Ifikratesa i jego najemników w pobliżu Koryntu i Fliuntu, po bitwie pod Koroneją). 
■ Epigon: Poliajnos (3,9,52).

152 Czas akcji: 494 r. p.n.e. (konflikt Rzymu z Wolskami). ■ Prekursor: Liwiusz 
(2,30,10‒11). ■ oszczepy (pila) – zob. niżej, przyp. 193.
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pierwszej linii, rozgromił nieprzyjaciela, zaatakowawszy go wszyst-
kimi siłami.153

[1,9] Pod Cheronią Filip, który pamiętał, że jego żołnierz jest za-
hartowany dzięki długiej praktyce, podczas gdy Ateńczycy mają 
wprawdzie wojsko waleczne, ale niewyćwiczone i gwałtowne tylko 
podczas pierwszego uderzenia, rozmyślnie przedłużał starcie, toteż, 
gdy Ateńczycy wkrótce osłabli, żwawiej zaatakował, a ich samych 
wyciął w pień.154

[1,10] Lacedemończycy opóźnili walkę, upewniwszy się poprzez 
wywiadowców, że Messeńczycy zapłonęli taką wściekłością, iż 
przystąpili do bitwy wraz z żonami i dziećmi.155

[1,11] G[ajusz] Cezar, kiedy podczas wojny domowej otoczone woj-
sko Afraniusza i Petrejusza cierpiało pragnienie i rozjątrzone tym 
przystąpiło do bitwy, zabiwszy wszystkie zwierzęta pociągowe, po-
wstrzymał swoich, uważając, iż niedogodny to czas na walkę, gdy 
przeciwników rozpaliła wściekłość i ogarnęła rozpacz.156

[1,12] Gn[ejusz] Pompejusz, pragnąc zmusić wycofującego się 
Mitrydatesa do walki, wybrał na czas potyczki porę nocną, by stanąć 
na drodze uchodzącemu, i tak przygotowany niespodziewanie narzu-
cił wrogom konieczność walki. Ponadto ustawił szyk w ten sposób, 
żeby świecący z naprzeciwka księżyc raził w oczy Pontyjczyków, 
a jego ludziom ukazał nieprzyjaciela jasno i wyraźnie.157

153 Czas akcji: 295 r. p.n.e. (III wojna samnicka; prawdopodobnie oblężenie 
Sentinum). ■ Prekursor: Liwiusz (10,28,2‒5. 29,5, 8‒18).

154 Czas akcji: 338 r. p.n.e. (konflikt Filipa II Macedońskiego z greckimi poleis; 
bitwa pod Cheroneją). ■ Epigoni: Poliajnos (4,2,7), Justynus (9,3,9). ■ Ateńczycy 
MAją wprAwdzie wojsko wAleczne, Ale niewyćwiczone (Atheniensibus acrem qui
dem sed inexercitatum) ‒ motyw nieprzeprowadzania specjalnych ćwiczeń przez 
Ateńczyków oraz ich wrodzonej odwagi żołnierskiej (w przeciwieństwie do Spartan) 
podnosił już Perykles u Tukidydesa (2,39,1; 2,87‒89). Dla Rzymian z czasów We ge-
cjusza (IV w. n.e.; Epit.milit. 3,praef. 2) to u Spartan, zanim objawił się geniusz mi-
litarny Aleksandra, „największą wagę przykładano do żołnierki” (przekład A.M. Ko-
mornicka). Frontyn pomija rolę jazdy macedońskiej, która pod dowództwem młode-
go Aleksandra pokonała pod Cheroneją doborowy oddział hoplitów tebańskich, tzw. 
Święty Zastęp (Ἱερὸς λόχος [Hierós lóchos]).

155 Czas akcji: ? (nie wiadomo, podczas której wojny messeńskiej doszło do za-
stosowania tego podstępu; zgodnie z tradycją toczyły się one w latach ‒ I: 743‒724, 
II: 685‒668, III: 464‒458 lub 455 p.n.e.).

156 Czas akcji: 49 r. p.n.e. (wojna domowa między Cezarem a Pompejuszem). 
■ Prekursor: Cezar (Civ. 1,81‒88). ■ zAbiwszy wszystkie zwierzętA Pociągowe (inter
fectis omnibus impedimentis) – ten okrutny akt miał jednak na celu ulżenie cierpieniu 
czworonogów.

157 Czas akcji: 66 r. p.n.e. (III wojna mitrydatejska). ■ Prekursor i epigoni: 
Liwiusz (per. 101,1), Plutarch (Pomp. 32‒33), Florus (Epit.Liv. 1,40,22), Appian 
(Mithr. 99,457 ‒ 100,460 ‒ inna wersja), Kassjusz Dion (36,48‒49), Eutropiusz 
(6,12), Orozjusz (Hist.adv.pag. 6,4,3‒7).
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[1,13] Wiadomo, że Jugurta, pomny męstwa Rzymian, zawsze 
miał zwyczaj staczać bitwy, kiedy dzień chylił się ku końcowi, aby 
w razie ucieczki swoich żołnierzy noc była ich sprzymierzeńcem 
w znalezieniu schronienia.158

[1,14] Kiedy Lukullus, podczas wojny z Mitrydatesem i Tygranesem 
w Armenii Większej, pod Tygranocertami, sam miał nie więcej niż pięt-
naście tysięcy zbrojnych, a wróg nieprzeliczone mrowie, ale z tego właś-
nie powodu było ono mało zwrotne, wykorzystał tu jego słabą stronę 
i ruszył na nieuformowany jeszcze szyk, po czym tak błyskawicznie go 
rozbił, że nawet sami królowie uciekli, porzuciwszy oznaki władzy.159

[1,15] Kiedy Ty[beriusz] Neron wojował z Pannończykami, a dzicy 
barbarzyńcy ruszyli do bitwy zaraz o świcie, powstrzymał swoich, 
pozwalając, by wrogowi dokuczała mgła i siekł go deszcz, który 
owego dnia przypadkiem rozpadał się na dobre, mgła zaś zgęstniała. 
Następnie, ponieważ spostrzegł, że nieprzyjaciel nie ma już sił nie 
tylko wskutek trwania w oczekiwaniu i ulewy, ale też z wycieńcze-
nia, dał sygnał i ruszywszy do ataku, odniósł zwycięstwo.160

[1,16] Ponieważ G[ajusz] Cezar w Galii otrzymał informację, że Ario-
wist, król Germanów, kieruje się utrwalonym zwyczajem ‒ niby ja-
kimś prawem ‒ by nie walczyć, gdy księżyc jest w nowiu, właśnie 
wówczas uformował szyk i rozgromił wrogów spętanych religią.161

[1,17] Boski August Wespazjan zaatakował i rozgromił Judejczyków 
w dzień Saturna, kiedy to nie godzi im się podejmować jakiegokol-
wiek poważnego działania.162

158 Czas akcji: 111‒106 p.n.e. (wojna z Jugurtą). ■ Prekursor: Sallustiusz (Iug. 
98,2). ■ MęstwA rzymiAn (virtutis Romanorum) – w czasach Frontyna kontynu-
owano zapoczątkowane jeszcze w epoce Polibiusza dysputy o tym, co zapewniło 
Rzymianom hegemonię nad światem; zob. Plutarch (Fortun.Roman. 1 [316C]).

159 Czas akcji: 69 r. p.n.e. (III wojna mitrydatejska). ■ Epigoni: Plutarch (Luc. 
26‒28), Appian (Mithr. 84,377 ‒ 85,388), Orozjusz (Hist.adv.pag. 6,3,6‒7). ■ Pier w-
sze zdanie tego paragrafu zostanie dosłownie powtórzone nieco niżej (2,2,4).

160 Czas akcji: 12‒10 p.n.e. lub 6‒9 n.e. (walki pasierba Augusta, przyszłego 
imperatora, w Pannonii). ■ dzicy bArbArzyńcy (barbari feroces) – okrucieństwo bar-
barzyńców było przysłowiowe i Frontyn powtarza ten stereotyp; zob. także wyżej, 
1,1,6. 1,8. 5,16; ponadto np. Ammianus Marcellinus (31,16,6 ‒ mimo że Saraceni są 
rzymskimi najemnikami), Pomponiusz Mela (2,1).

161 Czas akcji: 58 r. p.n.e. (wojna galijska; walki z Germanami). ■ Prekursor 
i epigoni: Cezar (Gall. 1,50), Plutarch (Caes. 19,9), Poliajnos (8,23,4), Kassjusz Dion 
(38,48). ■ sPętAnych religią (impeditos religione) – uwaga zgodna z wymową pod-
stępów ujawnioną już wyżej (1,12): względy religijne odgrywały niebagatelną rolę 
w działaniach wojennych, ale nierzadko przeszkadzały w działaniu. Zwrot Frontyna 
przypomina o epikurejskiej tyradzie przeciw religii jako zabobonowi (superstitio) 
i źródłu lęków w Lukrecjuszowym poemacie (1,101).

162 Czas akcji: 70 r. n.e. (podczas powstania żydowskiego, które rozpoczęło 
się jeszcze za panowania Nerona, w roku 66). ■ w dzień sAturnA (Saturni die) – tj. 
w szabat, czyli w sobotę; kolejny przykład interpretatio Romana.
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[1,18] Lacedemończyk Lizander, walcząc przeciw Ateńczykom 
pod Egospotamami, postanowił, że w wyznaczonym czasie zaatakuje 
okręty Ateńczyków, a następnie zawezwie flotę. Kiedy tę operację 
przeprowadzał rutynowo, Ateńczycy po jego ustąpieniu rozproszyli 
się, by ściągnąć siły, rozwinął więc flotę, jak to miał w zwyczaju, 
i znowu się wycofał. Wtedy największa część nieprzyjaciół zwycza-
jowo się rozpierzchła, a on, ponowiwszy atak, wybił resztę ‹i› zdobył 
wszystkie okręty.163

2. O wyborze miejsca bitwy

[2,1] Ponieważ M[aniusz] Kuriusz zorientował się, że nie może 
stawić oporu rozwiniętej falandze króla Pyrrusa, postarał się, by 
stoczyć walkę w miejscu przewężonym, gdzie ona sama ‒ tak ścieś-
niona ‒ stanowiłaby dla siebie przeszkodę.164

163 Czas akcji: 405 r. p.n.e. (ostatnia faza wojny peloponeskiej). ■ Prekursor i epi-
goni: Ksenofont (Hist.Graec. 2,1,21‒28), Plutarch (Lys. 10‒11), Poliajnos (1,45,2), 
Justynus (5,6,9‒10).

164 Czas akcji: 275 r. p.n.e. (najazd Pyrrusa na Italię; bitwa pod Benewentem). 
■ m[A niusz] kuriusz (M’. Curius) ‒ Maniusz Kuriusz Dentatus jest też wymienio-
ny w pracy o wodociągach (Aqu.urb.Rom. 1,6). ■ rozwiniętej fAlAndze (phalangi… 
explicitae) ‒ według Polibiusza (18,28,10) Pyrrus ustawiał oddziały na wzór mace-
doński i italski, tj. adaptował system manipularny. Problem zwycięstw Rzymian nad 
Macedonią Antygonidów (wojny macedońskie), jak również monarchią Seleukidów, 
przykuł uwagę antycznych autorów, którzy źródeł sukcesów Rzymian upatrywali 
w wyższości taktycznej legionu nad falangą. W sławnym Polibiuszowym (18,28‒33) 
porównaniu tych formacji bojowych (przy okazji opisu bitwy pod Kynoskefalami 
w 197 r. p.n.e., gdzie Flamininus zwyciężył króla Filipa V) historyk wyraził opinię 
(18,30,4), że zwycięstwa Rzymian mogą zaskakiwać, gdyż „falandze w czasie ata-
ku w żaden sposób oprzeć się z frontu nie można” (tu i niżej przekład S. Hammer). 
Wynikało to z gęstego ustawienia żołnierzy. Taki szyk nazywano πύκνωσις [pýkno
sis] ‒ ‘ścieśnionym’; zob. Polibiusz (2,69,9), Asklepiodot (Tact. 4,1), Elian Taktyk 
(Tact. 11,3), Arrian (Tact, 12,7). W efekcie konfrontacja frontalna z falangą kończy-
ła się klęską Rzymian. Odpowiedzi na pytanie o sukcesy Rzymian Polibiusz (jego 
wyjaśnienia są dziś podważane) poszukiwał w ukształtowaniu terenu, na jakim 
dochodziło do bitew; zob. Wegecjusz (Epit.milit. 3,13). Legion okazał się znacznie 
lepiej przystosowany do walki na nierównym terenie (zob. niżej, 2,3,20). Nie mając 
odwagi, by całą armią stanąć oko w oko z przeciwnikiem, Rzymianie wysyłali do 
walki tylko część swych sił, resztę trzymając w odwodzie i atakując flanki lub tyły 
falangi, gdyż wiedzieli, że „falangitów nie da się użyć do akcji grupami lub pojedyn-
czo”, podczas gdy „szyk stosowany przez Rzymian nadaje się do tego w całej pełni” 
(Polibiusz 18,32,12). Według Polibiusza rzymską legio charakteryzowała większa 
zwrotność w porównaniu z mniej ruchliwym „walcem” (etymologia słowa φάλαγξ 
[fálanks]). Mechanizm działania legionu i ustawienie wojsk rzymskich fascynowały 
również myślicieli i teoretyków późnego Średniowiecza oraz Renesansu, a przykła-
dem dzieło wielkiego polihistora Justusa Lipsjusza (1547‒1606), który pod wpływem 
lektury Polibiusza napisał doń komentarz w formie dialogu, słynny traktat O woj
skowości rzymskiej (De militia Romana, zwłaszcza ks. 4, dialog 1 z diagramem; 



 Księga druga    1,18 – 2,5 135

[2,2] Gn[ejusz] Pompejusz wybrał w Kappadocji na obozowisko 
miejsce położone wysoko. Pochyłość była jego sprzymierzeńcem, 
toteż łatwo przeprowadził stamtąd zbrojne uderzenie i rozgromił 
Mitrydatesa, tylko zbiegając z góry.165

[2,3] G[ajusz] Cezar, podjąwszy zamiar walki z Farnacesem, sy-
nem Mitrydatesa, ustawił szyk na szczycie góry. Krok ten zapewnił 
mu łatwe zwycięstwo, bowiem miotając oszczepami z wyniesionego 
miejsca w podchodzących barbarzyńców, natychmiast zmusili ich 
do ucieczki.166

[2,4] Lukullus podczas wojny z Mitrydatesem i Tygranesem, za-
mierzając stoczyć bitwę w Armenii Większej, pod Tygranocertami, 
szybko dotarł z częścią wojsk na płaski szczyt najbliższego wznie-
sienia, ruszył z góry na znajdujących się niżej nieprzyjaciół i natarł 
z flanki na ich jazdę; ścigając tę zawracającą konnicę, która równo-
cześnie wprowadziła zamęt w nieprzyjacielskiej piechocie, odniósł 
przesławne zwycięstwo.167

[2,5] Wentydiusz nie wcześniej zaiste wyprowadził swoich żoł-
nierzy przeciw Partom, aż ci znaleźli się nie dalej niż o pięćset kro-
ków, a wtedy nagłym biegiem podsunął się tak bardzo, że przyl-
gnąwszy tuż, tuż, zniweczył wykorzystanie strzał, którymi wróg 
miotał z dalekiej odległości. Dzięki temu rozwiązaniu, ponieważ 

1596). Ówczesne zainteresowanie armią dowodzi, że dla intelektualistów nie było to 
czcze, antykwaryczne oczarowanie starożytnością lub moda, jaka zapanowała pod 
wpływem pojawiania się w obiegu licznych edycji klasyków, bowiem część z nich, 
jak Lipsjusz czy Machiavelli, poważnie myślała o legionie obywatelskim jako reme-
dium na bolączki sił militarnych wystawianych przez miejskie komuny. Wynikało 
to z przeświadczenia (ponownie pod wpływem autorytetów antycznych), że armia 
rzymska, bez obecności najemników, stanowiła źródło sukcesów militarnych i pod-
stawę potęgi politycznej, a przyswojenie sobie wiedzy o funkcjonowaniu legionu 
miało wymiar pragmatyczny. Leonardo Bruni (De militia, s. 180‒181) również uwa-
żał, że to obywatele powinni tworzyć armię. ■ królA pyrrusA (regis Pyrrhi) ‒ to 
pierwszy z jedenastu podstępów na temat utalentowanego władcy Epiru, który zasły-
nął nie tylko jako wojownik, ale i teoretyk wojskowości; zob. niżej, przyp. 278. ■ onA 
sAmA – tAk ścieśnionA – stAnowiłAby dlA siebie Przeszkodzę (conferta sibi ipsa esset 
impedimento) – interesująca obserwacja, z której wynika, że zwartość falangi ‒ dla 
Rzymian przedmiot obaw ‒ można było obrócić na swoją korzyść, uniemożliwiając 
zbitej masie ludzi jakiekolwiek ruchy i walkę (co dotyczyło też legionu; por. Cezar, 
Gall. 2,25). Podobna myśl pojawia się już u Ksenofonta (Inst.Cyr. 6,3,23).

165 Czas akcji: 66 r. p.n.e. (III wojna mitrydatejska; po otrzymaniu przez Pom-
pejusza pełnomocnictw na Wschodzie).

166 Czas akcji: 47 r. p.n.e. (kampania przeciw synowi Mitrydatesa). ■ Dzieło pre-
kursora: Wojna aleksandryjska (73‒76). ■ Cezar obległ potem (w tym samym roku) 
Farnacesa/Farnakesa II pod Zelą (dziś: Zile w Turcji), o czym lakonicznie zawiadomił 
senat: Veni, vidi, vici (‘Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem’).

167 Czas akcji: 69 r. p.n.e. (kampania Lukullusa przeciw Mitrydatesowi i zdoby-
cie Tygranokertów). ■ Epigoni: Plutarch (Luc. 28,2‒3), Appian (Mithr. 85,382‒388). 
■ Pierwsze zdanie jest duplikatem tegoż z epizodu 2,1,4.
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zarazem ujawnił jakiś swoisty rodzaj pewności siebie, szybko po-
konał w bitwie barbarzyńców.168

[2,6] Hannibal, planując stoczyć bitwę z Marcellusem pod Numi-
stroną, zaszedł mu drogę, mając po boku rowy i strome ścieżki, wy-
korzystawszy więc jako obwarowania samą naturę tego miejsca, roz-
gromił słynnego wodza.169

[2,7] Kiedy tenże sam pod Kannami dostrzegł, iż nad rzeką 
Wolturnus ‒ w przeciwieństwie do innych rzek ‒ wieją nad ranem 
potężne wiatry, które unoszą tumany piasku i pyłu, tak ustawił 
szyk, że z całą mocą jego własnym żołnierzom wiało w plecy, 
a Rzymianom w usta i oczy. Wskutek tych nadzwyczajnych uciąż-
liwości, które przeszkadzały nieprzyjacielowi, odniósł owo zna-
mienite zwycięstwo.170

[2,8] Mariusz, który zaplanował, by walczyć z Cymbrami 
i Teutonami w wyznaczonym dniu, ustawił pokrzepionego posił-
kiem żołnierza przed obozem, aby za sprawą odległości dzielącej 
go od przeciwników nieprzyjacielskie wojsko bardziej wyczerpały 
trudy marszu. Do ich zmęczenia dołożył następnie inny niekorzystny 
czynnik, tak bowiem ustawił swój szyk bitewny, że wojska barba-
rzyńców zmagały się z oślepiającym je słońcem, z wiejącym w twarz 
wiatrem i z pyłem.171

[2,9] Lacedemończyk Kleomenes, przeciwnik Ateńczyka Hippia-
sza dysponującego silniejszą konnicą, równinę, na której planował 

168 Czas akcji: 38 r. p.n.e. (kampania Marka Antoniusza przeciw Partom; bi-
twa pod Gindaros). ■ Epigoni: Florus (Epit.Liv. 2,19,6), Kassjusz Dion (49,19,20), 
Justynus (42,4,8‒10), Zonaras (10,26). ■ nie dAlej niż o Pięćset kroków (quingentis 
non amplius passibus) ‒ tj. ok. 740 m.

169 Czas akcji: 210 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursor i epigoni: Liwiusz 
(27,2,4 ‒ wariant), Plutarch (Marcell. 24,6‒7); u obu autorów wynik bitwy pozostał 
nierozstrzygnięty.

170 Czas akcji: 216 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursor i epigon: Liwiusz 
(22,43,10‒11. 46,8‒9), Seneka Młodszy (Nat.quest. 5,16,4), Waleriusz Maksymus 
(7,4,ext. 2), Plutarch (Fab.Max. 16,1), Florus (Epit.Liv. 1,22,16), Appian (Annib. 
20,87; 22,99; 23,103), Poliajnos (6,38,4), Orozjusz (Hist.adv.pag. 4,16,1‒5), Zonaras 
(9,1). W przeciwieństwie do Frontyna żaden z powyższych autorów nie wspomina 
o tym, by wiatr miał powstawać nad rzeką. ■ nAd rzeką wolturnus (Volturnum 
amnem) ‒ terminem Volturnus Liwiusz (22,43,10) określa sam wiatr południowo-
-wschodni, „który po suchych od gorąca równinach niesie całe chmury kurzu” (prze-
kład M. Brożek), identyfikowany dziś z nazwą, która brzmi o wiele bardziej znajo-
mo: sirocco. Kanny leżały na prawym brzegu rzeki Aufidus.

171 Czas akcji: 101 r. p.n.e. (wojna Mariusza z plemieniem Cymbrów). ■ Epi-
goni: Plutarch (Mar. 26,7), Poliajnos (8,10,3), Orozjusz (Hist.adv.pag. 5,16,14‒15). 
■ Zdaniem badaczy Frontyn jest dość nieścisły: Teutonowie zostali unicestwieni 
w roku 102 pod Sekstyjskimi Wodami (Aquae Sextiae), natomiast pod Wercellami 
(Vercellae) w roku 101 (por. wyżej, 1,2,6) walczono z Cymbrami, i to właśnie tego 
zdarzenia dotyczy podstęp.
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stoczyć bój, pokrył ściętymi drzewami, czym sprawił, że stała się 
nieprzejezdna dla konnicy.172

[2,10] Hiberowie, których w Afryce dosięgły potężne siły nieprzy-
jaciół, obawiając się, by ich nie otoczono, zbliżyli się do rzeki prze-
pływającej w tej okolicy pomiędzy wysokimi brzegami. I tak, bro-
nieni od tyłu przez rzekę, ponawiając ataki na znajdujące się najbliżej 
oddziały, ponieważ górowali męstwem, rozprawili się z całą armią 
nieprzyjacielską.173

[2,11] Lacedemończyk Ksantyppus odmienił losy wojny punickiej 
dzięki samej tylko zmianie miejsca walki. Albowiem, wynajęty za 
zapłatą przez zrozpaczonych już Kartagińczyków, kiedy spostrzegł, 
iż Afrykańczycy, którzy przeważali jazdą i dzięki słoniom, trzymają 
się gór, a Rzymianie, których siła tkwiła w piechocie, zajmują równi-
nę, wyprowadził Punijczyków na płaski teren. Tam za pomocą słoni 
rozerwał szyki bitewne Rzymian, aranżując zaś pościg Numidów 
za rozproszonymi żołnierzami, rozgromił wrogie wojsko, aż po ów 
dzień zwycięskie na lądzie i morzu.174

[2,12] Wódz Teban Epaminondas, zamierzając rozwinąć szyk bo-
jowy przeciw Lacedemończykom, rozkazał, by konnica galopowała 
przed jego pierwszą linią, kiedy więc przed oczyma wroga wzbił 
się gęsty tuman pyłu, co miało zwiastować, iż należy oczekiwać 
bitwy konnej, powiódł piechotę okrężną drogą na tę stronę, z któ-
rej mógł przeprowadzić natarcie z góry na odwrócony doń plecami 
szyk wroga, po czym zaatakował tyły zaskoczonych nieprzyjaciół 
i wybił ich.175

[2,13] Trzystu Lacedemończyków, stanąwszy przeciw nieprzeliczo-
nej masie Persów, zajęło Termopile, których wąski przesmyk mógł 

172 Czas akcji: 510 r. p.n.e. (najazd Spartan na Attykę; od roku 528 ateńskim 
państwem rządził syn tyrana Pizystrata, Hippiasz). ■ Prekursor: Herodot (5,64). 
■ lAcedeMończyk kleomenes (Cleomenes Lacedaemonius) ‒ wezwała go sprzyjająca 
Spartanom grupa obywateli ateńskich; zob. Herodot (5,64).

173 Czas akcji: ? ■ Potężne siły niePrzyjAciół (ingenti hostium multitudine) ‒ nie 
jest pewne, kim byli wrogowie Hiberów. Wiadomo, że z poprzednich siedzib wyparli 
ich na południe Galowie (Celtowie), i wiadomo też, że Hiberowie walczyli w rzym-
skich legionach, niewykluczone zatem, że mowa o jakiejś bitwie stoczonej przez 
iberyjskie oddziały legionu, prowadzącego działania wojenne w Afryce.

174 Czas akcji: 255 r. p.n.e. (I wojna punicka). ■ Prekursor i epigoni: Polibiusz 
(1,33‒34 ‒ Frontyn niewątpliwie powtarza jego sąd o roli Ksantypposa), Appian 
(Pun. 3,12‒14), Wegecjusz (Epit.milit. 3,praef. 2 ‒ idący, być może, za Frontynem 
w opinii, że Ksantyppos zakończył wojnę jedną bitwą), Orozjusz (Hist.adv.pag. 
4,9,2. 4), Zonaras (8,13).

175 Czas akcji: 4 VII 362 r. p.n.e. (wojna armii beockiej: Teban, mieszkań-
ców Argos i Tegei, z koalicją państw: m.in. Sparty i Aten; bitwa pod Mantyneją). 
■ Epigon: Poliajnos (2,3,14 ‒ podczas bitwy pod Tegeą, której nie notują historycy, 
piszący o bitwie pod Mantyneją).



138 Frontyn    Podstępy wojenne

pomieścić nie więcej niż równą liczbę tych, co mieli walczyć. Mając 
to zatem na względzie, dorównywali liczbie barbarzyńców zdolnych 
do zbrojnego starcia, ale przewyższali ich męstwem, toteż wielką 
część z nich zabili; i nie daliby się pokonać, gdyby wróg poprowa-
dzony okrężną drogą przez zdrajcę, Trachińczyka Efialtesa, nie za-
atakował ich od tyłu.176

[2,14] Kiedy Temistokles, wódz Ateńczyków, zrozumiał, że najko-
rzystniejsze dla Grecji w starciu z ogromną liczbą okrętów Kserksesa 
będzie podjęcie walki w cieśninie Salaminy, a w żaden sposób nie 
mógł przekonać do tego obywateli, swą pomysłowością sprawił, że 
Grecy zostali zmuszeni do wyboru korzystnych dla siebie rozwią-
zań właśnie przez barbarzyńców. Oto udał zdradę i wysłał jakiegoś 
człowieka do Kserksesa z informacją, iż ludność zamyśla o ucieczce, 
więc sytuacja stanie się dla króla znacznie trudniejsza, jeśli przystą-
pi do oblegania poszczególnych miast. Tym argumentem osiągnął 
po pierwsze, że barbarzyńcy mocno się zaniepokoili, bo przez całą 
noc ich wojsko musiało trzymać straż, a po drugie, że jego ludzie, 
mając nienadwątlone siły, starli się rano z barbarzyńcami wyczer-
panymi czuwaniem, w miejscu tak wąskim, jak wcześniej chciał, 
gdzie Kserkses nie zdołał wykorzystać owej ogromnej masy ludzi, 
dzięki której górował.177

3. O formowaniu szyku bitewnego

[3,1] Kiedy Gn[ejusz] Scypion, walcząc w Hiszpanii z Hannonem 
pod miastem Indibile, spostrzegł, że punicka linia bitewna jest 
tak rozmieszczona, iż na prawym skrzydle ustawiono Hiszpanów 
(żołnierz to wprawdzie krzepki, ale działający w cudzej sprawie), 
a na lewym Afrykańczyków (mniej silni fizycznie, ale bardziej 
stanowczego charakteru), zwinął lewe skrzydło swoich i starł się 

176 Czas akcji: 480 r. p.n.e. (wojny perskie, II inwazja Persów na Helladę; 
obrona Termopil). ■ Prekursorzy i epigoni: Herodot (7,201‒202), Diodor Sycylijski 
(11,10), Waleriusz Maksymus (3,2,ext. 3), Pauzaniasz (3,4,7‒8), Poliajnos (7,15,5), 
Klaudiusz Elian (Var.hist. 3,25), Justynus (2,11,2‒19). ■ trAchińczykA (Trachinium) 
– z miasta Trachida (Trachis; od roku 426 p.n.e. nazywanego Herakleją Trachińską) 
w pobliżu góry Ojta (w paśmie Pindos).

177 Czas akcji: 480 r. p.n.e. (ts.; bitwa pod Salaminą). ■ Prekursorzy i epigo-
ni: Herodot (8,75), Nepos (Them. 4,3), Diodor Sycylijski (11,17), Plutarch (Them. 
12,3‒8), Poliajnos (1,30,3), Justynus (2,12,18‒19). ■ PoMysłowością (sollertia) – 
termin ten Frontyn wybrał jako odpowiednik greckiego terminu στρατηγήματα [stra
tegémata]; zob. wyżej, 1,praef. 4; 2,5,31. U Poliajnosa (loc. cit.) mowa o mądrości 
(τῇ σοφίᾳ [té sofía]), natomiast według historyka Tukidydesa (1,138,5) Temistokles, 
podobnie jak Perykles, był politycznym geniuszem, a ponadto umiał przewidzieć 
bieg przyszłych zdarzeń właśnie dzięki wrodzonej inteligencji (οἰκείᾳ ξυνέσει [oikeía 
ksynései]).
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z wrogiem w szyku ukośnym skrzydłem prawym, gdzie wcześniej 
umieścił najdzielniejszych żołnierzy. Następnie, po rozgromie-
niu i rozpędzeniu Afrykańczyków łatwo zmusił do poddania się 
Hiszpanów, którzy ‒ zwyczajem widzów ‒ trzymali się w pewnej 
odległości.178

[3,2] Król Macedończyków Filip, tocząc wojnę z Illirami, za-
uważył, iż czoło wojsk nieprzyjacielskich składało się z wybranych 
z całej armii żołnierzy, ale flanki są słabsze, umieścił więc swoich 
najsilniejszych ludzi na prawym skrzydle i zaatakował lewą flankę 
nieprzyjaciela, czym doprowadził do zamętu w całej linii bitewnej 
i odniósł zwycięstwo.179

[3,3] Tebańczyk Pammenes przyjrzał się ustawieniu bitewnemu 
Persów, zgodnie z którym najsilniejsze oddziały lokowano na pra-
wym skrzydle, sam więc rozmieścił swoich, rozumując całkiem 
podobnie: całą jazdę, a także wszystkich najsilniejszych piechurów 
ustawił na prawym skrzydle, najsłabszych zaś naprzeciw najwalecz-
niejszych spośród wrogów; wydał też zalecenie, aby przy pierwszym 
uderzeniu wroga żołnierze salwowali się ucieczką, wycofując się 
w miejsca zalesione i trudno dostępne. Tak więc, przy daremnych

178 Czas akcji: 218 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy i epigoni: Poli-
biusz (3,76,2‒4), Liwiusz (21,60), Appian (Hisp. 15,57‒58), Ammianus Marcellinus 
(15,10,11), Zonaras (8,25). ■ pod miAstem indibile (ad oppidum Indibile) ‒ nie udało 
się owego miasta zidentyfikować, ale być może to błąd w zapisie, bo znamy miej-
scowość Indibilis w północno-wschodniej Hiszpanii, zamieszkaną przez Ilergetów, 
którzy sprzyjali właśnie Kartagińczykowi Hannonowi. Polibiusz (3,76,2‒4) zwie 
je Kissa. ■ w szyku ukośnyM skrzydłeM prAwym (dextro cornu… obliqua acie) ‒ 
o szyku tym zob. Wegecjusz (Epit.milit. 3,20): Secunda depugnatio est obliqua, 
plurimis melior („Druga metoda walki, jedna z najlepszych, zaleca szyk ukośny”; 
przekład A.M. Komornicka). Opis Wegecjusza do pewnego stopnia przypomina 
Frontynowy, bowiem istota ustawienia pozostawała dokładnie taka sama. Na te-
mat szyku ukośnego falangi hellenistycznej, o czym Rzymianie doskonale musieli 
wiedzieć, zob. Asklepiodot (Tact. 10,1. 21; 11,1) i Onezander (Strat. 21,8); Arrian 
(Tact. 26,3) pisał:

λοξὴ δὲ ὀνομάζεται φάλαγξ ἡ τὸ μὲν ἕτερον κέρας, ὁπότερον ἂν ὁ στρατηγὸς 
βούληται, τοῖς πολεμίοις πελάζον ἔχουσα καὶ αὐτῷ μόνῳ ἀγωνιζομένη, τὸ ἕτερον δὲ 
δι’ ὑποστολῆς σῴζουσα.

Falangą ukośną nazywa się falangę, której jedno ze skrzydeł – jakiekolwiek wy-
bierze dowódca – trzyma się z daleka od wroga, a walczy się tylko tym drugim; 
żołnierze tamtego szukają ocalenia w wycofywaniu się.

179 Czas akcji: 359 r. p.n.e. (wojna Filipa II Macedońskiego z plemieniem 
Illirów). ■ Prekursor i epigoni: Diodor Sycylijski (16,4), Lukian (Long. 10), Justynus 
(7,6,7). Illirowie stale zagrażali Macedończykom, aż poskromił ich Filip; por. Arrian 
(Anab. 7,9,2‒5). Na wyprawę Aleksander zabrał naczelników wojowniczych ple-
mion, by zapobiec buntom; por. niżej, 2,11,3.



140 Frontyn    Podstępy wojenne

wysiłkach nieprzyjacielskiego wojska, on sam z najlepszą częścią 
swoich sił otoczył szyk przeciwnika prawym skrzydłem, po czym 
zmusił go do odwrotu.180

[3,4] P[ubliusz] Korneliusz Scypion, ten, który później nosił przy-
domek „Afrykański”, prowadząc działania wojenne przeciw wodzowi 
Punijczyków Hazdrubalowi, przez wiele dni wiódł swoje wojsko tak 
ustawione, iż środek bitewnego szyku składał się z najsilniejszych 
żołnierzy. Lecz kiedy nieprzyjaciel również zaczął się regularnie 
przemieszczać, dostosowując własne ustawienie do tego samego 
schematu, Scypion zmienił szyk ustawienia tego dnia, w którym 
zdecydował się walczyć, i najsilniejszych rozstawił na skrzydłach, 
a lekkozbrojnych pośrodku, ale cofniętych. W ten sposób na skrzy-
dłach, na których sam przeważał, zaatakował szykiem w kształcie 
półksiężyca najsłabsze odcinki nieprzyjacielskiej armii, dzięki cze-
mu łatwo je rozbił.181

[3,5] Kiedy Metellus zorientował się w Hiszpanii, że w bitwie, 
w której zwyciężył Hirtulejusza, kohorty tamtego uznawane za naj-
waleczniejsze ustawiono po środku szyku, sam cofnął środek linii 
swoich żołnierzy, by nie prędzej zetrzeć się z wrogiem tą częścią 
armii, nim zagiąwszy skrzydła, nie otoczy ze wszystkich stron prze-
ciwników, którzy znajdą się w środku.182

[3,6] Ponieważ Artakserkses, walcząc z Grekami, którzy wtargnęli 
do Persydy, przeważał liczebnie, uformował szyk bitewny szerszy 
niż wrogowie, ponadto na czele ustawił ‹piechotę›, a konnicę oraz 
lekkozbrojnych na flankach, i tak, kiedy środkowa linia celowo po-

180 Czas akcji: 353 r. p.n.e. (walki Pammenesa w Azji Mniejszej przeciw per-
skiemu satrapie Artabazosowi). ■ Prekursor i epigon: Diodor Sycylijski (16,34,2), 
Poliajnos (5,16,2).

181 Czas akcji: prawdopodobnie 206 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy: 
Polibiusz (11,22‒23), Liwiusz (28,14‒15). ■ i nAjsilniejszych rozstAwił nA skrzy-
dłAch (et firmissimos [id est legionarios] in cornibus conlocavit) ‒ wydawca ła-
cińskiego oryginału zdecydował się na usunięcie powyższego dopowiedzenia: ‘to 
jest legionistów’. ■ szykiem w ksztAłcie PółksiężycA (lunata acie) ‒ o szyku tym 
wspominają Herodot (8,16: μηνοειδὲς ποιήσαντες τῶν νεῶν ἐκυκλοῦντο [menoeidés 
poiésantes tón neón ekyklúnto] ‒ „utworzywszy z okrętów formę półksiężyca”; przekład 
S. Hammer), także Ksenofont (Anab. 5,2,13: μηνοειδὴς γὰρ ἡ τάξις [menoeidés gár 
he táksis] ‒ ‘szyk w kształcie półksiężyca’) oraz Asklepiodot (Tact. 11,1: κυρτὴ δὲ 
καὶ κοίλη [kyrté dé kaí koíle] ‒ ‘marsz w linii wypukłej i wklęsłej’; ten drugi typ odpo-
wiadałby też późniejszej ‘księżycowej formacji’ wspomnianej przez Onezandra), 
wreszcie Onezander (Strat. 21,5: μηνοειδὲς σχῆμα [menoeidés schéma] ‒ ‘forma pół-
księżyca’).

182 Czas akcji: 76 r. p.n.e. (wojna domowa Rzymian z Sertoriuszem w Hisz-
panii). ■ Prekursor i epigoni: Liwiusz (per. 91,4), Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.
illustr. 63), Orozjusz (Hist.adv.pag. 5,23,10). Dokładnie te same źródła dotyczą 
fortelu 2,1,2.
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suwała się wolniej, okrążył siły nieprzyjacielskie, po czym wyciął 
je w pień.183

[3,7] Inaczej Hannibal ‒ pod Kannami zwinął skrzydła i wysu-
nął naprzód środek linii, spychając naszych przy pierwszym ataku. 
Kiedy bitwa już się rozpoczęła, a skrzydła stopniowo nachylały się 
ku sobie, posuwając się według zaleceń, on sam przyjął atakujące-
go z furią wroga w centrum swej linii i zgniecionego z obu stron 
wyciął w pień. [Miał do dyspozycji wojsko złożone z weteranów, 
od dawna wyćwiczone; ten rodzaj rozkazów może bowiem wyko-
nać tylko doświadczony żołnierz, odpowiadający na każdą sytuację, 
a i to z trudnością].184

[3,8] Liwiusz Salinator i Klaudiusz Neron, kiedy Hazdrubal 
w czasie drugiej wojny punickiej unikał konieczności stoczenia 
bitwy i dlatego rozwinął szyk na nierównym wzgórzu, za szopa-
mi oblężniczymi, rozdzielili swe siły na boki, czoło pozostawiając 
opustoszałe, po czym otoczyli go z obu stron i tak przypuściwszy 
atak, pokonali.185

[3,9] Ponieważ Hannibal w wielu bitwach ulegał Klaudiuszowi 
Marcellusowi, w końcu zaczął wytyczać obóz, zabezpieczywszy się 
albo górami, albo bagnami, albo podobnie dogodnym miejscem, dzięki 
czemu mógł uformować szyk bitewny w ten sposób, iż nawet gdyby 
Rzymianie zwyciężyli, był w stanie przyjąć w obręb fortyfikacji prawie 
całe wojsko, gdyby zaś ulegli, miał swobodną decyzję co do pościgu.186

[3,10] Lacedemończyk Ksantyppos w Afryce w walkach 
z M[arkiem] Atyliuszem Regulusem rozmieścił w pierwszej linii 

183 Czas akcji: 401 r. p.n.e. (podczas buntu perskiego księcia Cyrusa Młodszego 
przeciw swemu bratu królowi Artakserksesowi II; bitwa pod Kunaksą). ■ Prekursorzy 
i epigon: Ksenofont (Anab. 1,8,10), Diodor Sycylijski (14,22‒24), Plutarch (Artax. 
7‒9). ■ wAlcząc z grekAmi (adversus Graecos) ‒ siła stereotypu, który był pochodną 
dobrze utrwalonej tradycji literackiej (Anabaza / Wyprawa Cyrusa cieszyła się wiel-
ką popularnością w antyku), sprawiła, że z podstępu wynika, jakoby to Grecy byli 
głównym wrogiem króla. Frontyn nie zauważył, iż greccy najemnicy, stanowiący 
tylko część armii Cyrusa, zajmowali prawe skrzydło. Tam hoplici greccy zmusili do 
ucieczki lewe skrzydło wroga, podczas gdy Artakserkses zaczął manewr oskrzydlania 
lewej strony armii Cyrusa (składającej się z Persów) swą prawą flanką. W sensie 
technicznym Grecy nie zostali więc rozbici ‒ przeciwnie, nawet po zabiciu Cyrusa 
oddziały Artakserksesa nie odważyły się zaatakować najemnych hoplitów greckich, 
a w drugiej fazie bitwy wręcz przed nimi ustąpiło.

184 Czas akcji: 216 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy i epigoni: Polibiusz 
(3,115‒116), Liwiusz (22,47), Plutarch (Fab.Max. 16,2‒3), Poliajnos (6,38,3). ■ [miAł 
do dyspozycji… A i to z trudnością] (veterano… vix potest) ‒ zdanie to uchodzi za 
późniejszy dopisek, rodzaj komentarza nieznanego kopisty.

185 Czas akcji: 207 r. p.n.e. (II wojna punicka; bitwa nad rzeką Metaurus). ■ Pre-
kursorzy: Polibiusz (11,1), Liwiusz (27,48).

186 Czas akcji: ? (II wojna punicka; Marek Klaudiusz Marcellus walczył z Han-
ni balem aż do swej śmierci, tj. w latach 218‒208 p.n.e.).
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bitewnej lekkozbrojnych, jako rezerwę zaś – silniejszą część armii, 
a oddziałom posiłkowym zalecił, aby po wyrzuceniu pocisków ustąpi-
ły przed nieprzyjacielem i wycofały się pomiędzy szeregi swoich, po 
czym miały natychmiast rozbiec się na boki i ponownie zaatakować 
z obu flank. Kiedy wroga przejęły już te silniejsze oddziały, to i te 
posiłkowe przystąpiły do okrążenia.187

[3,11] [Tak samo postąpił Sertoriusz w Hiszpanii, walcząc przeciw 
Pompejuszowi.]188

[3,12] Lacedemończyk Kleandrydas uformował przeciw Lukanom 
ścieśniony szyk bitewny, aby stworzyć wrażenie o wiele mniejszej 
armii. Następnie podczas samej walki, gdy wrogowie poczuli się 
bezpiecznie, rozwinął oddziały ‹i› rozgromił otoczonych przez jego 
flanki.189

[3,13] Kiedy Lacedemończyk Gastron wyruszył z pomocą Egi p  cjanom 
walczącym przeciw Persom i zorientował się, że żołnierz grecki jest 
silniejszy, a ponadto Persowie bardziej się go obawiają, wymieniwszy 
broń, ustawił Greków w pierwszej linii; ponieważ jednak ci toczyli 
walkę bez decydującego rozstrzygnięcia, podesłał następnie wojsko 
Egipcjan. Persowie stawili Grekom opór, sądząc, że to Egipcjanie, 
ale kiedy pojawił się tłum żołnierzy, uciekli, bo przestraszyli się ich 
jako Greków.190

[3,14] Gn[ejusz] Pompejusz w Albanii, ponieważ wrogowie góro-
wali i liczbą, i konnicą, rozkazał ‹*** żołnierzom piechoty›, że gdy 
znajdą się przy wzgórzu w wąwozie, mają zakrywać ‹*** tarczami› 
hełmy, aby odblaski nie zdradziły ich obecności, potem jeźdźcom, że 
mają wyruszyć na równinę i rozciągnąć jak gdyby zasłonę nad pie-
chotą; wydał im też polecenie, żeby gdy nastąpi pierwszy atak nie-
przyjaciół, uciekać i rozstąpić się na boki, skoro tylko dotrą do pie-
choty. Kiedy to się ziściło i miejsce zostało odsłonięte, linia bojowa 

187 Czas akcji: 255 r. p.n.e. (I wojna punicka). ■ Prekursor: Polibiusz (1,33,6‒7).
188 Czas akcji: 76 r. p.n.e. (wojna domowa).
189 Czas akcji: po roku 443 p.n.e. (walki Turiów z italskimi sąsiadami). ■ Epi-

gon: Poliajnos (2,10,4). ■ kleAndrydAs (Cleandridas) ‒ jako najemny dowódca 
w słu żbie Turyjczyków (mieszkańców miasta Turie, ateńskiej kolonii założonej z ini-
cjatywy Peryklesa na południu Italii, w tzw. Wielkiej Grecji) ten Spartanin zasłużył 
się w walkach z Lukanami.

190 Czas akcji: ok. 350 r. p.n.e. (?) ■ Epigon: Poliajnos (2,16). ■ kiedy lAce-
deMończyk gAstron wyruszył z PoMocą egipcjAnom (Gastron[ius] Lacedae monius 
cum [in] auxilio Aegyptiis… venisset) ‒ nic nie wiadomo o najemnym dowódcy 
Gastronie, ale wiek IV był „wiekiem najemników”, jak poświadczają swymi dziełami 
Ksenofont i Eneasz Taktyk oraz mówca Demostenes. Być może Gastrona należy wią-
zać z walkami, jakie faraon Nektanebo II toczył przeciw Persom w połowie owego 
stulecia. ■ wymieniwszy broń (commutatis armis) ‒ tj. Grecy otrzymali broń egipską, 
a Egipcjan wyposażono w grecką.
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piechoty nagle się podniosła, jak gdyby się rozlewając, a żołnierze 
w tym nieoczekiwanym starciu wycięli w pień na oślep i z impetem 
wdzierających się wrogów.191

[3,15] M[arek] Antoniusz, walcząc przeciw Partom, którzy gradem 
strzał zasypali jego wojsko, nakazał swoim zatrzymać się i utwo-
rzyć „żółwia”. Strzały świstały nad nim bez szkody dla żołnierzy, 
po czym siły nieprzyjaciela się wyczerpały.192

[3,16a] Ponieważ Hannibal, walcząc przeciw Scypionowi na te-
rytorium Afryki, dysponował wojskiem złożonym z Punijczyków 
i oddziałów pomocniczych, z których część składała się nie tylko 
z różnych tubylców, lecz także z Italików, jako oddziały pomocnicze 
za 80. słoniami ‒ te, umieszczone na samym przedzie, miały wpro-
wadzić zamieszanie w szyk bojowy nieprzyjaciela ‒ ustawił Galów, 
Ligurów, Baliarów oraz Maurów, by w żadnym razie nie mogli uciec, 
mając na tyłach Punijczyków, a stojąc na wprost nieprzyjaciela, o ile 
go nie nadwerężą, na pewno zdołają nękać. Do rozlokowanych na-
stępnie w drugiej linii swoich i Macedończyków, którzy wypoczęci 
mogli zaatakować zmordowanych już Rzymian, przydzielił dopiero 
co zaciągniętych Italików, choć żywił obawy co do ich lojalności 
i niepokoiła go bierność tych żołnierzy, ponieważ większość ściągnął 
z Italii wbrew ich woli.

[3,16b] Scypion przeciwko takiemu rozmieszczeniu wysunął na 
czoło potęgę legionu uformowanego w szyk potrójny, a ustawio-
nego wedle hastatów, pryncypów i triariów. Nie uszykował kohort 
w jednym ciągu, lecz zostawił pomiędzy stojącymi obok siebie 
w pewnej odległości manipułami przestrzenie, przez które łatwo 
udałoby się przepuścić popędzane przez nieprzyjaciół słonie, bez 

191 Czas akcji: 65 r. p.n.e. (III wojna mitrydatejska). ■ Epigoni: Plutarch (Pomp. 
35,1‒2), Appian (Mithr. 103,481), Kassjusz Dion (37,4). ■ w AlbAnii (in Albania) 
– chodzi o rejon rozciągający się nad Morzem Kaspijskim, we wschodniej części 
Kaukazu.

192 Czas akcji: 36 r. p.n.e. (kampania Marka Antoniusza przeciw Partom). 
■ Epigoni: Plutarch (Ant. 45,3‒4), Florus (Epit.Liv. 2,20,6), Kassjusz Dion (49,29‒30). 
■ m[Arek] Antoniusz (M. Antonius) ‒ w wyniku decyzji podjętych podczas zawią-
zywania II triumwiratu Antoniusz miał zarządzać wschodnimi prowincjami impe-
rium. W roku 38 wysłał do rozprawy z Partami Wendytiusza Bassusa (zob. wyżej, 
1,1,6), a dwa lata później wyruszył sam. ■ „żółwiA” (testudinem) – jedno z naj-
bardziej pomysłowych rozwiązań w armii rzymskiej (choć jego idea była starsza), 
chroniące żołnierzy tak przeciw ostrzałowi pocisków w czasie bitwy, jak zwłaszcza 
podczas oblężeń; por. Ksenofont (Hist.Graec. 3,1,7), Eneasz Taktyk (Comm.poliorc. 
32,11; 33,1), Warron (Ling. 5,651 ‒ pochodzenie nazwy), Cezar (Civ. 2,9,4. 10,6), 
Diodor Sycylijski (12,28,3), Witruwiusz (10,14‒15 ‒ różne typy „żółwi”), Atenajos 
Mechanik (Machin. 15,9‒19,3), Józef Flawiusz (Bell.Iud. 3,213‒218), Plutarch (Per. 
27,3‒4), Ammianus Marcellinus (14,12,44; 20,7,2. 11,8; 24,4,15), Wegecjusz (Epit.
milit. 4,14), Leon VI Mądry (Tact. 15,31).
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rozrywania szeregów. Aby linia bojowa nie miała luk, te właśnie 
odstępy wypełnił lekkozbrojnymi harcownikami i wydał im polece-
nie, aby podczas ataku słoni ustępowali albo do tyłu, albo na boki. 
Następnie podzielił jazdę na dwa skrzydła i na prawym wyznaczył 
jako dowódcę rzymskich jeźdźców Leliusza, na lewym zaś jako do-
wódcę Numidyjczyków ‒ Masynissę. To pełne rozwagi ustawienie 
bez wątpienia przyczyniło się do zwycięstwa.193

193 16a‒b Czas akcji: 19 X 202 r. p.n.e. (II wojna punicka; bitwa pod Zamą). 
■ Prekursorzy i epigoni: Polibiusz (15,9,6‒10. 11,1‒3), Liwiusz (30,33. 35 ‒ inaczej), 
Appian (Pun. 40‒41), Zonaras (9,14). ■ nA terytorium Afryki… ustAwił (in Africa… 
posuit) ‒ podkreślenie, że wojna nie toczy się już w Italii. Niektórzy historycy są zda-
nia, że Hannibal adaptował w czasie tego starcia rzymski system ustawiania oddzia-
łów w trzech liniach bojowych. ■ bAliArów (Baliares) – tj. Balearczyków, mieszkań-
ców wysp położonych u wybrzeży Hiszpanii, najemników; zob. Polibiusz (3,33,11). 
Frontyn wybiera grecką transkrypcję, idąc może za Polibiuszem: Βαλιαρεῖς [Baliareís], 
łacińskie zapisy: Baleares, Balearicus pojawiają się u wielu innych autorów. ■ mAu-
rów (Mauros) – tj. mieszkańców dzisiejszego Maroka; zob. Polibiusz (3,33,15 oraz 
15,11,1: Μαυρούσιοι [Maurúsioi]), Liwiusz (33,26,11). Maurowie walczyli jako mio-
tacze lub lekkozbrojni, także w lekkiej jeździe. ■ scypion przeciwko tAkiemu roz-
mieszczeniu wysunął (Scipio adversus hanc formam… opposuit) ‒ zarówno ten, jak 
i następne podstępy są interesujące ze względu na sposób ujęcia materiału, bowiem 
Frontyn opisuje szyk obu przeciwników (jako pierwsza pojawia się charakterystyka 
ustawienia wojsk wrogów Rzymian), a jego spojrzenie jest „panoramiczne” i zdra-
dza sposób przedstawiania bitew przez historyków (zob. wyżej, przyp. 2). ■ Potęgę 
legionu uformowAnego w szyk potrójny (robur legionis triplici acie… ordinatum) 
– oddziały w trzech liniach uszykowywano w tzw. quincunx (‘piątkę’), niczym kwa-
draty na szachownicy: pomiędzy manipułami linii 1. zostawiano spore odstępy, tak 
by manipuły linii 2. stały przed nimi i w razie konieczności mogły wypełnić luki. Por. 
wyżej, przyp. 27. ■ hAstAtów (per hastatos) – zob. niżej, 2,5,4. W opracowaniach 
trzy terminy pozostawia się tradycyjnie w oryginalnym brzmieniu: hastati, prin
cipes, triarii. Termin hastati można byłoby przełożyć jako ‘włócznicy’, od nazwy 
2,5-metrowej włóczni zwanej po łacinie hasta. Nazwa ta pochodzi z wcześniejszej 
fazy historii legionu (VI‒V w. p.n.e.) ustawianego na wzór falangi, której żołnierze 
posługiwali się włóczniami. Liwiusz (8,83) powiada, że Rzymianie używali tarczy 
hoplickiej ‒ clipeus, którą zastąpiło scutum (por. niżej, przyp. 252), że najpierw wal-
czyli w szyku falangi, a następnie, w stuleciu IV, stworzyli szyk manipularny (ma
nipulatim structura acies), być może po klęsce, jakiej doznali od Galów w bitwie 
nad Alią (ok. 390 p.n.e.). W tym samym czasie zmienili też broń: zamiast włóczni 
(hasta) w czasach republikańskich posługiwano się ciężkim oszczepem (pilum), choć 
nazwa dla linii 1. – hastati – przetrwała, na równi z drugim terminem: antepila
ni (dotyczyło to żołnierzy z linii 2. i 3.). Po rzuceniu oszczepem bronią legionisty 
pozostawał miecz (gladius, tzw. Hispaniensis), służący do zadawania ran ciętych. 
Do 15 (z reguły) manipułów wchodzących w skład linii hastatów wcielano najmłod-
sze roczniki, wywodzące się z II klasy majątkowej (kryterium były status i wiek). 
Każdy manipuł, liczący ok. 60 ludzi, miał też w składzie 20 lekkozbrojnych (leves). 
■ pryncypów (et principes) – linia środkowa to żołnierze, których także podzielono na 
15 manipułów, ludzie w sile wieku, pochodzący z rodzin najbogatszych, zaliczanych 
do I klasy majątkowej. ■ i triAriów (et triarios) – trzecia linia składała się z wete-
ranów i znajdowała się najdalej od linii walki. Liwiusz powiada, że w czasie bitwy 
sytuacja stawała się krytyczna, jeśli do walki musiała przystąpić właśnie ta trzecia 
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[3,17a] Archelaus w konfrontacji z L[ucjuszem] Sullą ustawił na 
czele kwadrygi z kosami, by wróg poszedł w rozsypkę, w drugiej li-
nii ‒ falangę macedońską, w trzeciej ‒ oddziały pomocnicze uzbrojo-
ne na wzór Rzymian, wmieszawszy zbiegów ze szczepu italickiego, 
których zawziętości wielce ufał. Na końcu ustawił lekkozbrojnych. 
Następnie na obu flankach w celu okrążenia wroga umieścił konnicę, 
której znacznymi siłami dysponował.

[3,17b] Przeciw tym posunięciom Sulla przekopał po obu stronach 
rowy o sporej szerokości, a na ich krańcach wzniósł wieże wartowni-
cze, postępując tak z tą myślą, żeby nie zostać otoczonym przez wro-
ga, który go przewyższał i liczbą piechoty, i przede wszystkim jazdy. 
Potem uformował potrójny szyk piechoty z zachowaniem odstępów, 
przez ‹które› posyłał, o ile wymagała tego sytuacja, lekkozbrojnych 
i konnicę, rozmieszczoną wcześniej na samych tyłach. Następnie 
wydał rozkaz stojącym za sztandarami, tym w drugiej linii, aby moc-
no i gęsto powbijali w ziemię wiele pali, a gdy kwadrygi się zbliżały, 
wycofał w obręb tej palisady szyk bojowy stojących przed sztan-
darami. Dopiero wtedy, kiedy wszyscy podnieśli okrzyk wojenny, 
wydał rozkaz, by harcownicy i lekkozbrojni miotali pociski. Kiedy to 
nastąpiło, kwadrygi nieprzyjacielskie albo zaplątały się w palisadę, 
albo przerażone okrzykiem i pociskami zawróciły ku swoim, tak że 
rozerwały ustawienie Macedończyków. Gdy oni ustępowali, a Sulla 
nastawał, Archelaus zaś przeciwstawiał mu się konnicą, wysłani na-
gle do boju rzymscy jeźdźcy zawrócili ich i odnieśli zwycięstwo.194

linia (8,8,11: rem ad triarios redisse; 8,32,11: ad triarios tumultum), co przeszło 
w przysłowie: mówiąc, że „rzecz doszła do triariów”, zwracano uwagę, iż należy 
się zdobyć na największy wysiłek, bo sprawa wygląda źle. Linia triariów liczyła 
tak naprawdę 3 szeregi, tj. łącznie 15 oddziałów (ordines): właściwych triariów, za 
którymi stali roariowie (roarii – żołnierze nieco młodsi i mniej odważni), oraz usta-
wionych na samym końcu akcensów (accensi, czyli w naszym rozumieniu ‘rezer-
wy’). Tego podziału trzeciej linii nie zna już Polibiusz, ponieważ u niego trzecia linia 
liczy tyle samo manipułów, co dwie poprzednie, a wszystkie mają ich po 10. Legion 
się jednak zmieniał, bo znacznie później u Wegecjusza (Epit.milit. 3,14) triarii stoją 
w szóstej linii, jakkolwiek autor popełnia anachronizm, gdyż od dawna zastępowali 
ich welici (velites ‒ ‘lekkozbrojna piechota, harcownicy’). ■ kohort… MAniPułAMi 
(cohortes… manipulis) – o kohorcie zob. wyżej, przyp. 64, o manipule, przyp. 55 
i 61. ■ mAsynissę (Masinissam) – początkowo był sojusznikiem Kartagińczyków, 
ale od roku 206 walczył po stronie Rzymian. Rywalizował z Syfaksem, po którym 
otrzymał od Rzymian jego królestwo.

194 17a‒b Czas akcji: 86 r. p.n.e. (I wojna mitrydatejska; pod Cheroneją). ■ Epi-
goni: Plutarch (Sul. 17‒19), Appian (Mithr. 42,160 ‒ 44,174). ■ Wykształconemu 
dowódcy lub kandydatowi na jakieś stanowisko w armii Frontyn nie musiał przy-
pominać, że Archelaos walczył jako sojusznik króla Mitrydatesa, jakkolwiek wcześ-
niej dwukrotnie podał jego „funkcję” (1,5,18. 11,20): „wódz Mitrydatesa” (prefectus 
Mithridatis). ■ ustAwił nA czele kwAdrygi z kosAmi (in fronte… falcatas quadrigas 
locavit) – mowa o sytuacji, kiedy wozy ulokowano na samym przedzie pierwszej linii 
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[3,18] G[ajusz] Cezar na tej samej zasadzie przechwycił oraz po-
wstrzymał kwadrygi z kosami użyte przez Galów: powbijał pale 
w ziemię.195

[3,19] Kiedy Aleksander obawiał się pod Arbelami wielkiej liczby 
nieprzyjaciół, żywił zaś zaufanie do odwagi swoich ludzi, ustawił 
szyk bitewny zwrócony we wszystkie strony, aby żołnierze mogli 
toczyć bój, nawet będąc zewsząd otoczeni.196

[3,20] Paulus, walcząc z królem Macedończyków Persesem, który 
skierował podwójną falangę swoich na środek i otoczył ją lekko-
zbrojnymi, a na obu skrzydłach umieścił jazdę, ustawił potrójną linię 
w kliny i pomiędzy nie raz po raz wysyłał harcowników. Ponieważ 
widział, że tym rodzajem ustawienia nie da się rozbić wroga, zde-

bojowej, czyli jeszcze przed żołnierzami stojącymi w tej linii. Ów „pierwszy szyk”, 
„pierwsza linia bojowa” (frons ‒ stąd współczesny „front”; zob. Wegecjusz, Epit.milit. 
3,14), miał w terminologii greckiej wiele synonimów, które podaje Asklepiodot (Tact. 
2,5): μετώπον ([metópon] – ‘czoło’), μῆκος ([mékos] ‒ ‘długość’), πρόσωπον ([prósopon] 
‒ ‘oblicze’), παράταξις ([parátaksis] ‒ ‘linia bojowa’), πρωτολοχία i πρῶτον ζυγόν 
([protolochía] [próton zygón] ‒ ‘pierwsza linia’), choć najciekawszym określeniem jest 
chyba στόμα ([stóma] ‒ ‘usta’). Rydwany z kosami miały być wynalazkiem oriental-
nym, a jako pierwszy użył ich perski władca Cyrus II Wielki; zob. Ksenofont (Cyr. 
6,1,29‒30. 2,7; 7,1,31‒32), Arrian (Tact. 19). Nie weszły do powszechnego użytku, 
lecz okazjonalnie pojawiały się na polach bitew; zob. Ksenofont (Anab. 1,8,10; Hist.
Graec. 4,1,17–19), Arrian (Anab. 3,13; 5,14,6). ■ stojącyM zA sztAndArAmi… stoją-
cych przed sztAndArAmi (postsignanis… antesignanorum) – jak widać, u Frontyna 
postsignani to synonim 2. linii, czyli pryncypów, natomiast przed sztandarami usta-
wiano żołnierzy zwanych antesignani, którzy formalnie byli częścią 1. linii; por. 
Liwiusz (47,2; 8,39,4; 10,27,9), Cezar (Civ. 1,43‒46. 57; 3,75. 84), Cyceron (Phil. 
5,5,12). Antesignani mogli pełnić funkcję oddziałów interwencyjnych, rzucanych do 
walki w wyjątkowych sytuacjach, przeznaczano ich także do zadań specjalnych; zob. 
niżej, przyp. 388, oraz Ammianus Marcellinus (24,6,9).

195 Czas akcji: 55 (bitwa pod wałami obozu) lub 54 r. p.n.e. (inwazja Cezara na 
Brytanię). ■ kwAdrygi z kosAmi użyte przez gAlów (Gallorum falcatas quadrigas) ‒ 
nie mamy na ten temat żadnych informacji, brak ich także w Cezarowym pamiętniku 
O wojnie galijskiej; być może Frontyn pomylił tu wiadomość o użyciu rydwanów 
przez Brytów podczas lądowaniu Cezara w Brytanii (Gall. 4,23), kiedy to tubylcy 
wystawili przodem „jazdę i wojowników na wozach bojowych [essedarii]” (przekład 
E. Konik), jednak wozy te nie miały kos.

196 Czas akcji: 1 X 331 r. p.n.e. ■ Prekursorzy i epigon: Diodor Sycylijski (17,57,5), 
Kurcjusz Rufus (4,13,30‒32), Arrian (Anab. 3,11,12). ■ pod ArbelAmi (ad Arbela) 
– Frontyn popełnia błąd, sprostowany potem przez Arriana (Anab. 6,11,4‒6), jako-
by do bitwy doszło pod Arbelami, a nie ‒ jak w rzeczywistości – pod Gaugamelą. 
Takiej pomyłki dopuścili się też Diodor Sycylijski (17,64,1), Plutarch (Alex.fortun. 
326f), Poliajnos (4,3,17) i Lukian (Dial.mort. 12,2). ■ szyk bitewny zwrócony we 
wszystkie strony (aciem in omnes partes spectantem) ‒ u Arriana (Anab. 3,12,1): 
τὴν φάλαγγα ἀμφίστομον [tén fálanga amfístomon] (dosłownie: ‘falangę o podwójnych 
ustach’ lub ‘falangę o podwójnym froncie’; „falanga miała front dwurzutowy”, prze-
kład H. Gasztoft-Gesztold); zob. także Polibiusz (2,28,6), Asklepiodot (Tact. 3,5), 
Onezander (Strat. 21,2), Elian Taktyk (Tact. 37,2), Arrian (Tact. 29,2).
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cydował się ustąpić, aby dzięki pozorowanemu ruchowi przywieść 
nieprzyjaciela na wyboisty grunt, który uprzednio specjalnie wy-
brał. Ale kiedy i wówczas falanga kroczyła, zachowując porządek, 
bo wietrzono podstęp wycofujących się, wydał rozkaz, by jeźdźcy 
z lewego skrzydła przejechali osłonięci na galopujących koniach 
tuż przed ustami falangi tak, aby wysunąwszy tarcze, samym tylko 
pędem odłamać groty włóczni nieprzyjaciela. Macedończycy pozba-
wieni tego rodzaju pocisków poluzowali szyk i pokazali plecy.197

[3,21a] Pyrrus w obronie Tarentyjczyków pod Askulum, idąc za 
Homerowym wersem, zgodnie z którym najsłabszych lokowano 
w środku, na prawym skrzydle umieścił Samnitów oraz Epirotów, 
na lewym ‒ Bruttiów i Lukanów wraz z Sallentynami, a w środku 
szyku ‒ Tarentyjczyków, wydał też rozkaz, by konnica i słonie cze-
kały w odwodach.

[3,21b] Przeciw temu ustawieniu konsulowie bardzo zmyślnie roz-
dzielili jazdę na skrzydłach, legiony umieścili w pierwszej linii oraz 
w odwodach, a z nimi wymieszali oddziały pomocnicze. Wiadomo, 
że po obu stronach znalazło się po 40 tysięcy ludzi; połowa armii 
Pyrrusa uległa zagładzie, u Rzymian straty wyniosły 5 tysięcy.198

197 Czas akcji: 22 VI 168 r. p.n.e. (III wojna macedońska; bitwa pod Pydną). 
■ Prekursor i epigon: Liwiusz (44,41), Plutarch (Aem. 20,3‒4). ■ ustAwił Potrójną 
linię w kliny (triplicem aciem cuneis instruxit) – tj. zachowano szyk potrójny (linię 
potrójną), ale oddziały w każdej linii były uformowane na kształt klinów, pomiędzy 
które wkraczały oddziały harcowników. ■ przed ustAmi fAlAngi (praeter oram pha
langis) – tuż przed pierwszym szeregiem falangi, nazywanym też „ustami”; znako-
mity przykład kalki językowej z greki (στόμα φάλαγγος [stóma fálangos]); zob. wyżej, 
przyp. 193. ■ tego rodzAju pocisków (quo genere telorum) – chodzi o włócznie, saris-
sy. Ich brak przyczynił się do klęski Macedończyków, jako że długie włócznie stano-
wiły o sile falangi. W rzymskiej terminologii tela oznaczały ogólnie ‘broń zaczepną’.

198 3,21a‒b Czas akcji: 279 r. p.n.e. (najazd Pyrrusa na Italię na wezwanie 
Tarentyjczyków; nierozstrzygnięta bitwa pod A(u)skulum, jakkolwiek według 
Frontyna wynik starcia był jednoznaczny). ■ Epigoni: Plutarch (Pyrrh. 21,5), Appian 
(Civ. 2,76,316‒319), Kassjusz Dion (41,61), Orozjusz (Hist.adv.pag. 4,1,19‒22), 
Zonaras (8,5). ■ idąc zA homerowym wersem (secundum Homericum versum) – prze-
konanie, które u Homera wciela w życie Nestor, brzmi tak (Il. 4,299‒300):
              […] κακοὺς δ’ ἐς μέσσον ἔλασσεν,
ὄφρα καὶ οὐκ ἐθέλων τις ἀναγκαίῃ πολεμίζοι.

(przekład K. Jeżewska)

Wiersze Poety przywołuje też Polibiusz (15,16 ‒ bitwa pod Zamą, 19 X 202), a Am-
mian Marcellinus mówi o „taktyce homeryckiej” ‒ Homerica dispositio (24,6,9 ‒ 
cesarz Julian Apostata w bitwie pod Ktezyfontem, 363 r.). Zasadę tę znali i stoso-
wali dowódcy; por. np. Polibiusz (18,30,4) i Asklepiodot (Tact. 5,2). Dla myślicieli 
i teoretyków wojskowości Homer uchodził zawsze za autorytet: Iliadę wiózł ze sobą 
Aleksander (Plutarch, Alex. 8,2), na Homera powołują się też lub go cytują: Elian 
Taktyk (Tact., praef. 1), Arrian (Tact. 31,5‒6), Poliajnos (1,praef. 3‒4), Maurycjusz 
(Strat. 8,2,82). ■ w środku (in medium) ‒ pod terminem ‘środek’ należy tu rozumieć 

 […] a słabszych pośrodku wojsk swych umieścił,
 aby tchórzliwych konieczność zmusiła sama do walki.
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[3,22a] Gn[ejusz] Pompejusz pod Starym Farsalus uformował prze-
ciw G[ajuszowi] Cezarowi szyk potrójny, którego poszczególne od-
działy liczyły po dziesięciu ludzi w głąb. Najdzielniejsze legiony, 
stosownie do waleczności każdego, umieścił na skrzydłach i w środ-
ku, a przestrzeń pomiędzy nimi wypełnił świeżym zaciągiem rekruta. 
Na prawym skrzydle, wzdłuż rzeki Enipeus, która i swoim korytem, 
i wylewami czyniła okolicę niedostępną, rozlokował 600 jeźdźców, 
a resztę jazdy, wraz ze wszystkimi oddziałami posiłkowymi, na skrzy-
dle lewym, aby stamtąd otoczyły armię juliańską.

[3,22b] Przeciw temu ustawieniu G[ajusz] Cezar, na przedzie rów-
nież sformowawszy legiony w szyk potrójny, lewe skrzydło przy-
sunął ku bagnom tak, aby nie można go było otoczyć. Na skrzydle 
prawym z kolei ustawił konnicę, z którą wymieszał najszybszych 
piechurów, ćwiczonych zgodnie z regułami bitwy konnej. Następnie 
w odwodzie, w razie nagłej konieczności, trzymał sześć kohort, 
a ustawił je zwrócone ukosem po prawej stronie, skąd oczekiwał 
jazdy nieprzyjacielskiej. I owego dnia właśnie nic nie przysłużyło 
się bardziej zwycięstwu Cezara, bo kiedy jazda Pompejusza się roz-
jechała, kohorty te, dokonawszy niespodziewanego ataku, zmusiły 
ją do odwrotu i wydały na rzeź.199

[3,23] Kiedy Chattowie, wycofując się w lasy, raz po raz ponawiali 
walkę konną, Imperator Cezar August Germański rozkazał swoim 
jeźdźcom, skoro tylko dotrą do nieprzebytych ostępów, zeskoczyć 
z koni i prowadzić walkę pieszo. Podstępem z tej właśnie kategorii 

szeregi ustawione jeden za drugim, w głąb. Taktycy nie mówią więc o środku w zna-
czeniu centrum, tj. środkowego odcinka linii bitewnej, tylko o przestrzeniach znaj-
dujących się pomiędzy kilkoma pierwszymi a kilkoma ostatnimi szeregami, jeśli pa-
trzeć na falangę jako szeregi stojące jedne za drugimi. Szeregi środkowe znajdowały 
się zatem pomiędzy pierwszymi a ostatnimi. Frontyn wydaje się jednak widzieć rzecz 
inaczej: szyk rozumie jako linię, w której Tarentyjczycy byli pomiędzy Bruttiami 
i Lukanami a Samnitami i Epirotami. ■ konsulowie (consules) ‒ konsulat sprawowali 
wówczas Publiusz Sulpicjusz Sawerrion i Publiusz Decjusz Mus.

199 3,22a‒b Czas akcji: 48 r. p.n.e. (wojna domowa Cezara z Pompejuszem, bitwa 
pod Farsalos). ■ Prekursor i epigoni: Cezar (Civ. 3,89. 93‒94), Plutarch (Caes. 44,2; 
Pomp. 69,1‒5), Appian (Civ. 2,76,318), Kassjusz Dion (41,60), Eutropiusz (6,20), 
Orozjusz (Hist.adv.pag. 6,15. 23‒24). ■ oddziAły liczyły po dziesięciu ludzi w głąb 
(denos ordines in latitudinem) ‒ dosłownie: ‘oddziały liczące po dziesięciu ludzi na 
szerokość’, w przeciwieństwie do ‘długości’ linii bojowej, tj. żołnierzy ustawionych 
obok siebie. Ze zdania tego nie dowiemy się, ilu ludzi jeden za drugim stało łącznie 
w głąb jednej linii, bo nie wiadomo, jak były ustawione centurie w manipule: czy za 
sobą, czy obok siebie, ale prawdopodobnie nie istniała sztywna reguła, lecz wszystko 
zależało od okoliczności, w jakich dochodziło do bitwy. ■ piechurów, ćwiczonych 
zgodnie z regułAMi bitwy konnej (peditum, ad morem equestris pugnae exercitatos) 
– tj. walczących między jeźdźcami. Oczywiście piechurzy tacy musieli wykazać się 
nadzwyczajną sprawnością; por. Cezar (Gall. 1,48). ■ po prAwej stronie (dextro late
re) – po prawej stronie prawego skrzydła.
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sprawił, że jego zwycięstwa nie opóźniało już żadne ukształtowanie 
terenu.200

[3,24] Kiedy G[ajusz] Duelliusz spostrzegł, iż jego obciążone okrę-
ty zmyliła zwinność floty punickiej, a waleczność żołnierzy na nic się 
nie przydała, wymyślił „żelazne ręce”. Gdy te dosięgały nieprzyja-
cielskiego okrętu, Rzymianin przechodził po przerzuconym moście 
i wycinał wrogów w pień w bezpośrednim starciu na ich własnych 
statkach.201

4. O rozrywaniu szyku bitewnego nieprzyjaciela

[4,1] Kiedy konsul Papiriusz Kursor, syn, starł się w nierozstrzy-
gniętej walce ze stawiającymi twardy opór Samnitami, bez informo-
wania swoich polecił Spuriuszowi Naucjuszowi, aby paru jeźdźców 
z konnicy sprzymierzeńców i pachołków na mułach, ciągnąc po zie-
mi gałęzie, zbiegło z wielkim hałasem z położonego obok wzgórza. 
Ujrzawszy ich, ogłosił, że jako zwycięzca przybywa jego kolega, ale 
oni sami mogliby okryć się chwałą w teraźniejszej bitwie. Wskutek 
tego Rzymianie, zagrzani nadzieją, rzu‹cili się naprzód, a nieprzy-
jaciele› – strwożeni tumanami pyłu ‒ podali tyły.202

[4,2] Fabiusz Rutyliusz Maksymus za swojego czwartego konsulatu, 
daremnie próbując w Samnium wszelkimi sposobami przełamać szyk 
bitewny wroga, w końcu wycofał hastatów z szeregów, wysłał ich ze 
swoim legatem Scypionem na objazd i nakazał zająć wzgórze, z które-
go mógł zbiec w dół na tyły wroga. Kiedy tak się stało, Rzymianie od-
zyskali ducha i wysiekli przerażonych Samnitów zajętych ucieczką.203

200 Czas akcji: 83 r. n.e. (wojna Domicjana z germańskimi Chattami). ■ Epigon: 
Swetoniusz (Dom. 6,1).

201 Czas akcji: 260 r. p.n.e. (I wojna punicka; bitwa u przylądka Myl [Mylae], na 
północnym wybrzeżu Sycylii). ■ Prekursor i epigoni: Polibiusz (1,22), Florus (Epit.
Liv. 1,18,8‒9), Zonaras (8,11). ■ „żelAzne ręce” (manus ferreas) ‒ pomost okreś-
lano także słowem „kruk” (corvus); por. Polibiusz (1,22,4‒11), Florus (Epit.Liv. 
1,18,8‒9), Appian (Civ. 5,106,441: κόρακας ἢ χεῖρας σιδηρᾶς [kórakas é cheíras siderás] 
‒ ‘kruki lub żelazne ręce’), Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 38,1), Wegecjusz 
(Epit. 4,46 ‒ opisuje broń, jaką posługiwali się legioniści podczas bitwy na morzu 
i wdzieraniu na nieprzyjacielskie okręty), Zonaras (8,11).

202 Czas akcji: 293 r. p.n.e. (III wojna samnicka; bitwa pod Akwilonią, miastem 
w południowym Samnium). ■ Prekursor: Liwiusz (10,40‒41). ■ jego kolegA (colle
gam) ‒ kolegą w konsulacie Lucjusza Papiriusza Kursora był Spuriusz Karwiliusz 
Maksymus. ■ rzu‹cili się nAprzód, A nieprzyjAciele› (pro‹*** et hostes›) ‒ filolodzy 
proponują uzupełnienie: pro‹pulere›.

203 Czas akcji: 297 r. p.n.e. (III wojna samnicka; bitwa pod Tyfernum). 
■ Prekursor: Liwiusz (10,14). ■ fAbiusz rutyliusz mAksymus zA swojego czwAr-
tego konsulAtu (Fabius Rutilius Maximus quarto consulatu) ‒ Kwintus Fabiusz 
Maksymus Rullianus/Rullus pokonał Samnitów pod Tyfernum (opodal dzisiejszej 
Perugii w środkowych Włoszech) w największej bitwie III wojny samnickiej. Choć 
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[4,3] Kiedy Minucjusz Rufus, naczelny dowódca wojska, znalazł 
się w tarapatach, walcząc ze Skordyskami i Dakami, którym nie 
dorównywał liczebnie, wysłał przodem brata wraz z paroma jeźdź-
cami i trębaczy z zaleceniem, że gdy tylko dostrzeże, iż bitwa się 
rozpoczęła, pokazał się nagle z przeciwnej strony i wydał tręba-
czom rozkaz, by dęli w rogi. Ponieważ szczyty gór ‹od›powiedziały 
echem, nieprzyjaciół ogarnęło przemożne wrażenie, że wojsko jest 
ogromne, więc przerażeni podali tyły.204

[4,4] Poczynania konsula Acyliusza Glabriona przed starciem 
z ustawionym do boju szykiem króla Antiocha, jaki ten uformował 
w Achai u przesmyka Termopil, nie tylko były nieskuteczne z powo-
du niedogodności położenia, ale zostałby też odparty, tracąc ludzi, 
gdyby nie wysłany przez niego w celu dokonania objazdu Porcjusz 
Katon, który wówczas, już jako mąż konsularny, przebywał w armii, 
bo lud wyznaczył go trybunem wojskowym. Usunąwszy Etolów ze 
szczytu góry Kallidromum, gdzie mieli posterunek, pojawił się on 
nagle z tyłu, na szczycie wznoszącym się ponad obozem królewskim. 
Tymi działaniami wzbudził popłoch w siłach Antiocha, a Rzymianie 
zaczęli zewsząd nacierać, dokonali pogromu i zmusili wroga do 
ucieczki, po czym zajęli obóz.205

[4,5] Konsul G[ajusz] Sulpicjusz Petyk, szykując się do bitwy 
z Galami, rozkazał mulnikom wycofać się potajemnie z mułami na 
pobliskie wzgórza i stamtąd, kiedy już dojdzie do bitwy, pojawiać 
się przed oczyma walczących, że niby to siedzą na koniach. Dzięki 
temu Galowie uznali, iż nadciągają oddziały posiłkowe, więc ustąpili 
przed Rzymianami już niemal zwycięscy.206

Frontyn nawet się nie zająknął, opisywany tu manewr przeszedł do historii jako przy-
kład całkowitego zaskoczenia nieprzyjaciela (por. podobnie zwięzłe potraktowanie 
rzymskich dokonań w epizodzie 1,7,4). Wycofanie pierwszej linii bitewnej, hastatów, 
było krokiem ryzykownym, bo groziło przerwaniem całego szyku rzymskiego.

204 Czas akcji: 109 r. p.n.e. ■ Epigon: Eutropiusz (4,27,5). ■ minucjusz rufus… 
wAlcząc ze skordyskAmi i dAkAmi (Minucius Rufus… a Scordiscis Dacisque pre
meretur) ‒ prokonsul Marek Minucjusz Rufus, zarządca Macedonii, w roku 106 
odbył triumf za zwycięstwo nad tymi plemionami odniesione nad rzeką Hebros. 
Sugestywną charakterystykę Skordysków dał Ammian Marcellinus (27,3,4).

205 Czas akcji: 191 r. p.n.e. (wojna syryjska/etolska, jaką w latach 192‒189 
toczyli Rzymianie przeciw królowi Antiochowi III Wielkiemu wezwanemu przez 
Związek Etolski). ■ Prekursor i epigoni: Liwiusz (36,14‒19), Plutarch (Cat.Ma. 12‒13), 
Appian (Syr. 17,71 ‒ 18,83), Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 47,3), Zonaras (9,19). 
■ w AchAi u przesmykA termopil (in Achaia pro angustiis Thermopylarum) ‒ Frontyn 
popełnia tu anachronizm, bo Grecja została formalnie nazwana Achają po roku 146 
(zniszczenie Koryntu). ■ Mąż konsulArny (consularis) ‒ tj. były konsul; Katon 
Starszy sprawował konsulat w roku 195.

206 Czas akcji: 358 r. p.n.e. (wojna z Bojami na północy Italii). ■ Prekursor i epi-
gon: Liwiusz (7,14‒15 ‒ Petyk był wtedy dyktatorem), Appian (Gall. 1,3 ‒ inny 



 Księga druga    4,3–9 151

[4,6] Kiedy Mariusz pod Sekstyjskimi Wodami zamyślał następ-
nego dnia wydać bitwę Teutonom, z niewielkim oddziałem konnych 
i pieszych wysłał na tyły nieprzyjaciół Marcellusa, a jednocześnie 
kazał posuwać się pachołkom oraz uzbrojonym markietanom, aby 
stworzyć wrażenie wielkiej liczby wojska, ponadto miała też ruszyć 
znaczna część zwierząt pociągowych okrytych lichymi derkami dla 
upozorowania, że to konnica. Wydał również polecenie, żeby ci sami 
ludzie zaatakowali wroga od tyłu, kiedy ujrzą, że doszło do starcia. 
Inscenizacja ta wprawiła nieprzyjaciela w takie przerażenie, iż podał 
tyły, mimo że bił się bardzo zawzięcie.207

[4,7] Licyniusz Krassus, podczas wojny z dezerterami zamierza-
jąc pod Kamalatrum wyruszyć zbrojnie w pole przeciw Kastusowi 
i Kannikusowi, wodzom Galów, wysłał 12 kohort wraz z legatami 
G[ajuszem] Pomptyniuszem i Kw[intusem] Marcjuszem Rufusem 
na tamtą stronę góry. Kiedy już doszło do bitwy, zaczęły one zbie-
gać po pochyłości, podniósłszy z tyłu krzyk, i takie uczyniły wśród 
wrogów zamieszanie, że rzucono się do zbiorowej ucieczki, nigdzie 
nie podejmując walki.208

[4,8] Kiedy M[arek] Marcellus obawiał się, że okrzyk zdradzi 
szczupłe siły jego żołnierzy, rozkazał krzyczeć jednocześnie i mar-
kietanom, i ciurom, i wszystkim maruderom, więc przeraził wroga 
wrażeniem potężnej armii.209

[4,9] Waleriusz Lewinus w bitwie z Pyrrusem zabił jakiegoś proste-
go żołnierza, ale trzymając jeszcze w ręku zakrwawiony miecz, prze-
konał oba wojska, że to poległ Pyrrus. Z tego powodu nieprzyjaciele  

podstęp Petyka). ■ konsul (consul) ‒ w roku 358 Gajusz Sulpicjusz Petyk był dyk-
tatorem nie konsulem.

207 Czas akcji: 102 r. p.n.e. (wojna z Teutonami; bitwa pod Sekstyjskimi Wodami 
[Aquae Sextiae]). ■ Epigoni: Plutarch (Mar. 20‒21), Poliajnos (8,10,2).

208 Czas akcji: 71 r. p.n.e. (powstanie niewolników pod wodzą Spartakusa; bitwa 
pod Wezuwiuszem). ■ Epigoni: Plutarch (Crass. 11,4), Appian (Civ. 1,118,549‒551). 
■ Por. podobne okoliczności niżej, w epizodzie 2,5,34. ■ podczAs wojny z dezerterA-
mi (fugitivorum bello) – tj. podczas powstania Spartakusa. Interesujące, że Frontyn 
nie mówi o wojnie z „niewolnikami”, lecz zdaje się traktować armię Spartakusa jako 
regularne wojsko, dalej nazywając ich nawet „barbarzyńcami”. Rzymscy notable nie 
mogli sobie prawdopodobnie wyobrazić, iż niewolnik stanie się równorzędnym prze-
ciwnikiem, a Spartakus niewątpliwie przez jakiś czas takim przeciwnikiem był. ■ pod 
kAmAlAtrum (apud Calamatrum) ‒ lokalizacja nieznana, być może chodzi o dzisiej-
szą miejscowość Monte Calpazio, niedaleko Pestum. Niżej (2,5,34) Frontyn lokali-
zuje jedno ze starć tej wojny pod niezidentyfikowaną Kantenną. ■ przeciw kAstusowi 
i kAnnikusowi, wodzom gAlów (adversus Castum et Cannicum duces Gallorum) ‒ 
owa grupa Galów oderwała się od Spartakusa i została okrążona przez wojska Marka 
Licyniusza Krassusa.

209 Czas akcji: 216 r. p.n.e. (II wojna punicka; bitwa pod Nolą). ■ Prekursor: Li-
wiusz (23,16,13‒14).
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uwierzyli, że wraz ze śmiercią wodza zostali opuszczeni, toteż zdez-
orientowani tym kłamstwem wycofali się z lękiem do obozu.210

[4,10] Kiedy Jugurta walczył w Numidii z G[ajuszem] Mariuszem, 
a wcześniejszy pobyt w obozie wojskowym przyniósł mu umiejęt-
ność posługiwania się językiem łacińskim, podjechał ku pierwszej 
linii i obwieścił donośnie, że zabił G[ajusza] Mariusza, i tak oto 
zmusił wielu naszych do odwrotu.211

[4,11] Ateńczyk Myronides, prowadząc działania przeciw Tebanom, 
kiedy walka pozostawała nierozstrzygnięta, nagle przeskoczył na 
prawe skrzydło swoich i zakrzyknął, że na lewym już zwyciężył. 
Dzięki temu wygrał, bo u swoich wzbudził zapał do działania, 
a u wrogów strach.212

[4,12] Krezus przeciwstawił górującej liczebnie jeździe nieprzy-
jacielskiej stado wielbłądów, jednak konie, przerażone ich niezwy-
kłością i zapachem, nie tylko zrzucały jeźdźców na głowę, ale też 
tratowały szeregi własnej piechoty, przez co umożliwiły wrogowi 
jej pokonanie.213

[4,13] Pyrrus, król Epirotów, w obronie Tarentyjczyków, a przeciw 
Rzymianom, aby rozerwać szyk, w ten sam sposób użył słoni.214

[4,14] [To samo wielokrotnie czynili również Punijczycy przeciw 
Rzymianom.215

[4,15] Ponieważ obóz Wolsków rozbito opodal kolczastych krze-
wów i lasu, Kamillus podpalił wszystko to, co mogło przenieść 

210 Czas akcji: 280 r. p.n.e. (najazd Pyrrusa na Italię; bitwa pod Herakleą Italską). 
■ Epigon: Plutarch (Pyrrh. 17,4‒5).

211 Czas akcji: 107 r. p.n.e. (wojna Rzymu z numidyjskim królem Jugurtą). 
■ Prekursor: Sallustiusz (Iug. 101,6‒8). ■ A wcześniejszy pobyt w obozie wojsko-
wym (conversatio pristina castrorum) – Jugurta walczył pod komendą Scypiona 
Młodszego pod Numancją (134‒133). Frontyn zdaje się wspominać o tym ze wzglę-
du na wyjątkowość sytuacji. Por. wyżej, 1,8,8, oraz niżej, 2,8,7; także Sallustiusz 
(Iug. 101,6‒8).

212 Czas akcji: 457 r. p.n.e. (tzw. I wojna peloponeska; bitwa Ateńczyków prze-
ciw Beotom pod Ojnofytami w Beocji). ■ Epigon: Poliajnos (1,35,1). ■ myronides 
(Myronides) ‒ zasłużony dowódca, uczestnik słynnej bitwy pod Platejami (479 r.) 
jako podkomendny Arystydesa.

213 Czas akcji: 546 r. p.n.e. (wojna Krezusa z Cyrusem). ■ Prekursorzy i epigoni: 
Herodot (1,80), Poliajnos (7,6,6), Klaudiusz Elian (Nat.anim. 3,7; 11,36). ■ krezus 
PrzeciwstAwił (Croesus… opposuit) ‒ Herodot przypisuje ten fortel Cyrusowi II 
Wielkiemu, pogromcy Krezusa, wydaje się więc, że Frontyn niedokładnie przeczytał 
swoje źródło lub cytuje z pamięci.

214 Czas akcji: 280 r. p.n.e. (najazd Pyrrusa na Italię; bitwa pod Herakleą Italską). 
■ Epigoni: Plutarch (Pyrrh. 17,3), Florus (Epit.Liv. 1,13,17‒18), Orozjusz (Hist.adv.
pag. 4,1,9‒10), Zonaras (8,3).

215 Czas akcji: ? [wojny punickie toczono w latach ‒ I: 264‒241, II: 218‒204, 
III: 149‒146]. ■ Podstęp wygląda na dopowiedzenie do poprzedniego, a trzy kolejne 
akapity (14‒16) uznawane są za interpolację.
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zarzewie ognia aż ku samemu obwałowaniu, i tak wyzuł przeciw-
ników z obozu.216

[4,16] P[ubliusza] Krassusa w trakcie wojny sprzymierzeńczej nie-
mal w ten sam sposób wzięto do niewoli wraz ze wszystkimi jego 
siłami.]217

[4,17] Hiszpanie przeciw Hamilkarowi ustawili na samym czele 
woły zaprzęgnięte do wozów, a wozy były naładowane smołą, łojem 
i siarką, toteż gdy padł sygnał do bitwy, podłożyli pod nie ogień, na-
stępnie zaś popędzili woły w kierunku wroga i przełamali ogarnięty 
przerażeniem szyk.218

[4,18] Faliskowie i Tarkwińczycy poubierali wielu swoich ludzi 
w stroje kapłanów, po czym niosąc przed sobą pochodnie i węże, 
dzięki czemu przypominali z wyglądu Furie, wprawili szyk Rzymian 
w popłoch.219

[4,19] [Tak samo postępowali Wejenci i Fidenaci, pochwyciwszy 
pochodnie.]220

[4,20] Kiedy Ateasz, król Scytów, starł się ze znacznie liczniejszym 
wojskiem Tryballów, rozkazał, aby kobiety i chłopcy oraz wszelka 
ciżba, która nie para się wojną, podprowadzili ku ostatniej linii bi-
tewnej wroga stada osłów i wołów oraz nieśli przed sobą postawione 
na sztorc włócznie. Potem rozpuścił plotkę, jakoby od zamieszkałych 
dalej Scytów przybyły do niego oddziały pomocnicze. Tym zapew-
nieniem zawrócił wroga.221

216 Czas akcji: 389 r. p.n.e. (wojna Rzymian z Wolskami). ■ Prekursor i epigon: 
Liwiusz (6,2,9‒11), Plutarch (Cam. 34,4‒5). ■ Podstęp niniejszy jest duplikatem 
epizodu 4,7,40. ■ kAmillus (Camillus) – Marek Furiusz Kamillus, rzymski boha-
ter narodowy, wybawił Miasto od najazdu Galów (390 r.), walczył też z Wolskami. 
Tradycja przypisuje mu przeprowadzenie reform wojskowych (odejście od falangi-
-legionu na rzecz szyku nieco swobodniejszego).

217 Czas akcji: 90 r. p.n.e. (wojna sprzymierzeńcza). ■ Prekursorzy i epigon: 
Cyceron (Font. 43), Diodor Sycylijski (37,23), Appian (Civ. 1,41,184). ■ Niniejszy 
podstęp jest duplikatem epizodu 4,7,41.

218 Czas akcji: 228 r. p.n.e. (działania Kartagińczyków, którzy chcieli ostatecz-
nie opanować południową oraz południowo-wschodnią Hiszpanię). ■ Epigon: Appian 
(Hisp. 5,19‒21).

219 Czas akcji: 356 r. p.n.e. (kampania wojenna Rzymu przeciw miastom połu-
dniowej Etrurii). ■ Prekursor: Liwiusz (7,17,3).

220 Czas akcji: 426 r. p.n.e. (ekspedycja Rzymian przeciw miastom położonym 
na północ od Rzymu). ■ Prekursor i epigon: Liwiusz (4,33), Florus (Epit.Liv. 1,6,7). 
■ wejenci i fidenAci (Veientes et Fidenates) ‒ Fideny zostały podbite przez Rzymian 
w tym samym, 426 r., Weje w roku 396.

221 Czas akcji: przed 339 r. p.n.e. (działania Ateasza na ziemiach trackiego ple-
mienia Tryballów [dziś: Serbia]). ■ Epigon: Poliajnos (7,44,1). ■ AteAsz, król scytów 
(Atheas rex Scytharum) ‒ poległ w jednym ze starć z Filipem II Macedońskim w roku 
339, kiedy ojciec Aleksandra szedł oblegać Byzantion. Nic bliższego o opisanej 
przez Frontyna operacji Ateasza nie wiadomo.
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5. O zasadzkach

[5,1] Kiedy Romulus, rozlokowawszy część sił po kryjówkach, 
podszedł pod Fideny, upozorował ucieczkę i powiódł nierozważnych 
wrogów tam, gdzie trzymał ukrytych żołnierzy. Ci wypadli zewsząd 
i wycięli w pień rozproszonych i nieostrożnych.222

[5,2] Konsul Kw[intus] Fabiusz Maksymus, wysłany na pomoc 
Sutrynom w zmaganiach przeciw Etruskom, ściągnął na siebie 
wszystkie siły wroga. Następnie udał obawę i wycofał się w miej-
sca usytuowane wyżej, niby to uciekając, po czym przypuścił atak, 
kiedy tamci podchodzili w bezładzie, i nie tylko zwyciężył w boju, 
ale też wyzuł ich z obozu.223

[5,3] Semproniusz Grakchus, walcząc z Celtyberami, udawał, że 
jest pełen obaw, nie wychodził więc w pole z wojskiem. Wysławszy 
następnie oddziały lekkozbrojne, które miały niepokoić wroga i na-
tychmiast zawracać, wywołał wroga, po czym zaatakował nieusta-
wionych w szyku i rozpoczął rzeź, trwającą do czasu, aż zajął także 
ich obóz.224

[5,4] Konsul Kw[intus] Metellus, prowadząc na Sycylii wojnę 
z Hazdrubalem i mając szczególny wzgląd zarówno na jego olbrzy-
mią armię, jak i 130 słoni, trzymał swoje siły w obrębie Panhormus, 
rzekomo z powodu obawy, ale przed własnymi stanowiskami prze-
kopał ogromnej wielkości rów. Kiedy następnie ujrzano wojsko 
Hazdrubala, który w pierwszej linii miał słonie, zalecił hastatom, 
by zarzucali owe bestie pociskami, po czym natychmiast wycofy-
wali się w obręb fortyfikacji. Kierujący słoniami, podochoceni tak 
niepoważnym postępowaniem, skierowali zwierzęta wprost na ten 
właśnie rów. W rezultacie, gdy tylko zwierzęta tam wpadły, częścio-
wo zostały wybite gradem pocisków, częściowo zawróciły ku swoim, 
przez co rozerwały cały szyk. Wtedy Metellus, tylko wyczekując tej 
sposobności, wypadł z całym wojskiem i przystąpiwszy do ataku 

222 Czas akcji: ? (tradycyjnie przyjmowane daty życia Romulusa: 772‒716 p.n.e. 
‒ wedle zgodnej opinii historyków był postacią legendarną). ■ Prekursor i epi-
gon: Liwiusz (1,14), Poliajnos (8,3,2). ■ kiedy romulus… Podszedł pod fideny 
(Romulus… cum ad Fidenas accessisset) ‒ tradycja walk z Fidenatami nie jest 
zmyślona, bowiem o oblężeniu miasta w roku 504 wspomina chociażby Dionizjos 
z Halikarnassu (Antiquit.Rom. 5,40–43). W latach 30. stulecia V Fideny przeszły pod 
panowanie Rzymian.

223 Czas akcji: 310 r. p.n.e. (rzymska interwencja w Etrurii). ■ Prekursor: Liwiusz 
(9,35).

224 Czas akcji: 179 r. p.n.e. (rzymska kampania przeciw Celtyberom). ■ Pre-
kursor: Liwiusz (40,48). ■ semproniusz grAkchus, wAlcząc z celtyberAmi (Sem
proniusz Gracchus adversus Celtiberos) ‒ ojciec sławnych braci, Tyberiusz Sem-
proniusz Grakchus Starszy, walczył w Hiszpanii jako propretor.
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z flanki, urządził Punijczykom okrutną rzeź oraz zawładnął samymi 
słoniami.225

[5,5] Tamyris, królowa Scytów, udając obawę, zwabiła do znanego 
jej żołnierzom wąwozu wodza Persów, Cyrusa, który wojował ze 
zmiennym szczęściem, i tam, nagle zawróciwszy oddział, rozgromiła 
go dzięki wykorzystaniu naturalnego położenia tego miejsca.226

[5,6] Egipcjanie, mając stoczyć bitwę na polach, z którymi stykały 
się bagna, pokryli grzęzawiska wodorostami i gdy trwała walka, upo-
zorowali ucieczkę, wciągając ‹nieprzyjaciół› w zasadzkę, a oni chcieli 
za szybko przejechać przez nieznany teren, ale ugrzęźli w mule i zo-
stali otoczeni.227

[5,7] Wiriatus, który z rzezimieszka awansował na wodza Celty-
be rów, upozorowawszy cofanie się przed rzymskimi jeźdźcami, 
doprowadził ich aż do pełnego rozpadlin i przepaścistego miejsca, 
a kiedy już sam wymknął się utwardzonymi i znanymi sobie ścież-
kami, urządził potem nieobeznanym z okolicą i unurzanym w błocie 
Rzymianom krwawą łaźnię.228

[5,8] Fulwiusz, wódz naczelny podczas wojny cymbryjskiej, roz-
bił obóz jednocześnie z nieprzyjacielem i rozkazał swoim jeźdźcom 
podjeżdżać pod ich obwarowania, nękać barbarzyńców i wycofywać 
się, pozorując ucieczkę. Ponieważ czynił tak kilka dni, spostrzegł, 
że gdy Cymbrowie zaciekle go ścigali, ich obóz zwykle pozostaje 
opustoszały. Dlatego, gdy część jego wojska pozostała przy starym 
nawyku, on sam z lekkozbrojnymi usadowił się niezauważony na 
tyłach obozu nieprzyjacielskiego, a kiedy tamci zwyczajnie rozbiegli 

225 Czas akcji: 251 r. p.n.e. (I wojna punicka). ■ Prekursorzy i epigoni: Poli-
biusz (1,40), Liwiusz (per. 19,1), Diodor Sycylijski (23,21), Florus (Epit.Liv. 1,18, 
27‒28), Orozjusz (Hist.adv.pag. 4,9,14‒15), Zonaras (8,14). ■ Por. także epizody 
1,7,1 oraz 3,17,1. ■ kierujący słoniAMi (rectores elephantorum) ‒ dzisiejsi kar-
nakowie, usadowieni zazwyczaj w specjalnie zamontowanych na grzbietach słoni  
wieżyczkach.

226 Czas akcji: 529 r. p.n.e. (wyprawa Cyrusa II Wielkiego przeciw Massa-
getom). ■ Prekursorzy i epigoni: Herodot (1,204‒214), Ktezjasz (FGrHist 688, Pers. 
F6‒9), Strabon (15,8), Diodor Sycylijski (2,44), Poliajnos (8,28), Justynus (1,8,2; 
3,37,3). ■ tAmyris (Thamyris) ‒ u Herodota i Poliajnosa królowa nosi imię Tomyris. 
■ wojowAł ze zmiennym szczęścieM (aequo Marte certantem) – idiom łaciński (do-
słownie: ‘pod równym Marsem’); por. Wergiliusz (Aen. 7,540).

227 Brak innych informacji o tym wydarzeniu.
228 Czas akcji: 147‒139 p.n.e. (Półwysep Iberyjski: powstanie Celtyberów/

Lu zytanów pod wodzą Wiriatusa przeciw Rzymianom). ■ wiriAtus, który z rzezi-
mieszkA AwAnsowAł nA wodzA celtyberów (Viriathus, ex latrone dux Celtiberorum) 
‒ nieco dalej (2,13,4) Frontyn określa Wiriatusa wodzem Luzytanów (plemienia ży-
jącego na terenach dzisiejszej Portugalii), pod którego przywództwem walczyli oni 
z Rzymianami. Gdy Wiriatusa zamordowano, tamtejsze ziemie objął w posiadanie 
w imieniu narodu rzymskiego Scypion Młodszy.
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się w pościgu, przypuścił błyskawiczny atak, zburzył opuszczone 
obwałowanie i zajął obóz.229

[5,9] Gn[ejusz] Fulwiusz, kiedy armia Falisków, o wiele potęż-
niejsza od naszej, rozbiła obóz na naszym terytorium, podpalił przy 
pomocy swoich żołnierzy jakieś zabudowania znajdujące się daleko 
od obozu, aby Faliskowie uwierzyli, że zrobili to ich ludzie, i roz-
proszyli się w nadziei na łup.230

[5,10] Aleksander Epirota, walcząc przeciw Illirom, umieścił w za-
sadzce oddział, a niektórych swoich żołnierzy ubrał w stroje Illirów 
i rozkazał im pustoszyć własne terytorium. Gdy Illirowie zobaczyli, 
co się dzieje, sami zaczęli wszędzie łupić, czując się tym bardziej 
bezpiecznie, że tych, co szli przodem, mieli jakby za zwiadowców. 
Poprowadzeni przez nich świadomie na niedostępne miejsce zostali 
zmuszeni do ucieczki i wycięci.231

[5,11] Również Syrakuzańczyk Leptines, kiedy walczył z Karta-
gińczykami, polecił pustoszyć swe ziemie i palić jakieś posiadłości 
oraz forty. Kartagińczycy sądzili, że dzieje się to za sprawą ich ludzi, 
sami zatem wyszli jak gdyby ze wsparciem, a wówczas, pochwyceni 
przez tych, którzy czatowali w zasadzkach, zostali rozgromieni.232

229 Czas akcji: 181 r. p.n.e. ■ Prekursor: Liwiusz (40,30‒32 ‒ ten fortel zasto-
sowano podczas walk z Celtyberami). ■ fulwiusz, wódz nAczelny podczAs wojny 
cymbryjskiej (Fulvius imperator Cimbrico bello) ‒ byłby to albo kolejny przy-
kład niestaranności Frontyna (zob. też przyp. 8, 46, 76, 91, 183, 195, 196, 213, 
233, 252, 289, 322, 333, 357, 389, 391, 399), który mylnie mówi o Cymbrach, 
cytując najprawdopodobniej z pamięci, albo dowód na korzystanie z innego niż 
Liwiusz źródła (por. wstęp, s. 49, przyp. 51). W istocie mowa bowiem o wojnie 
z Celtyberami, jako że wojna cymbryjska toczyła się w latach 113‒101 p.n.e. ■ jed-
nocześnie z nieprzyjAcielem (cum hoste) – tj. nie tylko niedaleko niego, ale również 
w tym samym czasie.

230 Czas akcji: ? [ok. 360‒240 p.n.e.] (walki Rzymian z sąsiednimi Faliskami). 
■ gn[ejusz] fulwiusz (Cn. Fulvius) ‒ tego Fulwiusza należy chyba identyfikować 
z Gnejuszem Fulwiuszem Maksymusem Centumalem, określanym wyżej (1,6,1) 
przydomkiem Nobilior.

231 Czas akcji: ? [Aleksander II panował w latach: 272‒242 p.n.e.] (walki z Illi-
rami). ■ AleksAnder epirotA, wAlcząc przeciw illirom (Alexander Epirotes adver
sus Illyros) ‒ chodzi tu raczej o Aleksandra II z rodu Ajakidów, syna Pyrrusa, a nie 
o Aleksandra I Ajakidę, zwanego Molossem (panował w latach: ok. 350‒331), choć 
obaj prowadzili walki z Illirami. Podobne wątpliwości co do identyfikacji w epizo-
dzie 3,4,5. ■ Pustoszyć włAsne terytorium (vastare suam [id est Epiroticam] regio
nem) ‒ wydawca łacińskiego oryginału zdecydował się na usunięcie dopowiedzenia: 
‘to jest epirockie’.

232 Czas akcji: 397/396 r. p.n.e. (walki Kartagińczyków z Syrakuzańczykami 
na Sycylii). ■ Epigon: Poliajnos (5,8,1). ■ syrAkuzAńczyk leptines (Leptines… 
Syracusanus) ‒ brat tyrana Syrakuz Dionizjusza I Starszego. Według Eneasza 
Taktyka (Comm.poliorc. 10,21) Leptines cieszył się tak wielką popularnością wśród 
Syrakuzańczyków, że brat zdecydowal się podstępnie zatrzymać go w mieście 
Himera.
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[5,12] Kiedy Maharbal, wysłany przez Kartagińczyków przeciw 
buntującym się Afrykańczykom, zrozumiał, że jest to plemię skore 
do picia wina, obfitą jego miarę zmieszał z mandragorą, a moc tego 
napitku sytuuje go pomiędzy trucizną a środkiem nasennym. Stoczył 
wówczas drobną potyczkę i świadomie się wycofał. Następnie 
w środku nocy pozostawił w obozie jakieś toboły i całe to zatrute 
wino, po czym upozorował ucieczkę. Kiedy barbarzyńcy, zająwszy 
obóz, rozbiegli się z radości, chciwie żłopali odurzające wino i leżeli 
bez ducha jak nieżywi, zawrócił i albo wziął ich do niewoli, albo 
zabił.233

[5,13] Kiedy Hannibal spostrzegł, że zarówno jego obóz, jak i obóz 
Rzymian są rozlokowane w miejscach, gdzie brak drzewa, umyślnie 
pozostawił w obrębie obwałowań liczne w tej jałowej okolicy stada 
bydła, którymi następnie Rzymianie zawładnęli niczym łupem i wo-
bec wielkiego niedostatku materiału na opał obciążyli żołądki nie-
zdrowym jedzeniem. Hannibal powrócił nocą z wojskiem, po czym 
ludziom czującym się zupełnie bezpiecznie i objedzonym półsuro-
wym mięsem zadał wielkie straty.234

[5,14] Ty[beriusz] Grakchus w Hiszpanii upewnił się, że cierpią-
cego niedostatek wroga gnębi brak prowiantu, toteż porzucił obóz 
zaopatrzony we wszelakie pożywienie. Kiedy więc nieprzyjaciel 
zdobył obóz i znalazł żywność, on powrócił z wojskiem i szybko 
pokonał wrogów, którzy bez umiaru napełnili brzuchy i przez to 
ociężeli.235

233 Czas akcji: po roku 396 p.n.e. (walki kartagińsko-libijskie w Afryce). 
■ Epigoni: Poliajnos (5,10,1 ‒ podstęp przypisany Himilkonowi), Christine de Pizan 
(Livr.cheval. 2,4,4), Sarnicki (Księgi hetmańskie, k. 109 ‒ przypisany Hannibalowi). 
■ mAhArbAl (Maharbal) ‒ nie jest tożsamy ze znanym z pouczającej anegdoty ofi-
cerem Hannibala; miał on powiedzieć po zaprzepaszczeniu przez Kartagińczyka 
wygranej pod Kannami, że nie umiał tak korzystać ze zwycięstwa, jak potrafił 
zwyciężać; Liwiusz (22,51,1‒4) i Florus (Epit.Liv. 1,22,19). Według Poliajnosa epi-
zod tu opisywany wydarzył się po nieudanym oblężeniu Syrakuz przez Himilkona 
(397 r.) i wyparciu go z Sycylii przez tyrana Dionizjosa. Powrót Himilkona wywo-
łał niesnaski wśród afrykańskich poddanych Kartaginy. Rozbieżność postaci u obu 
autorów może wynikać z tego, że Poliajnos miał lepsze źródło (Poliajnos 5,10,3 ‒ 
o Himilkonie, a Frontyn ten podstęp, 3,9,9, przypisuje Peryklesowi) albo że Frontyn 
cytuje bądź pamięta niedokładnie. ■ z MAndrAgorą (mandragora) – (μανδραγόρας; 
Mandragora officinarum L.) roślina z rodziny psiankowatych, występuje na całym 
obszarze Śródziemnomorza, ma właściwości narkotyzujące; uchodziła za środek 
przeciwbólowy, znieczulający i nasenny. Była znana Hippokratesowi, Teofrastowi 
i Pedaniuszowi Dioskoridesowi, i oczywiście wspomina o niej Biblia.

234 Czas akcji: ok. 210 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Nic bliższego o tym podstę-
pie Hannibala nie wiemy. ■ objedzonym PółsurowyM MięseM (semicruda graves car
ne; dosłownie: ‘ociężali od półsurowego mięsa’). Przykład jest intrygujący, zwłasz-
cza dla zainteresowanych aprowizacją armii rzymskiej i dietą żołnierzy.

235 Czas akcji: 179/178 r. p.n.e. (walki z Celtyberami w Hiszpanii).
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[5,15] ‹C›hi‹oci›, którzy prowadzili wojnę z Erytrejczykami, zabili 
ich zwiadowcę ujętego na jakimś wysoko położonym miejscu, a jego 
szatę dali swemu żołnierzowi, ten zaś z tego samego wzniesienia dał 
znak Erytrejczykom i zwabił ich w zasadzkę.236

[5,16] Arabowie, ponieważ poznano ich zwyczajowe prawo, na 
mocy którego ustalili, by nadejście wrogów oznajmiać za dnia dy-
mem, a nocą ogniem, postanowili tym razem, żeby działo się to nie-
przerwanie, gdy zaś nieprzyjaciel nadchodzi ‒ mieli przerwać. Kiedy 
więc wróg nabrał przekonania, że z racji braku sygnałów jego na-
dejścia nie wykryto, wkroczył zbyt energicznie i został pokonany.237

[5,17] Aleksander Macedoński, gdy nieprzyjaciel obwarował 
obóz w jakimś wyżej położonym, zalesionym terenie, podprowa-
dziwszy część wojsk, zalecił tym, których pozostawił, aby zwy-
czajowo ‹wz›niecali ogień, stwarzając wrażenie obecności całej 
armii. On sam przeprowadził oddział naokoło bezdrożnymi oko-
licami, przypuścił atak i zepchnął wroga z tego usytuowanego 
wyżej miejsca.238

[5,18] Rodyjczyk Memnon, ponieważ górował konnicą, a nieprzy-
jaciela, który trzymał się na szczytach gór, chciał sprowadzić na 
równinę, wysłał do obozu wrogów kilku swoich żołnierzy jako rze-
komych zbiegów ‒ mieli zapewnić, że w armii Memnona sroży się 
tak zgubna rebelia, iż co rusz dezerteruje jakaś część wojska. Aby 
nadać wiarygodność tym zapewnieniom, rozkazał, by wszędzie na 
oczach wrogów otaczać murem małe forty: mieli być do nich jakoby 

236 Czas akcji: ? [VII w. p.n.e.]. ■ Prekursorzy i epigoni: Herodot (1,18), Poli-
ajnos (8,66). ■ ‹c›hi‹oci›, którzy prowAdzili wojnę z erytrejczykAmi (‹C›hi‹i›, qui 
adversus Erythraeos bellum gerebant) ‒ konflikt dotyczył Leukonii, miasta na Chios, 
o które tubylcy walczyli z mieszkańcami położonego naprzeciw wyspy małoazjatyc-
kiego miasta Erytry.

237 Czas akcji: ? ■ ArAbowie… ich zwyczAjowe prAwo (Arabes… consuetudo 
eorum) ‒ nie można powiedzieć nic bliższego o tym systemie sygnalizacyjnym, nie 
wiadomo też, o jaką grupę Arabów chodziło; może o Nabatejczyków. ■ by nAdejś-
cie wrogów oznAjMiAć zA dniA dymem, A nocą ogniem (de adventu hostium interdiu 
fumo, nocte igne significare) ‒ o sygnałach ogniowych zob. Homer (Il. 18,207–214), 
Ajschylos (Agam. 281–316), Herodot (7,183; 9,3), Tukidydes (2,94,1; 3,22,7–8; 
8,102,1), Eneasz Taktyk (Comm.poliorc. 7,4), Nepos (Milt. 7,3), Onezander (Strat. 
25,2–3), Poliajnos (6,12,2).

238 Czas akcji: 327 r. p.n.e. (podczas marszu Aleksandra na wschód, w Sog-
dianie). ■ Prekursor i epigoni: Kurcjusz Rufus (7,11,1‒2 ‒ inny fortel Aleksandra), 
Arrian (Anab. 4,18,4‒5), Poliajnos (4,3,29 ‒ inny fortel Aleksandra). ■ Jest to jedna 
z wersji słynnego epizodu ze skałą sogdiańską, kiedy to armia Macedończyka zna-
lazła się w Baktrii (niedaleko dzisiejszej Samarkandy) i oblegała z sukcesem forte-
cę położoną na niedostępnym skalistym masywie górskim Sogdiany (Arrian, Anab. 
4,18,4 ‒ 19,6). Historycy podają tę anegdotę za przykład niemożliwego do realizacji 
wyzwania, któremu król mimo to sprostał. Właśnie tam Aleksander wziął do niewoli 
Roksanę.
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przyjmowani ludzie, którzy się zbuntowali. Ci, co siedzieli w górach, 
zostali nakłonieni tą namową i zeszli na równinę, a w czasie, gdy 
usiłowali zdobyć forty, otoczyła ich jazda.239

[5,19] Harrybas, król Molossów, kiedy wojnę wypowiedział mu 
Illiryjczyk Bardylis mający znacznie większe wojsko, usunąwszy 
do sąsiedniego regionu Etolii tych swoich ludzi, którzy nie nada-
wali się do wojaczki, rozpuścił plotkę, że niby to oddał Etolom swe 
miasta i dobra. Sam ze zdolnymi do noszenia broni rozmieścił za-
sadzki w górach i trudno dostępnych miejscach. Illirowie, obawiając 
się, aby ziem należących do Molossów nie zajęli Etolowie, zaczęli 
się śpieszyć niczym po łup i zaniedbali utrzymania szyków. Kiedy, 
rozproszeni, niczego takiego się nie spodziewali, Harrybas uderzył 
z zasadzek i zmusił ich do ucieczki.240

[5,20] T[ytus] Labienus, legat G[ajusza] Cezara, chcąc stoczyć wal-
kę z Galami przed przybyciem Germanów, bo wiedział, że przybędą 
im na pomoc, udał niedowierzanie i rozbiwszy na przeciwległym 
brzegu obóz, zapowiedział odjazd następnego dnia. Galowie uwie-
rzyli, że zamierza uciec, toteż postanowili przekroczyć rzekę, która 
przepływała środkiem, a wtedy Labienus dokonał obrotu wojska 
i wyciął ich w pień właśnie w chwili, gdy z trudem pokonywali 
rzekę.241

[5,21] Kiedy Hannibal dowiedział się przez szpiegów, że obóz 
rzymskiego wodza Fulwiusza jest byle jak obwarowany, a on sam 
poza tym na wiele rzeczy poważył się pochopnie, o brzasku, gdy 

239 Czas akcji: po roku 336 p.n.e. (?) (być może jeszcze przed wyprawą Ale-
ksandra, podczas najazdu Parmeniona na Azję Mniejszą, a może już w trakcie wy-
prawy na wschód). ■ Epigon: Poliajnos (5,44,2 ‒ inna wersja). ■ rodyjczyk memnon 
(Memnon Rhodius) ‒ nie wiadomo, przeciw komu podstęp ten zastosował znakomity 
dowódca najemny Memnon ‒ czynny w służbie króla Dariusza III Kodomana i do-
skonale znający też dwór oraz mentalność Macedończyków ‒ który zasłynął z am-
bitnego planu zatrzymania armii Aleksandra w Azji Mniejszej dzięki odcięciu jej od 
źródeł zaopatrzenia i unikaniu walnych bitew. Plan ten spalił na panewce wobec po-
czątkowej nieufności Dariusza i jego satrapów do Greka-najemnika oraz honorowego 
imperatywu Persów nakazującego się bić. Mimo to, gdyby nie przedwczesna śmierć 
Memnona, nie wiadomo, jakie byłyby dalsze losy wyprawy Aleksandra, zwłaszcza 
że strateg z Rodos, uzyskawszy w końcu pozwolenie Wielkiego Króla, szykował do 
operacji na Morzu Egejskim perską flotę oraz atak na Macedonię poprowadzony 
drogą lądową. Mogło to sprawić, że Aleksander zdecydowałby się zawrócić; zob. 
niżej, przyp. 267.

240 Czas akcji: ? [przed 358 r. p.n.e.] (walki Molossów z illiryjskimi Dardanami). 
■ hArrybAs, król molossów (Harrybas rex Molossorum) ‒ o Harrybasie/Arribasie 
pisali tylko Justynus (7,6,11; 8,6,4. 7; 8,prol.) i Orozjusz (Hist.adv.pag. 3,12,8). 
■ illiryjczyk bArdylis (a Bardyli Illyrio) ‒ poległ on w roku 359/358 w jednym ze 
starć z Filipem II Macedońskim.

241 Czas akcji: 53 r. p.n.e. (wojna galijska). ■ Prekursor i epigon: Cezar (Gall. 
6,7‒8), Kassjusz Dion (40,31).
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gęste chmury zapewniały słabe światło, ukazał strażnikom naszych 
szańców kilku konnych, na co Fulwiusz gwałtownie ruszył wojsko. 
Hannibal z przeciwnej strony zajął jego obóz i wpadłszy na tyły 
Rzymian, wyrżnął osiem tysięcy najdzielniejszych żołnierzy z sa-
mym ich wodzem.242

[5,22] Tenże Hannibal, kiedy siły zbrojne podzielono pomiędzy 
dyktatora Fabiusza a dowódcę jazdy Minucjusza ‒ Fabiusz czekał 
na okazję, Minucjusz płonął żądzą walki ‒ rozbił obóz na równinie 
leżącej pomiędzy przeciwnikami i ukrywszy część piechoty wśród 
stromych skał, sam dla sprowokowania nieprzyjaciela wysłał żoł-
nierzy z zadaniem zajęcia najbliższego wzgórza. Kiedy Minucjusz 
wyprowadził siły, by ich zgładzić, czekający w zasadzkach ludzie, 
których rozstawił Hannibal, nagle się podnieśli i zniszczyliby do 
szczętu wojsko Minucjusza, gdyby Fabiusz nie przyszedł zagrożo-
nym z pomocą.243

[5,23] Kiedy tenże Hannibal, mając nad Trebią widok na obóz 
konsula Semproniusza Longa i przepływającą środkiem rzekę, pod-
czas bardzo srogiej zimy rozlokował w zasadzkach Magona i wy-
branych ludzi, po czym nakazał jeźdźcom numidyjskim podjeżdżać 
pod fortyfikacje Semproniusza celem wykorzystania jego naiw-
ności, a jeszcze wcześniej zalecił im, aby przy pierwszym ataku 
naszych uciekali przez znane sobie mielizny. Konsul i zaatakował 
ich pochopnie, i ścigał, skazując głodnych żołnierzy na przemarz-
nięcie na siarczystym mrozie podczas przekraczania rzeki. Wkrótce 
Hannibal naprzeciw odrętwiałych i wygłodniałych ustawił swoje 
wojsko, któremu zapewniał ciepło ognia, oliwę i pożywienie, by 

242 Czas akcji: 210 r. p.n.e. (II wojna punicka; druga bitwa pod Herdoneą/
Herdonią, blisko Kann [opodal dzisiejszej Ordony]). ■ Prekursor i epigoni: Liwiusz 
(27,1), Appian (Annib. 48,206‒209), Orozjusz (Hist.adv.pag. 4,18,3). ■ Ten i czte-
ry kolejne epizody (2,5,22‒25), a także jeszcze jeden (2,5,27), są o tyle wyjątkowe 
w Podstępach, że ich bohaterem jest ten sam bohater. Wolno wątpić, że to przypadek, 
podobnie jak nie ulega wątpliwości, że mamy tu do czynienia ze swoistym „hołdem” 
dowódcy dla talentów militarnych innego dowódcy, mimo że był on skądinąd naj-
większym wrogiem i wyzwaniem dla Rzymian; zob. wyżej, przyp. 6. ■ rzymskiego 
wodzA fulwiuszA (Fulvi Romani ducis) ‒ Gnejusz Fulwiusz Maksymus Centumalus 
był wówczas prokonsulem (konsulem roku 211). Mowa tu o drugiej bitwie, zakoń-
czonej śmiercią rzymskiego wodza. Podczas bitwy pierwszej, dwa lata wcześniej 
(212 r.), Gnejusz Fulwiusz Flakkus, wówczas pretor, uciekł z pola walki z oddziałem 
ok. 200 ludzi.

243 Czas akcji: 217 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy: Polibiusz (3,104‒ 
–105), Liwiusz (22,28‒29). ■ fAbiusz czekAł nA okAzję, minucjusz Płonął żądzą 
wAlki (Fabius occasionibus immineret, Minucius pugnandi cupiditate flagraret) ‒ 
nie ulega wątpliwości, że Frontyn docenia tu „kunktatorstwo” Kwintusa Fabiusza 
Maksymusa Kunktatora, w przeciwieństwie do „gorączki” jego dowódcy jazdy (ma
gister militum) – Marka Minucjusza Rufusa.
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czekało gotowe na to zadanie; nie zabrakło też roli dla Magona, 
którego wyznaczono do wycięcia w pień tylnych oddziałów nie-
przyjaciela.244

[5,24] Tenże nad Trazymennem, ponieważ biegła tamtędy jakaś 
wąska droga mię‹dzy jeziorem a› podnóżem góry przechodzącym 
w równinę, udawszy, że ucieka, przez wąskie przejście wydostał się 
na otwartą przestrzeń i tam rozbił obóz, a nocą rozlokował żołnierzy 
tak na szczycie, który górował nad okolicą, jak i na krańcach owego 
przewężenia, po czym o świcie, kiedy ponadto sprzyjała mu mgła, 
rozwinął szyk bitewny. Flaminiusz, ścigając jak gdyby uchodzącego, 
wkroczył do wąwozu, ale nie przewidział zasadzki, więc otoczony 
jednocześnie z przodu, z boków i na tyłach razem z wojskiem padł 
ofiarą przeraźliwej rzezi.245

[5,25] Tenże sam Hannibal, walcząc z dyktatorem Juniuszem, 
w środku nocy rozkazał 600 jeźdźcom, by podzieleni na liczne od-
działy bez przerwy pokazywali się, jeżdżąc na zmianę wokół obozu 
nieprzyjacielskiego. Tak oto przez całą noc Rzymian dręczył niepo-
kój, bo stali na posterunkach rozmieszczonych na wałach, w desz-
czu, który ‒ tak się akurat złożyło ‒ padał bez przerwy, więc kiedy 
ran‹o› Juniusz dał sygnał do odwrotu, Hannibal wyprowadził swoich 
ludzi wypoczętych i uderzył na jego obóz.246

[5,26] Tebańczyk Epaminondas tak samo niepokoił wroga przez 
całą noc z pomocą kilku lekkozbrojnych, gdy Lacedemończycy 
poprowadzili szaniec na wysokoś‹ci Is›tmu i strzegli Peloponezu. 
Potem ‹z›wołał swoich o świcie, kiedy Lacedemończycy się wyco-
fali, i błyskawicznie poderwał całe wojsko, które było wypoczęte, 

244 Czas akcji: 218 r. p.n.e. (pierwszy rok II wojny punickiej; bitwa nad Trebią). 
■ Prekursorzy i epigoni: Polibiusz (3,71‒72), Liwiusz (21,54), Appian (Annib. 7,25‒ 
–28), Zonaras (8,24). ■ konsulA semproniuszA longA (Sempronii Longi consulis) 
‒ Tyberiusza Semproniusza Longa odwołano z Sycylii, ale jak się okazało ‒ nada-
remnie, gdyż nie odniósł sukcesu. ■ oliwę (oleoque) ‒ służącą do nacierania oraz 
rozgrzania ciała.

245 Czas akcji: 21 VI 217 r. p.n.e. (II wojna punicka; bitwa nad Jeziorem Tra zy-
meńskim). ■ Prekursorzy: Polibiusz (3,83‒84), Liwiusz (22,4).

246 Czas akcji: 216 r. p.n.e. (II wojna punicka; po bitwie pod Kannami, starcia 
wokół Kapui). ■ Epigoni: Poliajnos (6,38,6), Zonaras (9,3). ■ z dyktAtorem juniuszem 
(adversus Iunium dictatorem) ‒ Marek Juniusz Pera został wybrany dyktatorem po 
klęsce kanneńskiej. ■ podzieleni nA liczne oddziAły (in plures turmas segregati) – 
w czasach republiki konne oddziały operowały oddzielnie. Turma to podstawowa 
jednostka taktyczna konnicy rzymskiej, a później bizantyńskiej (τοῦρμα [túrma]), 
odpowiednik centurii w piechocie. Wchodziła w skład większej jednostki operacyj-
nej – ala; zob. niżej, przyp. 467. Zazwyczaj liczyła ok. 30 ludzi, a jej dowódca to 
dekurion (decurio); por. Cyceron (ad Att. 5,21,10), Horacy (Epist. 2,1,90), Liwiusz 
(8,7,1). W legionie okresu cesarstwa służyło zwykle 300 jeźdźców, podzielonych na 
10 oddziałów.
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po czym wdarł się przez te same zabezpieczenia opuszczone przez 
obrońców.247

[5,27] Hannibal, rozwinąwszy szyk pod Kannami, nakazał 600 
jeźdźcom numidyjskim przejść na stronę wroga, a ci, aby wzbudzić 
zaufanie, przekazali naszym miecze i tarcze, po czym zostali przyjęci 
do oddziału na tyłach, a kiedy tylko zaczął się bój, dobyli krótkie 
miecze, które wcześniej ukryli, podjęli tarcze poległych i wycięli 
oddział Rzymian.248

[5,28] Japydowie pod pozorem kapitulacji przekazali prokonsulowi 
P[ubliuszowi] Licyniuszowi także cy‹wi›lów; tych przyjęto i umiesz-
czono w ostatniej linii, a oni dokonali rzezi na tyłach Rzymian.249

[5,29] Kiedy Scypion Afrykański miał naprzeciw siebie dwa obo-
zy nieprzyjacielskie: Syfaksa i Kartagińczyków, postanowił nocą 
zaatakować ten Syfaksa i podłożyć pod niego ogień, bo znajdowało 
się tam mnóstwo materiału będącego pożywką dla płomieni, dzięki 
czemu chciał zarówno wyciąć w pień Numidów, którzy w popłochu 
ujdą ze swego obozu, Punijczyków zaś ‒ wszak było wiadomo, że 
pośpieszą na pomoc sprzymierzeńcom ‒ po rozstawieniu zasadzek 
pojmać. Jedno i drugie powiodło się zgodnie z zamierzeniem, bo-
wiem przypuściwszy atak, pozabijał ich, gdy bez uzbrojenia pędzili 
do rzekomo przypadkowego pożaru.250

[5,30] Mitrydates, nad którym Lukullus często górował męstwem, 
imał się przeciw niemu zasadzek, więc pouczył niejakiego Adatasa, 
człowieka wyróżniającego się siłą, by uciekł, wkradł się w łaski 
i dopuścił się na wrogu zbrodni. Ten wprawdzie usiłował wykonać 
zadanie dobrze, ale nie osiągnął celu, bowiem po przyjęciu go przez 
Lukullusa do grupy jeźdźców, został jednak otoczony dyskretnym 
nadzorem, ponieważ nie należało ani za szybko uwierzyć dezer-
terowi, ani zniechęcać innych zbiegów. Kiedy następnie podczas 

247 Czas akcji: 369 r. p.n.e. (podczas jednej z wypraw Epaminondasa na Pelo-
ponez, w ramach rywalizacji spartańsko-tebańskiej o hegemonię w Grecji, gdy Spar tanie 
nadal byli osłabieni klęską pod Leuktrami, jaką ponieśli w roku 371). ■ Prekursorzy 
i epigon: Ksenofont (Hist.Graec. 7,1,15‒18), Diodor Sycylijski (15,68), Poliajnos 
(2,3,9).

248 Czas akcji: 216 r. p.n.e. (II wojna punicka; bitwa pod Kannami). ■ Pre-
kursorzy i epigoni: Liwiusz (22,48 ‒ 500 Numidyjczyków), Syliusz Italik (Pun. 
10,185‒186), Waleriusz Maksymus (7,4,ext. 2), Florus (Epit.Liv. 1,22,16), Appian 
(Annib. 20,88; 22,96‒97; 23,101‒104 ‒ 500 Celtyberów), Zonaras (9,1).

249 Czas akcji: 170 r. p.n.e. (walki Rzymu z Illirami). ■ jApydowie (Iapydes) ‒ 
mieszkańcy Illirii; od roku 170 Rzym od czasu do czasu wdawał się z nimi w kon-
flikt. ■ prokonsulowi p[ubliuszowi] licyniuszowi (P. Licinio proconsuli) ‒ chodzi 
o konsula roku 171, Publiusza Licyniusza Krassusa.

250 Czas akcji: 203 r. p.n.e. (II wojna punicka; walki na terenie północnej Afryki). 
■ Prekursorzy i epigon: Polibiusz (14,1‒5), Liwiusz (30,5‒6), Appian (Pun. 18,73 ‒ 
23,96), Zonaras (9,12).
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częstych wycieczek wykazał się gotowością i sumiennym zaan-
gażowaniem, zaufano mu, wybrał więc czas, gdy odsyłana grupa 
dowódców wszystkim w obozie dawała chwilę wytchnienia i nie-
mal nie strzegła namiotu wodza. Lukullusa uratował przypadek, bo 
kiedy w końcu dopuszczono dezertera do wodza mającego czuwać, 
zastał go, jak w owej porze odpoczywał po trudach nocnego pla-
nowania. Następnie, kiedy próbował wejść, mając do oznajmienia 
niby coś nagłego i ważnego, został stanowczo wyproszony przez 
niewolników troszczących się o zdrowie pana, nabrał więc obaw, 
by nie popaść w podejrzenie, i dlatego, niczego nie zyskawszy, 
uciekł do Mitrydatesa na koniach, które trzymał w pogotowiu przed 
bramą.251

[5,31] Kiedy Sertoriusz rozbił w Hiszpanii pod miastem Lauron 
obóz w pobliżu obozu Pompejusza, a tylko z dwóch okolic można 
było dostarczać prowiant – jednej usytuowanej blisko, drugiej da-
lej – ‹rozkazał› tę bliższą stale nękać oddziałami lekkozbrojnych, 
zaś ku oddalonej zabronił zbliżać się jakimkolwiek oddziałom, do-
póki nie wpoi przeciwnikom, że dalsza jest bezpieczniejsza. Gdy 
pompejańczycy dotarli do niej, rozkazuje wyruszyć Oktawiuszowi 
Grecynowi z dziesięcioma kohortami uzbrojonymi na zwyczaj rzym-
ski i dziesięcioma lekkozbrojnych Hiszpanów oraz Tarkwicjuszowi 
Pryskowi z dwoma tysiącami konnych, aby urządzić zasadzki na 
furażerów. Ci gorliwie wypełniają rozkazy. Oto po zbadaniu poło-
żenia miejsca ukrywają nocą w pobliskim lesie wyżej wymienione 
siły, tak iż w przedniej części ustawiają lekkozbrojnych Hiszpanów, 
najlepszych w kradzieżach wojennych, nieco w tyle tarczowników, 
a na pozycji najbardziej cofniętej – konie, by ich rżenie nie zdradziło 
zamysłów. Padają rozkazy, żeby wszyscy zachowali ciszę i spokój do 
trzeciej godziny dnia. Kiedy następnie pompejańczycy obciążeni fu-
rażem szykowali się w poczuciu bezpieczeństwa do powrotu, a i ci, 
którzy trwali na posterunkach, zachęceni spokojem także zamyślali 
o gromadzeniu furażu, najpierw pchnięto Hiszpanów, którzy z wro-
dzoną szybkością spadają na rozproszonych, zadając im ciężkie rany 
i przerażając ludzi, którzy niczego takiego się nie spodziewali. Zanim 
następnie zaczęto stawiać im opór, z lasu wypadają tarczownicy, 
rozbijając i zmuszając do odwrotu tych, co powracali do oddziałów, 
a wysłani przeciw uciekającym jeźdźcy urządzają im rzeź w pościgu 
po całym terytorium, z którego wracano do obozu. Zatroszczono 
się też, by nikt nie uciekł, bowiem wysłana już wcześniej resztka 

251 Czas akcji: 72 r. p.n.e. (III wojna mitrydatejska). ■ Epigoni: Plutarch (Luc. 16 
‒ o naczelniku zamieszkujących okolicę Meotydy Dandariów, Oltakusie [Olthacus]), 
Appian (Mithr. 79,353‒355 ‒ o Olkabie [Olcaba]).
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250 konnych łatwo popuściła cugli na przełaj po drogach, wracając 
zaś, zabiegła drogę tym, którzy uciekali jako pierwsi, zanim dotarli 
do obozu Pompejusza. Zrozumiawszy, jak się rzecz ma, Pompejusz 
na pomoc swoim wysyła legion z D[ecymusem] Leliuszem, ale pod-
prowadzeni na prawe skrzydło jeźdźcy jakby ustąpili, a następnie 
otoczywszy ów legion, zaatakowali go także ‹od› tyłu, kiedy już 
i od przodu atak przypuścili nań ci, którzy ścigali furażerów. Tak oto 
legion, który znalazł się pomiędzy dwoma liniami bitewnymi wroga, 
został wyeliminowany wraz ze swym legatem. KiedyPompejusz, 
by go wspomóc, wyprowadził całe wojsko, Sertoriusz również po-
kazał się na wzgórzach z uszykowanymi ludźmi, czym sprawił, że 
Pompejuszowi nie opłacało się ‹postąpić naprzód›. Zatem, poza po-
dwójną stratą – rezultatem tej samej przebiegłości – zatrzymał go 
też na miejscu w roli naocznego świadka klęski własnych żołnierzy. 
Była to pierwsza bitwa Sertoriusza z Pompejuszem. Liwiusz jest 
autorem informacji, że z wojska Pompejusza padło 10 tysięcy ludzi 
i przepadł cały ekwipunek.252

252 Czas akcji: 76 r. p.n.e. (wojna domowa Rzymian z Sertoriuszem w Hisz-
panii). ■ Prekursor i epigoni: Sallustiusz (Hist. 2,29‒31; 1,120?), Plutarch (Sert. 
18,26), Appian (Civ. 1,109,510‒511), Juliusz Obsekwens (58). ■ pod miAstem lAuron 
(apud Lauronem) ‒ w pobliżu dzisiejszej Walencji. ■ kohortAmi uzbrojonymi nA zwy-
czAj rzymski (cohortibus in morem Romanorum armatis) ‒ chodzi o podkreślenie, że 
oddziały Sertoriusza z reguły miały lekkie uzbrojenie. ■ w krAdzieżAch wojennych 
(furta bellorum) – kradzież rozumiana jest tu dosłownie bądź metaforycznie i ozna-
cza uprzedzenie przeciwnika tak w kradzieży rzeczy materialnych, jak i w „kradzie-
ży” zwycięstwa; zob. Ksenofont (Agesil. 6,6 ‒ „kradzież” miejsc obwarowanych; 
Anab. 4,6,14 ‒ „kradzież” góry plemieniu Chalybów; 5,6,9; Equit.mag. 5,2), Eneasz 
Taktyk (Comm.poliorc. 24,15), Polibiusz (4,8,14), Kurcjusz Rufus (4,13,8‒9), 
Plutarch (Alex. 31,10. 12), Arrian (Anab. 3,10,2; 5,10,3), Pauzaniasz (1,13,5), Wypisy 
z Poliajnosa (13,3). ■ tArczowników (scutatos) – scutum, wypukła i owalna tarcza, 
o krawędziach okutych żelazem, miała wymiary ok. 80 cm (szerokość) na 150 cm 
(wysokość), w ciągu IV w. stała się standardowym elementem wyposażenia piechura 
w legionie. Rzymianie podpatrzyli ją najprawdopodobniej u Samnitów lub Galów. 
Tarcza zwana scutum zastąpiła okrągłą tarczę hoplicką zwaną clipeus (podobnie 
jak włócznię hasta zastąpiło pilum); por. wyżej, przyp. 193. Pojawienie się tarczy 
owalnej wiąże się z odejściem od hoplickiego ustawienia legionu na rzecz szyku 
swobodniejszego, w którym zdany na siebie żołnierz potykał się w indywidualnym 
pojedynku, musiał więc mieć wokół siebie więcej miejsca i większe pole manew-
ru, a tarcza owalna chroniła go lepiej. ■ do trzeciej godziny dniA (in horam tertiam 
diei) ‒ tj. do godz. 9. rano następnego dnia. ■ liwiusz jest Autorem (Livius auctor 
est) ‒ jedno z niewielu miejsc, gdzie Frontyn wskazuje swoje źródło (por. nieco niżej, 
2,5,34), problem jednak w tym, że może to być późniejszy dopisek. Argumentem 
przemawiającym za nieautentycznością uwagi byłaby ta okoliczność, iż w zachowa-
nych rękopisach Ab urbe condita brak informacji o tym podstępie. Z drugiej strony 
nie można wykluczyć, że Frontyn po prostu cytował z pamięci, mylnie przypisując 
opis tego fortelu Liwiuszowi; por. wyżej, przyp. 229. Na temat lektur Frontyna zob. 
1,praef. 2 oraz 4,3,11 (legimus).



 Księga druga    5,31–34 165

[5,32] Pompejusz w Hiszpanii, rozlokowawszy zawczasu tych, któ-
rzy mieli zaatakować z ukrycia, udał obawę i naprowadził nacierają-
cego nań wroga na owe obsadzone miejsca. Następnie, kiedy sytu-
acja tego wymagała, dokonał obrotu i przystąpił do rzezi na przedzie 
i na obu flankach, wziąwszy także do niewoli ich wodza Perpernę.253

[5,33] Ten sam, walcząc w Armenii przeciw Mitrydatesowi, który 
górował liczbą i rodzajem jazdy, rozmieścił nocą w dolinie trzy ty-
siące lekkozbrojnych i 500 jeźdźców, ukrytych w krzakach rosnących 
między dwoma obozami. O brzasku wysłał następnie ku posterunkom 
nieprzyjacielskim jeźdźców tak ustawionych, że kiedy cała konnica 
wraz z wrogim wojskiem włączyła się do walki, zaczęli się stopniowo 
wycofywać, zachowując szyk, dopóki nie stworzyli przestrzeni, by 
od tyłu do walki zerwali się ci, których w tym celu wcześniej roz-
mieszczono. Kiedy to poszło zgodnie z planem, zawrócił ludzi, którzy 
zdawali się podawać tyły, i wyciął w pień wroga, przerażonego, że 
znalazł się w środku, a także zniszczył samą konnicę, ponieważ nasza 
piechota przystąpiła do walki wręcz. Dzięki tej bitwie pozbawił króla 
ufności, którą pokładał on w oddziałach konnych.254

[5,34] Krassus pod Kantenną, podczas wojny z dezerterami, oto-
czył wałem dwa obozy w sąsiedztwie obozu nieprzyjacielskiego, 
następnie ‒ pozostawiwszy w większym obozie namiot wodza dla 
zmylenia wroga ‒ ruszył nocą wojsko i sam wyprowadził całość 
swych sił oraz ustawił je u podnóża wspomnianej góry. Z kolei po-
dzielił jazdę i polecił L[ucjuszowi] Kwincjuszowi, aby część rzucił 
przeciw Spartakusowi i zaangażował go w udawaną bitwę, a przy 
pomocy drugiej części sprowokował do walki Galów i Germanów 
ze stronnictwa Kastusa oraz Kannikusa i po upozorowaniu ucieczki 
wyprowadził ich tam, gdzie on sam ustawił wcześniej linię bojową. 
Gdy barbarzyńcy zaczęli ich ścigać, jazda wycofała się na skrzydła 
i niespodziewanie ukazali się żołnierze z rzymskiego szyku, którzy 
ruszyli z krzykiem. Liwiusz przekazuje, że w tej bitwie poległo 35 
tysięcy zbrojnych wraz z wodzami, odzyskano pięć rzymskich orłów, 
znaków 20 i sześć oraz liczne łupy, wśród których znalazło się pięć 
rózg z siekierami.255

253 Czas akcji: 72 r. p.n.e. (walki w Hiszpanii; zwycięstwo Pompejusza nad 
następcą zamordowanego Sertoriusza). ■ Prekursorzy i epigoni: Sallustiusz (Hist. 
1,112?), Liwiusz (per. 96,5), Plutarch (Pomp. 20,2‒4), Florus (Epit.Liv. 2,10,9), 
Appian (Civ. 1,109. 115), Orozjusz (Hist.adv.pag. 5,23,13).

254 Czas akcji: 66 r. p.n.e. (III wojna mitrydatejska). ■ Epigoni: Appian (Mithr. 
98,453‒454), Kassjusz Dion (36,47,3‒4).

255 Czas akcji: 71 r. p.n.e. (powstanie niewolników pod wodzą Spartakusa). 
■ Prekursorzy i epigoni: Sallustiusz (Hist. 4,5?; 3,92?), Liwiusz (per. 97,1), Plutarch 
(Crass. 11,2‒3), Appian (Civ. 1,118. 549‒551), Orozjusz (Hist.adv.pag. 5,24,6). ■ pod 
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[5,35] G[ajusz] Kassjusz w Syrii w walce z Partami i wodzem ‹O›sa-
cesem pokazał na czele jazdę, podczas gdy na tyłach ukrył w pagór-
kowatym terenie piechotę. Potem, gdy konnica zaczęła ustępować 
i wycofała się znanymi sobie drogami, powiódł do przygotowanych 
zasadzek wojsko Partów i wybił je w pień.256

[5,36] Kiedy Wentydiusz wprawdzie powstrzymał swoich, sztucz-
nie wzbudzając w żołnierzach strach, ale sprowokował Partów 
i Labiena, uskrzydlonych szczęściem z powodu odniesionych zwy-
cięstw, i zwabiwszy ich w miejsca niedogodne, zaatakował pod-
stępnie oraz zadał im takie straty, że Partowie odstąpili od Labiena 
i wycofali się z prowincji.257

[5,37] Kiedy ten sam w walkach z Partami Farnastanesa miał do 
dyspozycji skromną liczbę żołnierzy, widział jednak, iż tamci nabrali 
wiary z powodu ogromu swych sił, ustawił z boku obozu, w niewi-
docznej dolinie, 18 kohort, przy czym konnicę umieścił za piecho-
tą. Przeciw wrogom pchnął niewielu tylko żołnierzy: ci, pozorując 
ucieczkę, powiedli nieprzyjaciela, który bezładnie ich ścigał, poza 
miejsce rozlokowania pułapek, a kiedy na flance pojawiła się linia 

kAntenną (apud Cantennam) ‒ podobnie jak w przypadku Kamalatrum (2,4,7) nie 
wiadomo, gdzie leżała Kantenna. ■ podczAs wojny z dezerterAmi (bello fugitivorum) 
– identyczne sformułowanie i podobne okoliczności wyżej, w epizodzie 2,4,7. ■ zA-
AngAżowAł go w udAwAną bitwę (pugnaque eum frustraretur) – w rzymskim wojsku 
praktykowano takie starcia jako rodzaj ćwiczeń czy przygotowań do realnych bi-
tew, były one ponadto niezwykle przydatne w pozorowaniu bitew podczas konfron-
tacji z prawdziwym przeciwnikiem; praktyka ta przetrwała w armii bizantyńskiej. 
■ liwiusz przekAzuje (Livius tradit) ‒ zdanie uważane przez niektórych wydawców 
za późniejszy dopisek; por. także wyżej, przyp. 252. ■ rzymskich orłów (Romanas 
aquilas) – Mariusz (pełniąc konsulat w roku 104) wprowadził zatknięty na drzewcu 
znak orła jako symbol legionu. Wegecjusz (Epit.milit. 3,5) zaliczał je do „znaków 
niemych” (muta signa). ■ rózg z siekierAmi (fasces cum securibus) – pęki rózg nie-
sione przez urzędników zwanych liktorami, członków świty urzędników wyższych 
(zob. niżej, 4,1,28), symbolizowały uprawnienia tych ostatnich: dyktatorowi przysłu-
giwały 24 rózgi, konsulowi – 12, pretor miał prawo do 6. Według Juwenalisa (Sat. 
10,79) Rzym kojarzył się właśnie z imperium, fasces, legiones (‘władzą, rózgami 
i legionami’).

256 Czas akcji: 51 r. p.n.e. (operacje militarne przeciw Partom, którzy wkroczyli 
do Syrii i Cylicji). ■ Prekursor i epigon: Cyceron (ad Att. 5,18,1; ad fam. 2,10,2; 
15,14,3), Kassjusz Dion (40,29). ■ g[Ajusz] kAssjusz (C. Cassius) ‒ Gajusz Kassjusz 
Longinus, jeden z przyszłych zabójców Cezara, był w Syrii kwestorem Krassusa pod-
czas wyprawy przeciw Partom.

257 Czas akcji: 39 r. p.n.e. (kampania Marka Antoniusza przeciw Partom). ■ Epi-
goni: Kassjusz Dion (48,39‒40), Justynus (42,4,7‒8). ■ uskrzydlonych szczęścieM 
z powodu odniesionych zwycięstw (alacres successibus victoriarum) ‒ Rzymianie 
toczyli wojny z Partami ze zmiennym szczęściem, także ponosząc klęski, jak Krassus 
pod Karrami (53 r.) czy potem Antoniusz. Określenie Frontyna jest dość niezwykłe: 
to niemal epicki zwrot u rzeczowego skądinąd pisarza. ■ z prowincji (provincia) ‒ tj. 
z Syrii.
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bojowa, pozabijał uciekających na łeb, na szyję, wśród nich zaś także 
Farnastanesa.258

[5,38] G[ajusz] Cezar, ponieważ jego własny obóz i obóz Afraniusza 
zajmowały położone naprzeciw siebie równiny, a obie strony były 
żywotnie zainteresowane obsadzeniem pobliskich szczytów, choć 
okazało się to trudne ze względu na skalne stromizny, ustawił szyk 
tak, jakby zamierzał powrócić do Ilerdy, a brak środków jeszcze owo 
postanowienie uwiarygodnił. Następnie w ciągu bardzo krótkiego 
czasu skręcił niespodziewanie, dokonawszy nieznacznego obejścia, 
by obsadzić wierzchołki. Afranianie przerazili się tym widokiem, jak 
gdyby ich obóz już został zajęty, i sami w bezładnym biegu dążyli 
ku tymże wzniesieniom, a ponieważ Cezar z góry przewidział, co 
się stanie, zaatakował nieuszykowanych częściowo przy pomocy 
piechoty, którą wysłał wcześniej, częściowo zaś jazdy podesłanej 
od tyłu.259

[5,39] Kiedy Antoniusz opodal Rynku Galów spostrzegł, że nad-
ciąga konsul Pansa, rozstawiwszy zasadzki po zalesionych okolicach 
przy Drodze Emiliańskiej, dopadł jego oddział i rozgromił go, a jemu 
samemu zadał tak ciężką ranę, iż ten zmarł w ciągu kilku dni.260

[5,40] Król Juba w Afryce w czasie wojny domowej upozorował od-
wrót, czym wprawił Kuriona w daremną ekscytację. Kurion, zmylo-
ny płonną nadzieją, zaczął pościg za rzekomo uciekającym Sabborą, 
prefektem króla, i dotarł na otwarte równiny, gdzie otoczyła go jazda 
Numidów; tam, straciwszy wojsko, poległ.261

[5,41] Kiedy Melantus, wódz Ateńczyków, wyzwany przez nie-
przyjacielskiego króla, Beotę Ksantusa, przystąpił do walki, jak tylko 
stanął z nim twarzą w twarz, rzecze: „Ksantusie, postępujesz niego-
dziwie, a także wbrew układom! Wyszedłeś oto w pole przeciw mnie 
jednemu z pomocą kogoś innego”. Gdy król obejrzał się za siebie, 

258 Czas akcji: ts. ■ Epigoni: Plutarch (Ant. 33,6 ‒ wódz Partów nazywa się 
Franipates), Kassjusz Dion (48,41,1‒4 ‒ Franapates, wódz Pakorusa).

259 Czas akcji: 49 r. p.n.e. (wojna domowa Cezara z Pompejuszem; walki w Hisz-
panii). ■ Prekursor: Cezar (Civ. 1,65‒72). ■ z góry PrzewidziAł (praedivinasset) – in-
teresujące określenie, które właściwie należałoby przełożyć jako: ‘wywróżył’, zawie-
ra sugestię o „boskiej” wręcz umiejętności Cezara-wieszcza (2,13,11). Frontyn jed-
nak nawiązuje przede wszystkim do słynnej zdolności dyktatora (1,1,5), dzięki której 
potrafił on ubiec nieprzyjaciół podczas działań wojennych; por. Cezar (Gall. 4,31).

260 Czas akcji: 14 IV 43 r. p.n.e. (wojna domowa po śmierci Cezara; kampania 
mutyńska). ■ Prekursorzy i epigoni: Cyceron (ad fam. 10,30), Liwiusz (per. 119,3. 
5), Appian (Civ. 3,66,272 ‒ 69,282), Kassjusz Dion (46,37).

261 Czas akcji: 49 r. p.n.e. (wojna domowa Cezara z Pompejuszem). ■ Pre-
kursor i epigoni: Cezar (Civ. 2,40‒42), Appian (Civ. 2,45,181‒187), Kassjusz Dion 
(41,41‒42). ■ król jubA… w czAsie wojny domowej (Iuba rex… bello civili) ‒ Juba, 
król Numidów, był w wojnie domowej sojusznikiem Pompejusza. Popełnił samobój-
stwo w roku 46 w oblężonym przez Cezara Tapsus.
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zdziwiony, któż miałby mu towarzyszyć, ten jednym trafieniem po-
walił odwróconego.262

[5,42] Kiedy Ateńczyk Ifikrates dowiedział się na Chersonezie, że 
wódz Lacedemończyków Anaksybius ciągnie z wojskiem drogą lą-
dową, wyładował z okrętów i rozmieścił w zasadzkach najsilniejszy 
oddział piechoty, a okręty ‒ obsadzone rzekomo wszystkimi siłami 
‒ miały rozkaz jawnie przepływać obok. Tak oto Lacedemończycy 
poczuli się bezpiecznie i niczego się nie spodziewali, więc podczas 
marszu zaatakował ich na tyłach, przycisnął, a następnie rozbił.263

[5,43] Kiedy Liburnowie obsadzili mielizny, wystawiwszy z wody 
tylko głowy, wzbudzili w nieprzyjacielu wiarę, że morze jest głębo-
kie, i tak przechwycili trójrzędowiec, który ścigając ich, ugrzązł na 
mieliźnie.264

[5,44] Kiedy Alcybiades, wódz Ateńczyków, zgromadził nad 
Hellespontem przeciw Mindarusowi, dowódcy Lacedemończyków, 
większe wojsko i liczniejszą flotę niż tamten, wysadził nocą na ląd nie-
których swoich żołnierzy, a część floty ukrył za jakimiś cyplami, sam 
zaś z niewieloma ludźmi podszedł tak blisko, że zachęcił wroga do 
zlekceważenia go, po czym uciekał przed pościgiem, dopóki nie wcią-
gnął nieprzyjaciela w przygotowaną zawczasu zasadzkę. Następnie, 
kiedy wróg schodził na ląd i znalazł się na tyłach, rozgromił go przy 
pomocy żołnierzy, których dla wypełnienia tej właśnie misji wysadził 
wcześniej.265

[5,45] Ten sam, mając stoczyć bitwę morską, wzniósł kilka słu-
pów na cyplu i zalecił ludziom, których tam pozostawił, by rozpięli 
żagle, gdy zauważą, że doszło do bitwy. Dzięki temu sprawił, iż 
wrogowie zawrócili, sądząc, iż pośpieszyła mu na pomoc jakaś inna 
flota.266

262 Czas akcji: historia mityczna z dziejów Aten rządzonych przez królów. ■ Pre-
kursor i epigon: Konon (FGr Hist 26 F39 = Focjusz 186), Poliajnos (1,19). ■ Imiona 
obu bohaterów tej anegdoty są znaczące: Melantos oznacza ‘Czarny’, a Ksantos ‒ 
‘Płowy’.

263 Czas akcji: 389/388 r. p.n.e. (walki Ifikratesa z Anaksybiosem na Chersonezie 
Trackim). ■ Prekursor i epigoni: Ksenofont (Hist.Graec. 4,8,37‒38 ‒ szczegółowy 
opis), Plutarch (Apoph.Lac. 22 [219c] ‒ wariant), Poliajnos (3,9,44).

264 Czas akcji: ? [przed naszą erą]. ■ liburnowie (Liburni) ‒ illiryjskie plemię 
zamieszkujące wybrzeże dzisiejszej Dalmacji; zajmowali się korsarstwem. ■ trójrzę-
dowiec (triremem) ‒ okręt wojenny Rzymian wyposażony był w trzy rzędy wioseł.

265 Czas akcji: 410 r. p.n.e. (wojna peloponeska; bitwa pod Kyzikos/Cyzykiem, 
na azjatyckim brzegu Propontydy). ■ Prekursorzy i epigoni: Ksenofont (Hist.Graec. 
1,1,11‒26), Diodor Sycylijski (13,50), Plutarch (Alc. 28,2‒5), Poliajnos (1,40,9). ■ nAd 
hellespontem (in Hellesponto) ‒ sądząc po ogólnikowości tego sformułowania, 
Frontyn ma mgliste pojęcie o lokalizacji tej bitwy. ■ Por. niżej, 3,9,6.

266 Czas akcji: ? [wojna peloponeska: 431‒404 p.n.e.]. ■ Żadne zachowane źró-
dło nie opisuje tego podstępu.
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[5,46] Kiedy Rodyjczyk Memnon podczas bitwy morskiej dyspono-
wał flotą dwustu okrętów i chciał skłonić do walki nieprzyjacielskie 
okręty, ustawił swoich w taki sposób, że podniósł maszty tylko na 
kilku okrętach, i nakazał im ruszać jako pierwszym. Nieprzyjaciele 
dostrzegli z daleka tę ilość masztów i wnioskując po nich o liczbie 
okrętów, wystąpili do walki, po czym zostali zaatakowani i pokonani 
przez liczniejszych.267

[5,47] Kiedy Tymoteusz, wódz Ateńczyków, sposobił się do bitwy 
morskiej z Lacedemończykami, a ich uszykowana flota właśnie zbli-
żyła się, aby stoczyć bitwę, wysłał przodem dwadzieścia najszyb-
szych okrętów, które miały za zadanie zwodzić wroga wszelkimi 
sztuczkami, dokonując zwrotów w różne strony. Gdy tylko dostrzegł, 
że przeciwna strona porusza się mniej żwawo, zbliżywszy się, łatwo 
pokonał wyczerpanych.268

6. O poniechaniu wroga, aby – otoczony – 
w desperacji nie podjął bitwy na nowo

[6,1a] Senat zadecydował, że Galów po tej bitwie, jaką stoczono pod 
dowództwem Kamillusa, skoro wymagali, by dostarczyć im statki, 
na których mogliby przepłynąć Tyber, należy przetransportować, 
a ponadto zaopatrzyć w prowiant.

[6,1b] Później ludziom tej samej nacji, kiedy uciekali przez Pole 
Pomptyńskie, udostępniono drogę, którą zwie się Galijską.269

267 Czas akcji: 334 r. p.n.e. (?) (nie wiadomo, do jakiego wydarzenia odnosi się 
epizod, lecz najprawdopodobniej dotyczy okresu, kiedy po bitwie nad Granikiem 
w 334 r. decyzją króla Dariusza III Memnon został dowódcą floty perskiej i bronił 
następnie Halikarnassu obleganego przez Aleksandra w tymże roku lub prowadził 
działania przeciw Chios i Lesbos).

268 Czas akcji: 375 r. p.n.e. (bitwa pod Alizeją w Akarnanii, w północno-zachod-
niej Grecji). ■ Epigon: Poliajnos (3,10,6. 12. 16).

269 Czas akcji: po 390 r. (po bitwie nad Alią) oraz 349 r. p.n.e. ■ Prekursor: 
Liwiusz (7,25‒26). ■ po tej bitwie, jAką stoczono pod dowództwem kAmillusA (eo 
proelio quod Camilli ductu gestum est) ‒ od dawna uważa się, że historia tej bi-
twy jest rzymskim wymysłem, stworzonym „ku pokrzepieniu serc”. Epizod nawią-
zuje do zwycięskiej dla dowodzonych przez Brennusa Galów bitwy z Rzymianami 
i Latynami nad rzeką Alią (lewobrzeżnym dopływem Tybru; dziś prawdopodobnie: Fosso 
della Bettina). Niedobitki pokonanych zbiegły do Rzymu, na który ruszyli Galowie. 
Po siedmiomiesięcznym oblężeniu zdobyli i splądrowali Miasto, z wyjątkiem 
Kapitolu, gdyż obrońców zaalarmowały poświęcone Junonie gęsi. Wbrew twierdze-
niu Frontyna Kamillus nie dowodził rzymskimi siłami podczas bitwy nad Alią. Kiedy 
Galowie oblegali Rzym, zebrał armię i zaatakował wroga w pobliżu Ardei, po czym 
wyruszył na odsiecz Miastu i dotarł w samą porę, bo Galowie oszukiwali na wadze 
przy odmierzaniu przez Rzymian okupu. Kiedy Brennus odpowiedział skarżącym się 
posłom: „Biada zwyciężonym!” (Vae victis!), nadciągnął z wojskiem Kamillus i „ka-
zał żelazem, a nie złotem odzyskać ojczyznę” (ferro, non auro, reciperare patriam 
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[6,2] T[ytus] Marcjusz, ekwita rzymski, któremu armia przekazała 
najwyższe dowództwo po śmierci obydwu Scypionów, kiedy 
oskrzydleni przez niego Punijczycy walczyli tym zacieklej, by nie 
polec bez pomsty, po rozciągnięciu manipułów w celu stworzenia 
przestrzeni na ucieczkę wyciął w pień rozproszonych, bez narażania 
swoich żołnierzy na niebezpieczeństwo.270

[6,3] G[ajusz] Cezar rozkazał wypuścić okrążonych i przez to 
w szalonej desperacji dzielniej walczących Germanów, a zaatakował 
ich, gdy uciekali.271

[6,4] Hannibal, ponieważ zamknięci nad Trazymennem Rzymianie 
stawiali zaciekły opór, rozwinął oddziały, dając tamtym możliwość 
ucieczki, a następnie rozgromił uchodzących bez rozlewu krwi 
swoich żołnierzy.272

[6,5] Antygon, król Macedończyków, dał możliwość ucieczki Eto-
lom, którzy na skutek jego działań znaleźli się w oblężeniu, cierpieli 
głód i postanowili, że wspólnie zginą, organizując wypad, a kiedy 
dzięki temu ich zapał nieco osłabł, urządził za uciekającymi pościg 
i wyciął ich w pień.273

[6,6] Kiedy Lacedemończyk Agesilaus walczył z Tebanami, już 
pod czas zbrojnego starcia zorientował się, że zamknięci z powodu 
ukształtowania terenu wrogowie walczą pełni determinacji tym od-
ważniej, dlatego rozciągnąwszy oddziały swoich i otworzywszy Te-
banom drogę umożliwiającą wydostanie się, ponownie ścieśnił linię 

iubet; Liwiusz 5,49,3, przekład A. Kościółek), po czym wyparł Galów z Rzymu. 
■ kie dy uciekAli przez pole poMPtyńskie (per Pomptinum agrum fugientibus) ‒ in-
teresujące, dlaczego Frontyn, który gdzie indziej pisze o pojedynkach, nie zamieścił 
historii związanej z galijską okupacją Pola Pomptyńskiego (Liwiusz 7,26; Gelliusz 
9,11,5‒9), kiedy to rzymski Dawid, Marek Waleriusz, z pomocą kruka (w efekcie 
czego otrzymał potem przydomek Corvus) pokonał wielkiego wzrostem galijskiego 
dowódcę, który arogancko wyzywał Rzymian na pojedynek.

270 Czas akcji: 212 r. p.n.e. (II wojna punicka; walki z Kartagińczykami w Hisz-
panii). ■ Prekursor: Liwiusz (25,37‒40). ■ po rozciągnięciu MAniPułów (laxatis mani
pulis) – tj. po zwiększeniu odległości między legionistami w obrębie każdego mani-
pułu. Cezar (Gall. 2,25,2) tłumaczy to koniecznością większej swobody we władaniu 
mieczem; zob. 1,5,16; 4,7,42.

271 Czas akcji: 58 r. p.n.e. (wojna galijska, bitwa z żołnierzami Ariowista).
272 Czas akcji: 21 VI 217 r. p.n.e. (II wojna punicka; bitwa nad Jeziorem Tra zy-

meńskim). ■ rozwinął oddziAły (diductis ordinibus) – to samo sformułowanie w epi-
zodzie 2,3,12; identyczny zwrot znajdujemy u Tacyta (Agric. 35,4: ‘rozwinął więc 
kolumny’; por. Hist. 3,16: diductis in latera turmis ‒ ‘rozsunął szwadrony’), Cezar 
mówi o „rozdrabnianiu” (Gall. 3,23,7: suas copias propter exiguitatem non facile 
diduci). Jest to zwrot techniczny oznaczający właściwie rozwinięcie kolumn w linię 
bojową, który to manewr oznacza zarazem ich rozchodzenie się / rozstępowanie. 
Polibiusz (3,83) nie wspomina otwarcie o tym manewrze.

273 Czas akcji: 229‒228 p.n.e. (aneksja Tessalii przez Antygona Dosona i walki 
z Etolami).
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bitewną, kiedy zaczęli się wycofywać, i urządził uciekającym rzeź 
bez ofiar wśród własnych ludzi.274

[6,7] Kiedy konsul Gn[ejusz] Manliusz, powracając z bitwy, natrafił 
na zajęty przez Etrusków obóz Rzymian, otoczywszy wszystkie 
bramy posterunkami, doprowadził nieprzyjaciół, którzy znaleźli się 
w zamknięciu, do tak szalonej wściekłości, że sam padł w walce. 
‹Gdy› spostrzegli to jego posłowie, umożliwili Etruskom wyjście 
po wycofaniu straży sprzed jednej z bram, a następnie zaczęli ścigać 
wybiegających i zabili ich, kiedy nadbiegł drugi konsul, Fabiusz.275

[6,8] Temistokles po zwycięstwie nad Kserksesem, kiedy jego 
ludzie chcieli zniszczyć most, zabronił, wyjaśniając, że korzystniej 
wypędzić króla z Europy, niż zmuszać do walki w szalonej desperacji. 
On też wysłał do władcy kogoś, kto miał mu oświadczyć, w jakim 
znajdzie się niebezpieczeństwie, jeśli będzie zwlekał z ucieczką.276

[6,9] Kiedy Pyrrus, król Epirotów, zdobył jakieś miasto i spostrzegł, 
że ci, którzy zostali otoczeni, pozamykali bramy i odważnie się biją, 
bo znaleźli się w ostatecznej potrzebie, dał im miejsce na ucieczkę.277

[6,10] Ten sam wśród wielu wskazówek dotyczących strategii prze-
kazał pamięci potomnych, że nie należy uporczywie nastawać na 
uciekającego wroga, nie tylko dlatego, żeby zmuszony koniecznością 
nie stawiał z ‹te›go powodu silniejszego oporu, lecz aby i później 
łatwiej ustępował z uszykowanym jeszcze wojskiem, ‹skoro będzie 
wiedział›, że zwycięzcy nie zechcą ścigać uciekających aż do zgoto-
wania im zagłady.278

274 Czas akcji: 394 r. p.n.e. (wojna koryncka; bitwa pod Koroneją). ■ Prekursor 
i epigoni: Ksenofont (Hist.Graec. 4,3,14‒21 ‒ uczestniczył osobiście po stronie 
Spartan, za co został wygnany z Aten; królowi fortel się nie udał), Plutarch (Agesil. 
18,4), Poliajnos (2,1,19). ■ rozciągnąwszy oddziAły swoich (laxatis suorum ordini
bus) – zob. wyżej, 1,5,16; 2,6,2. 4.

275 Czas akcji: 480 r. p.n.e. (wojna Rzymian z Wejentami i Etruskami). ■ Pre kur-
sorzy: Liwiusz (2,47), Dionizjos z Halikarnassu (Antiquit.Rom. 9,12).

276 Czas akcji: 480 r. p.n.e. (wojny perskie, II inwazja Persów na Helladę; po 
bitwie pod Salaminą). ■ Prekursorzy i epigoni: Herodot (8,110 ‒ radę wysunął 
Arystydes), Nepos (Them. 5,1), Diodor Sycylijski (11,19), Plutarch (Them. 16,5‒6), 
Poliajnos (1,30,4), Justynus (2,13,5). ■ zniszczyć most (pontem rumpere) ‒ słynny 
most, zbudowany na polecenie Kserksesa (między miastem Dardanos, położonym na 
południowym brzegu Hellespontu po stronie azjatyckiej, a Abydos, miastem leżącym 
na północ od Dardanos, po tej samej stronie cieśniny), który chciał przeprawić się do 
Europy i zemścić na Grekach; zob. też wyżej, przyp. 10.

277 Czas akcji: ? [Pyrrus panował w latach: 306‒302, 297‒272 p.n.e.].
278 Czas akcji: ts. ■ Epigon: Poliajnos (6,6,3). ■ ten sAm wśród wielu wskAzówek 

dotyczących strAtegii PrzekAzAł PAMięci potomnych (idem inter praecepta imperatoria 
memoriae tradidit) ‒ bezcenne świadectwo lektury Pyrrusowego podręcznika takty-
ki: Zasady taktyki (Τακτικά [Taktiká]), o którym wspominają Cyceron (ad fam. 9,25,1) 
i Arrian (Tact. 1,1). Według Atenajosa Mechanika (Machin. 5‒6) Pyrrus miał też napi-
sać fachowe dzieło Urządzenia oblężnicze (Πολιορκητικὰ ὄργανα [Poliorketiká órgana]).
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7. O maskowaniu niepowodzeń

[7,1] Tullus Hostyliusz, król Rzymian, toczył bitwę z Wejentami, 
kiedy Albańczycy opuścili rzymskie wojsko i udali się na pobliskie 
wzgórza, a postępek ten zachwiał duchem bojowym naszych, dlatego 
oznajmił on wszem i wobec, że Albańczycy postąpili tak z jego 
rozkazu, aby okrążyć nieprzyjaciół. To obudziło w Wejentach obawy 
i przywróciło wiarę Rzymianom, zatem dzięki takiemu podstępowi 
odbudował upadającą sprawę.279

[7,2] L[ucjusz] Sulla, ponieważ jego prefekt, kiedy już rozpoczęła 
się bitwa, zbiegł do wroga wraz z niemałym oddziałem jazdy, oznajmił, 
iż stało się to z jego rozkazu. Tym argumentem nie tylko zapobiegł 
załamaniu się ducha żołnierzy, lecz umocnił ich też pewnego rodzaju 
nadzieją korzyści, która miała iść za tym podstępem.280

[7,3] Ten sam, kiedy wysłane przez niego jego własne oddziały 
pomocnicze zostały otoczone i wymordowane, przestraszył się, by 
z powodu tej straty całej armii nie obezwładnił paraliżujący strach, 
obwieścił więc, iż podstępem wyprowadził oddziały pomocnicze 
w niedogodne miejsca, bo spiskując, dążyły do przejścia na stronę 
wroga. Tak oto najzupełniej oczywistą klęskę przesłonił pozorem 
zemsty i wzmocnił tym przekonywującym wytłumaczeniem 
żołnierskiego ducha.281

[7,4] Scypion, ponieważ posłowie Syfaksa oznajmili mu w imieniu 
swego króla, by ‹nie› przeprawiał się z Sycylii do Afryki powodowany 
ufnością w zawarty z nim sojusz, zaczął się obawiać, ażeby morale 
jego ludzi nie załamało się, gdyby ‹nadzieje› na sojusz z obcymi 
okazały się płonne, szybko odesłał więc posłów i rozpuścił plotkę, 
jakoby został wezwany z inicjatywy Syfaksa.282

279 Czas akcji: ? [Tullus Hostyliusz, legendarny król Rzymu, miał panować 
w latach: 673‒642 p.n.e.]. ■ Prekursorzy i epigoni: Nepos (Agesil. 6,2‒3; Dat. 6,3‒4 
‒ podobne fortele zastosowali Agesilaos i Datames), Liwiusz (1,27), Dionizjos 
z Halikarnassu (Antiquit.Rom. 3,24), Waleriusz Maksymus (7,4,1), Poliajnos (8,5 
‒ bitwa z Fidenatami, nie z Wejentami), Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 4), 
Serwiusz (in Aen. 8,642).

280 Czas akcji: ok. 88‒87 (wojna domowa Sulli z Mariuszem) lub 83‒82 (wojna 
domowa Sulli z marianami pod przywództwem Mariusza Młodszego). ■ uMocnił ich 
też pewnego rodzAju nAdzieją korzyści, którA MiAłA iść zA tym PodstęPeM (quadam 
etiam spe utilitatis, quae id consilium secutura esset) ‒ korzyścią dla dezerterują-
cych żołnierzy miałby być fakt ich pozostania przy Sulli, co wiązało się z nadzieją 
na spodziewane łupy, a dla Sulli, że rzekomo przez niego samego wysłani żołnierze 
dowiedzą się czegoś o wrogu.

281 Czas akcji: ? [ts.].
282 Czas akcji: 204 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursor i epigoni: Liwiusz 

(29,23‒24), Poliajnos (8,16,7 ‒ wersja obfitująca w więcej szczegółów), Zonaras 
(9,12). ■ by ‹nie› PrzePrAwiAł się z sycylii do Afryki powodowAny ufnością w zAwAr-
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[7,5] Kiedy Kw[intus] Sertoriusz potykał się w jakiejś bitwie, 
a pewien barbarzyńca rzucił mu, że Hirtulejusz zginął, przeszył go 
sztyletem, aby ta wiadomość nie doszła do innych i z tego powodu 
morale jego ludzi nie uległo osłabieniu.283

[7,6] Kiedy Ateńczyk Alcybiades znalazł się w opresji podczas 
bitwy ‹z› Abydeńczykami i nagle dostrzegł, że szybkim biegiem 
zbliża się zafrasowany posłaniec, zakazał mu w obecności innych 
mówić, z czym przybył. Dowiedziawszy się następnie w tajemnicy, 
że jego flotę oblega królewski satrapa Farnabazus, zakończył bitwę, 
lecz zataił to i przez wrogami, i przed swoimi żołnierzami, po czym 
natychmiast poprowadził wojsko, aby wyrwać flotę z okrążenia, 
i wspomógł swoich.284

[7,7] Hannibala maszerującego na Italię odstąpiło trzy tysiące 
Karpetanów. Aby reszta nie poszła za tym przykładem, wydał 
obwieszczenie, że sam ich odprawił, a chcąc ponadto wzbudzić 
zaufanie do tej wersji, odesłał do domu garstkę tych, których służba 
była mało warta.285

[7,8] Kiedy L[ucjusz] Lukullus spostrzegł, że macedońscy jeźdźcy, 
jakich miał w siłach pomocniczych, nagle i jednomyślnie przechodzą 
na stronę wroga, rozkazał dąć w trąby i posłał w pościgu za nimi 
konne oddziały. Nieprzyjaciel uznał, że właśnie zaczyna się bitwa 
i przywitał zbiegów pociskami. Macedończycy, widząc, że nie 
zostaną przyjęci przez przeciwników, a naciskają ich ci, których 
opuścili, z konieczności zwrócili szyk ku właściwej bitwie i ruszyli 
na przeciwnika.286

[7,9] Kiedy dowódca Persów Datames, walcząc w Kappadocji 
z Autofradatesem, dowiedział się, że część jego jeźdźców zbiegła, 
rozkazał, by cała reszta podążała za nim, po czym doścignąwszy 
uciekinierów, pochwalił ich, że tak szybko go wyprzedzili, a ponadto 
wezwał, by dzielnie uderzyli na wroga. Poczucie wstydu zrodziło 

ty z nim sojusz (‹ne› fiducia societatis eius ex Sicilia in Africam transiret) ‒ kolejny 
raz (por. 1,3,8) Frontyn powraca do kluczowego, jak się wydaje, momentu II wojny 
punickiej: decyzji Scypiona Starszego, by przeprawić się do Kartaginy i przenieść 
działania wojenne na terytorium wroga.

283 Czas akcji: 75 r. p.n.e. (wojna domowa Rzymian z Sertoriuszem w Hiszpanii; 
bitwa pod Segowią, gdzie zginął Hirtulejusz). ■ Epigon: Orozjusz (Hist.adv.pag. 
5,23,12). ■ O potrzebie podobnych kroków zob. Herodot (3,72), a zwłaszcza Onezander 
(Strat. 23), cytujący Homera (Il. 13,122).

284 Czas akcji: 409 r. p.n.e. (wojna peloponeska; działania militarne Alkibiadesa 
nad Hellespontem i w Tracji, po bitwie pod Kyzikos/Cyzykiem).

285 Czas akcji: 218 r. p.n.e. (II wojna punicka; operacje na terenie Hiszpanii). 
■ Prekursor: Liwiusz (21,23).

286 Czas akcji: ok. 70 r. p.n.e. (III wojna mitrydatejska). ■ nA stronę wrogA (ad 
hostem) ‒ tj. do wojsk Mitrydatesa.
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w zbiegach skruchę, toteż zmienili swe zamiary, sądząc, iż rzecz nie 
wyjdzie na jaw.287

[7,10] Konsul T[ytus] Kwincjusz Kapitoliński, gdy Rzymianie 
zaczęli się wycofywać, skłamał, że na drugim skrzydle wrogowie 
uciekli, i tak, umocniwszy swoich, odniósł zwycięstwo.288

[7,11] Gn[ejusz] Manliusz w walkach z Etruskami, kiedy raniono 
jego kolegę M[arka] Fabiusza, który dowodził na lewym skrzydle, 
a ta część szyków zaczęła ustępować także i dlatego, że żołnierze 
uwierzyli w śmierć konsula, podjechał z oddziałami konnych, 
wołając, że i kolega żyje, i on sam zwyciężył na prawej flance. Dzięki 
takiej stanowczości odniósł zwycięstwo, gdyż na nowo wlał odwagę 
w serca swoich.289

[7,12] Mariusz podczas walk z Cymbrami i Teutonami, ponieważ 
jego mierniczowie przez nierozwagę tak wyznaczyli miejsce na obóz, 
że to wrogowie zawładnęli dostępem do wody, gdy jego żołnierze 
domagali się jej, powiedział, wskazując palcem nieprzyjaciół: 
„Trzeba się jej domagać stamtąd”. Taką zachętą sprawił, że 
barbarzyńców rozniesiono natychmiast.290

[7,13] Kiedy T[ytus] Labienus po bitwie farsalskiej, gdzie po ko na-
no jego zwolenników, schronił się w Dyrrachium, mieszał prawdę 
z fantazjami, a choć nie ukrywał wyniku bitwy, zmyślał, że z po-
wodu ciężkiej rany odniesionej przez Cezara los stron pozostawał 
nierozstrzygnięty, toteż dzięki tej bajeczce przywrócił wiarę ocalałym 
pompejańczykom.291

[7,14] Kiedy M[arek] Katon na jednym czółnie nierozważnie za-
winął do Ambracji w tym właśnie czasie, gdy sprzymierzoną flotę 

287 Czas akcji: 362 r. p.n.e. (tzw. rewolta satrapów, tj. bunt kilku zarządców sa-
trapii przeciw Artakserksesowi II Mnemonowi; wierny królowi satrapa Autofradates 
walczy z Datamesem, satrapą Kappadocji). ■ Prekursorzy i epigon: Nepos (Dat. 6), 
Diodor Sycylijski (15,91 ‒ nieco inna wersja), Poliajnos (7,21,7 ‒ nieco inna wersja).

288 Czas akcji: 468 r. p.n.e. (walki z plemionami latyńskimi). ■ Prekursorzy: 
Liwiusz (2,64,5‒7), Dionizjos z Halikarnassu (Antiquit.Rom. 9,57).

289 Czas akcji: 480 r. p.n.e. (walki z etruskim miastem Weje). ■ Prekursorzy 
i epigoni: Liwiusz (2,46‒47 ‒ nieco inna wersja), Dionizjos z Halikarnassu (Antiquit.
Rom. 9,11). Obaj autorzy podają zgodnie, że ranny został Gnejusz Manliusz Cyncynat, 
a fortel zastosował Marek Fabiusz Wibulanus. Czy to przykład niestaranności Fron-
tyna cytującego z pamięci? ■ z oddziAłAMi konnych (cum turmis equitum) ‒ nic nie 
wiadomo o liczebności oddziałów w okresie wczesnej republiki, w czasach cesarstwa 
‘szwadron’ (turma) liczył 30 jeźdźców, a cała siła konnicy to średnio 30 szwadronów; 
zob. Wegecjusz (Epit.milit. 2,14) oraz wyżej, przyp. 246.

290 Czas akcji: 102 r. p.n.e. (walki z germańskimi plemionami Cymbrów i Teu-
tonów). ■ Epigoni: Plutarch (Mar. 18,7‒8; Reg.apoph. 83,4 [202c]), Florus (Epit.Liv. 
1,37,7‒10).

291 Czas akcji: 48 r. p.n.e. (wojna domowa między Cezarem a Pompejuszem). 
■ Prekursor: Cyceron (Div. 1,68).
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oblegali Etolowie, chociaż nie miał ze sobą żadnej straży, zaczął 
dawać znaki głosem i gestami, aby powstało wrażenie, że wzywa 
śpieszące mu w sukurs okręty. Tą stanowczością przeraził nieprzy-
jaciela, jak gdyby rzeczywiście już zbliżali się ci, których rzekomo 
przywoływał z bardzo bliskiej odległości. Etolowie zrezygnowali 
więc z oblężenia, aby nie zablokowała ich nadpływająca rzymska 
flota.292

8. O przywróceniu ustawienia szyku bitewnego  
dzięki wytrwałości

[8,1] Serwiusz Tulliusz, jeszcze młodzieniec, w bitwie, w której 
król Tarkwiniusz starł się z Sabinami, ponieważ chorążowie walczyli 
nieco opieszale, pochwycił znak i cisnął go w stronę nieprzyjaciela. 
W celu odzyskania go Rzymianie stoczyli tak zażarty bój, że i odbili 
znak, i odnieśli zwycięstwo.293

[8,2] Konsul Furiusz Agryppa, kiedy jedna flanka zaczęła ustępo-
wać, cisnął w kierunku nieprzyjacielskich Herników i Ekwów znak 
wyrwany chorążemu. To sprawiło, że jego bitwa została wznowio-
na, bowiem Rzymianie z największą gorliwością uderzyli, by znak 
odzyskać.294

[8,3] Konsul T[ytus] Kwincjusz Kapitoliński rzucił wrogim Falis-
kom znak i rozkazał żołnierzom go odzyskać.295

[8,4] M[arek] Furiusz Kamillus, trybun wojskowy posiadający 
władzę konsularną, jako że wojsko zachowywało się opieszale, objął 

292 Czas akcji: 191 (wojna syryjska/etolska Rzymian z Antiochem III Wielkim, 
którego na pomoc wezwał Związek Etolski) lub 189 r. p.n.e. ■ m[Arek] kAton 
(M. Cato) ‒ jeśli uznać za bardziej prawdopodobną (a tak się wydaje) pierwszą ewen-
tualność, Katon w roku 191 był trybunem wojskowym konsula Maniusza Acyliusza 
Glabriona (zob. wyżej, 2,4,4); w drugim przypadku sprawował nieokreśloną funkcję 
(prawdopodobnie contubernalis ‒ ‘współtowarzysz / żołnierz z tego samego namio-
tu’) przy Marku Fulwiuszu Nobiliorze. ■ sPrzyMierzoną flotę (sociae naves) ‒ nie 
wiadomo, jakie okręty sojusznicze Frontyn ma na myśli.

293 Czas akcji: ? [579‒575 ‒ ostatnie lata panowania Tarkwiniusza Starego, za-
nim Serwiusz Tulliusz został królem] (walki z Sabinami). ■ Prekursorzy i epigon: 
Cezar (Gall. 4,25), Liwiusz (4,29,3), Waleriusz Maksymus (3,2,20), Florus (Epit.Liv. 
1,11). ■ Podobne fortele Frontyn opisał zaraz niżej, 2,8,2‒5.

294 Czas akcji: 446 r. p.n.e. (walki z Hernikami i Ekwami). ■ Prekursor: Liwiusz 
(3,70,2‒11 ‒ przeciw Ekwom i Wolskom).

295 Czas akcji: 431 r. p.n.e. [datacja wedle informacji Liwiusza, tj. roku konsu-
latu Tytusa Kwinkcjusza Punijczyka Cyncynnata (T. Quinctius Poenus Cincinnatus), 
bowiem wiekowy Tytus Kwinkcjusz Kapitoliński Barbatus nie sprawował w tym 
roku konsulatu, choć jeszcze na pewno żył] (walki z Faliskami). ■ Prekursor: Liwiusz 
(4,26. 29 ‒ podstęp Tytusa Kwinkcjusza Cyncynnata, zastosowany podczas woj-
ny z Wolskami). ■ to jedyna wzmianka źródłowa o walkach Tytusa Kwinkcjusza 
Kapitolińskiego z Faliskami.
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ręką chorążego, po czym pociągnął go w stronę wrogich Wolsków 
i Latynów. Zawstydził tym pozostałych, że nie podążają za nimi.296

[8,5] [Tak samo postąpił również Salwiusz Pelignijczyk na wojnie 
z Perseuszem.]297

[8,6] Marek Furiusz, gdy żołnierze podali tyły, zabiegł im drogę 
i oświadczył, iż nie wpuści ponownie do obozu nikogo, kto nie okaże 
się zwycięzcą. Gdy wrócili do linii bitewnej, odniósł zwycięstwo.298

[8,7] Kiedy Scypion pod Numancją ujrzał, że jego wojsko podaje 
tyły, oznajmił, że każdy, kto zawróci do obozu, będzie uważany 
przezeń za wroga.299

[8,8] Kiedy dyktator Serwiliusz Pryskus wydał rozkaz, by ponieść 
znaki legionów przeciw nieprzyjacielskim Faliskom, nakazał zabić 
chorążego, który zwlekał. ‹Pozostali›, przerażeni tym przykładem, 
ruszyli na wroga.300

[8,9] [Dowódca jazdy Kossus Korneliusz postąpił tak samo, wal cząc 
z Fidenatami.]301

[8,10] Tarkwiniusz opieszale walczącym z Sabinami jeźdźcom 
wydał rozkaz przełamania szyków wroga poprzez popuszczenie 
cugli i zacięcie koni.302

[8,11] Konsul M[arek] Atyliusz podczas wojny samnickiej stanął ze 
swoimi ludźmi w szyku bojowym naprzeciw żołnierzy, którzy uciekali 
z linii bitewnej do obozu, i oświadczył, że będą bić się z nim i prawymi 
obywatelami, chyba że woleliby jednak walczyć z wrogiem. Dzięki 
temu argumentowi zawrócił wszystkich do szyku.303

296 Czas akcji: 386 r. p.n.e. (walki z Wolskami i Latynami). ■ Prekursor: Liwiusz 
(6,6‒8).

297 Czas akcji: 22 VI 168 r. p.n.e. (III wojna macedońska; bitwa pod Pydną). 
■ Epi gon: Plutarch (Aem. 20,1‒4).

298 Czas akcji: 381 r. p.n.e. (walki z Wolskami). ■ Prekursor: Liwiusz (6,23‒24).
299 Czas akcji: 133 r. p.n.e. (wojna numantyjska; oblężenie Numancji przez 

Scypiona Młodszego). ■ O tym oblężeniu przejmujące historie opowiada Petroniusz 
(Sat. 141,11).

300 Czas akcji: 418 r. p.n.e. (walki z Faliskami). ■ Prekursor: Liwiusz (4,46‒47 
‒ Ekwowie, nie Faliskowie).

301 Czas akcji: 426 r. p.n.e. (walki z Fidenatami). ■ Prekursor i epigon: Liwiusz 
(4,31‒33), Florus (Epit.Liv. 1,11,2‒3). ■ Na podstawie lektury Liwiusza (4,33,7) 
i Florusa (loc. cit.) niektórzy uczeni uważają, że podstęp ten bardziej przypomina na-
stępny niż poprzedni. ■ kossus korneliusz (Cossus Cornelius) ‒ był jednym z trzech 
wodzów w historii Rzymu, który zdobył spolia opima (‘najwyborniejszą zdobycz’); 
zob. niżej, przyp. 522.

302 Czas akcji: ? [legendarny król rzymski, Tarkwiniusz Stary, miał wedle trady-
cyjnej datacji panować w latach: 616‒579] (walki z Sabinami). ■ Prekursor: Liwiusz 
(1,37,3).

303 Czas akcji: 294 r. p.n.e. (III wojna samnicka). ■ Prekursor: Liwiusz (10,35‒ 
–36). ■ Nieco inną wersję tego podstępu przynosi epizod 4,1,29, przez niektórych 
uznawany za duplikat.
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[8,12] L[ucjusz] Sulla, kiedy legiony już, już cofały się przed mi-
trydatejskim wojskiem dowodzonym przez Archelausa, z dobytym 
mieczem pośpieszył do pierwszej linii i zwracając się do żołnierzy, 
powiedział, że gdyby ktoś zapytał, gdzie pozostawili naczelnego 
wodza, mają odpowiedzieć, że w Beocji – kiedy walczył. Zawstydzeni 
tą sytuacją, wszyscy podążyli za nim.304

[8,13] Boski Juliusz pod Mundą, kiedy jego żołnierze cofnęli krok, 
rozkazał zabrać sprzed ich oczu swego konia i pośpiesznie skierował 
kroki ku pierwszej linii. Żołnierze, zawstydzeni, że opuszczają 
naczelnego wodza, wznowili bitwę.305

[8,14] Filip, pełen obaw, czy jego żołnierze wytrzymają atak Scytów, 
ustawił na tyłach najbardziej zaufanych jeźdźców z zaleceniem, by 
nie pozwolili żadnemu z towarzyszy porzucić linii bitewnej i zabijali 
uporczywie próbujących uciekać. Ponieważ tym obwieszczeniem 
sprawił, że nawet najbardziej strachliwi woleli polec z ręki wroga 
niż swoich, odniósł zwycięstwo.306

O tym, co następuje po bitwie

9. Jeśli rzecz pójdzie pomyślnie –  
o zakończeniu pozostałych etapów wojny

[9,1] G[ajusz] Mariusz po zwycięstwie, jakie odniósł w bitwie 
z Teutonami, ponieważ nastała noc, rozlokował się wokół ocalałych, 
a kiedy za sprawą kilku jego ludzi co jakiś czas podnosił się krzyk, 
zastraszył i powstrzymał czuwającego nieprzyjaciela. Dzięki temu 
sprawił, że następnego dnia łatwiej ostatecznie pobił wroga, który 
nie zaznał odpoczynku.307

304 Czas akcji: 85 r. p.n.e. (I wojna mitrydatejska). ■ Epigoni: Plutarch (Sull. 
21,1‒3), Appian (Mithr. 49,194‒197), Poliajnos (8,9,2), Ammianus Marcellinus  
(16,12,41). ■ PośPieszył do pierwszej linii (in primam aciem procucurrit) ‒ co ozna-
cza, o ile można tu generalizować (Frontyn zamieszcza wszak sporo podstępów, 
w których wodzowie wykazali się osobistym męstwem), że dowódcy rzymscy nie 
walczyli obligatoryjnie w pierwszym szeregu, ale dowodzili z dalszego stanowiska. 
Problem ten porusza również Onezander (Strat. 33,1‒6), który pilnie zaleca dowód-
cy, by powstrzymał się przed osobistym udziałem w walce; zob. ponadto Wegecjusz 
(Epit. 3,18). ■ w beocji ‒ kiedy wAlczył (pugnantem in Boeotia) ‒ w roku 86 Sulla 
pokonał w Grecji Mitrydatesowego dowódcę Archelaosa w bitwie pod beocką 
Cheroneją.

305 Czas akcji: 17 III 45 r. p.n.e. (wojna domowa Cezara z pompejańczykami). 
■ Prekursor i epigoni: Wellejusz Paterkulus (2,55,3), Plutarch (Caes. 56,2), Appian 
(Civ. 2,104,432‒433), Poliajnos (8,23,16).

306 Czas akcji: ? [Filip II Macedoński panował w latach: 359‒336 p.n.e.]. ■ Epi-
gon: Justynus (1,6,10‒13 ‒ obwieszczenie Astyagesa).

307 Czas akcji: 102 r. p.n.e. (wojna z plemieniem Teutonów; najprawdopodobniej 
po bitwie pod Sekstyjskimi Wodami [Aquae Sextiae]).
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[9,2] Klaudiusz Neron, zwyciężywszy Punijczyków, których wcześ-
niej dopadł, jak przechodzili pod wodzą Hazdrubala z Hiszpanii do 
Italii, rzucił głowę Hazdrubala do obozu Hannibala, co sprawiło, że 
i Hannibala złamał ból, i wojsko zdjęła przejmująca rozpacz z po-
wodu zbliżającej się bitwy.308

[9,3] L[ucjusz] Sulla tym, których oblegano w Preneste, pokazał 
zatknięte na włócznie głowy wodzów poległych w bitwie i tak prze-
łamał zaciętość trwających w uporze.309

[9,4] Arminiusz, wódz Germanów, nakazał podsunąć ku nieprzy-
jacielskim obwarowaniom podobnie nabite głowy tych, których 
zabił.310

[9,5] Domicjusz Korbulon w czasie oblężenia Tygranocertów, kie-
dy zdawało się, że Armeńczycy wytrwale zniosą oblężenie, stracił 
Wadanda, jednego z zauszników, których wcześniej ujął, po czym 
posłał jego głowę, wystrzeloną z balisty, w obręb nieprzyjacielskich 
obwarowań. Ta przypadkowo spadła dokładnie w sam środek po-
między barbarzyńców, którzy właśnie odbywali naradę. Jej widok 
sparaliżował ich niczym omen i rychło się poddali.311

[9,6] Syrakuzańczyk Hermokrates, odniósłszy zwycięstwo w bi-
twie nad Kartagińczykami, obawiał się, że jeńcy, których ogromną 
liczbę zagarnął, będą niedbale pilnowani, bo wynik walki mógł spra-
wić, iż zwycięzcy zatracą się w ucztach i poczuciu zbytniej pewności 
siebie, dlatego zmyślił, że najbliższej nocy nadciągnie jazda nie-

308 Czas akcji: 207 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursor i epigoni: Liwiusz 
(27,51), Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 48), Zonaras (9,9). ■ rzucił głowę… 
do obozu (caput… in castra… eiecit) ‒ dekapitacja była formą zdobycia trofeum. 
Widnieje na Kolumnie Trajana (sceny: 57‒58, 60, 140, 302‒303).

309 Czas akcji: 82 r. p.n.e. (tzw. II wojna domowa Sulli z marianami dowodzony-
mi przez Mariusza Młodszego). ■ Epigon: Appian (Civ. 1,93,433 ‒ 94,435).

310 Czas akcji: 9 r. n.e. (po zagładzie legionów w Lesie Teutoburskim, jakiej 
Rzymianie dowodzeni przez Publiusza Kwinktyliusza Warusa doznali od germań-
skich Cherusków i ich sojuszników, a których wodzem był Arminiusz). ■ Utrata 
trzech legionów w Lesie Teutoburskim (dziś: obszary w Dolnej Saksonii i Nadrenii Pół-
nocnej-Westfalii; może Kalkriese niedaleko Osnabrück) była prawdopodobnie największym 
szokiem dla Rzymian od czasu spektakularnych klęsk legionów republikańskich 
nad Tycynem, Trebią, Jeziorem Trazymeńskim (217 r.) i pod Kannami (216 r.) pod-
czas inwazji Hannibala, czy przegranych z Cymbrami i Teutonami bądź zagładą 
3 legionów Cezara, jakiej dokonał Ambioryks. Mocno przeżył ją princeps August, 
który podobno stale powtarzał, by Warus zwrócił mu jego legiony (Swetoniusz, 
Aug. 32,2): Quintili Vare, legiones redde! Jest interesujące, że Frontyn jeszcze 
dwukrotnie (3,15,4; 4,7,8) podaje ten przykład klęski Rzymian, do jakiej doszło 
za panowania Augusta, a nie wymienia walk Druzusa ani Germanika; por. wstęp, 
s. 51.

311 Czas akcji: 60 r. n.e. (kampania Gnejusza Domicjusza Korbulona w Armenii 
przeciw Partom i zdobycie stolicy). ■ wAdAndA (Vadandum) ‒ o Adduusie (Adduus), 
ale żyjącym w czasach Oktawiana Augusta, wspominał Wellejusz Paterkulus (2,102).
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przyjacielska. Wskutek oczekiwania na nią sprawił, iż straż pełniono 
sta ranniej niż zwykle.312

[9,7] Ten sam, kiedy sprawy szły pomyślnie i z tej racji jego ludzie, 
zmorzeni pijackim snem, popadli w zbytnią pewność siebie, wysłał 
do ‹nieprzyjacielskiego› obozu uciekiniera, który miał przestrzec 
†ich przed ucieczką†, bo Syrakuzańczycy wszędzie porozstawiali za-
sadzki. Z obawy przed owymi zasadzkami wrogowie pozostali więc 
w obrębie obozu. Następnego dnia, kiedy jego ludzie już wytrzeź-
wieli, Hermokrates przekazał im nieprzyjaciół, których tymczasem 
zatrzymał, i zakończył wojnę.313

[9,8] Kiedy Miltiades rozgromił pod Maratonem niezliczone mro-
wie Persów, zmusił Ateńczyków, którzy mitrężyli czas na winszowa-
niu sobie zwycięstwa, aby pośpieszyli się z zapewnieniem wsparcia 
miastu, do którego zbliżała się flota Persów. I gdy pojawił się jako 
pierwszy, a przy tym napełnił mury zbrojnymi, Persowie uznali, że 
liczba Ateńczyków jest ogromna, bo inny żołnierz walczył pod Ma-
ratonem, inny zaś stoi teraz naprzeciw nich na murach, więc bez-
zwłocznie obróciwszy okręty, powrócili do Azji.314

[9,9] Kiedy Ateńczyk Pizystrat przechwycił okręty Megarejczy-
ków, na których zbliżyli się nocą do Eleuzis, aby porwać zajęte 
świętem Cerery ateńskie kobiety, nastąpiła krwawa rzeź; i tak po-
mścił swoich, a te okręty, które przejął, obsadził ateńskimi żoł-
nierzami, umieściwszy na widoku kilka matron w szatach branek. 
Megarejczycy dali się zwieść owym pozorom, po czym tak, jakby 
z powrotem przypływali ich ludzie, i to po odniesieniu zwycięstwa, 
wyszli im tłumnie naprzeciw, a nie mając żadnego uzbrojenia, po-
nownie zostali pokonani.315

312 Czas akcji: ? [Hermokrates: † 407 r. p.n.e.] (walki Kartagińczyków z Gre-
ka mi na Sycylii).

313 Czas akcji: 413 r. p.n.e. (wojna peloponeska; wyprawa sycylijska). ■ Pre-
kursorzy i epigoni: Tukidydes (7,73), Diodor Sycylijski (13,18), Plutarch (Nic. 26,1), 
Poliajnos (1,43,2).

314 Czas akcji: po 12 IX 490 r. p.n.e. (wojny perskie, I inwazja Persów na Hel-
ladę). ■ Prekursor i epigon: Herodot (6,115), Plutarch (Arist. 5,5). ■ niezliczone 
mrowie persów (ingentem Persarum multitudinem) – kolejny pleonazm, nadający 
podstępowi heroiczny wymiar. Frontyn idzie za tradycją, za popularnym wyobraże-
niem, zgodnie z którym garstka walecznych obrońców stawiała opór przeważającym 
siłom Persów.

315 Czas akcji: ? [wojna Aten z Megarą o Salaminę: ok. 600 r. lub podczas trzy-
krotnych rządów Pizystrata w latach: 561‒527 p.n.e.]. ■ Prekursor i epigoni: Eneasz 
Taktyk (Comm.poliorc. 4,3‒4), Plutarch (Sol. 8,4), Poliajnos (1,20,2), Justynus 
(2,8,2‒3). ■ Ateńczyk… Przechwycił okręty megArejczyków (Atheniensis… excepis
set Megarensium classem) ‒ w czasach, gdy Pizystrat był ok. dziesięcioletnim dziec-
kiem lub nawet niemowlęciem (ok. 600 r.). Ateńczycy toczyli z Megarejczykami 
wojnę o Salaminę, zakończoną zdobyciem wyspy. Jednym z trzech typów źródeł, 
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[9,10] Cymon, wódz Ateńczyków, po odniesieniu zwycięstwa nad 
flotą Persów niedaleko wyspy Cypr wyposażył swoich żołnierzy 
w broń jeńców i na tych samych okrętach barbarzyńców popłynął 
w kierunku nieprzyjaciela do Pamfilii, ku ujściu rzeki Eurymedont. 
Persowie, rozpoznawszy okręty i wygląd ludzi na nich stojących, 
nie zachowali ostrożności, przeto zaatakowani niespodzianie 
zostali zwyciężeni tego samego dnia i w bitwie morskiej, i w bitwie 
lądowej.316

10. Jeśli rzecz pójdzie gorzej –  
o naprawieniu szkód

[10,1] Kiedy T[ytus] Dydiusz starł się w Hiszpanii w niezwykle 
zażartej walce, której kres położyła noc, a po obu stronach padła 
wielka liczba zabitych, zatroszczył się, by w ciągu nocy pogrzebać jak 
najwięcej ciał swoich żołnierzy. Następnego dnia Hiszpanie wyszli 
spełnić podobny obowiązek, ale ponieważ po przeliczeniu odkryli, że 
więcej zabitych jest wśród nich niż wśród Rzymian, uznali, że zgod-
nie z tymi rachubami zostali zwyciężeni, więc przystali na warunki 
naczelnego wodza.317

[10,2] Tytus Marcjusz, ekwita rzymski, który stanął na czele resztek 
armii, ponieważ dwa obozy Punijczyków były oddalone od siebie 
o kilka tysięcy kroków, wezwał żołnierzy i głęboką nocą napadł na 
ten najbliższy, a ponieważ zaatakował wroga nieuszykowanego, bo 
dufnego w zwycięstwo, aby nie pozostawić nawet świadka klęski, dał 
żołnierzom niezwykle krótką chwilę wytchnienia i jeszcze tej samej 
nocy śpiesznie najechał drugi obóz nieprzyjaciół, wyprzedziwszy 
wieść o tym, co zaszło. Tak oto dwa razy dokonał podobnego wy-

dzięki którym znamy historię tego konfliktu, są właśnie dwie, często mylnie ze sobą 
mieszane, anegdoty o podstępach wojennych Solona i/lub Pizystrata zastosowa-
nych podczas tej wojny. Dzieje Megary w dużej mierze determinowało sąsiedztwo 
Aten i Koryntu, a Salamina, największa wyspa w Zatoce Sarońskiej, pozostawała 
przedmiotem sporu między obiema poleis aż do czasu wzrostu potęgi Aten. ■ świę-
tem cerery (Cereris sacro) – tj. tesmoforiami, w których udział mogły brać tylko 
kobiety.

316 Czas akcji: 466 r. p.n.e. (kampania Ateńczyków i ich sprzymierzeńców prze-
ciw Persom). ■ Prekursorzy i epigoni: Tukidydes (1,100), Diodor Sycylijski (11,61), 
Pomponiusz Mela (1,78), Plutarch (Cim. 12‒13), Pauzaniasz (10,15,4), Poliajnos 
(1,34,1). ■ po odniesieniu zwycięstwA nAd flotą persów niedAleko wyspy cypr… 
PoPłynął w kierunku nieprzyjAcielA do pAmfilii, ku ujściu rzeki eurymedont (vic
ta classe Persarum apud insulam Cypron… ad hostem navigavit in Pamphyliam 
apud flumen Eurymedonta) ‒ Frontyn zamienił kolejność wydarzeń, jako że Kimon/
Cymon według Tukidydesa (1,100. 104. 112) najpierw odniósł zwycięstwo nad 
Eurymedontem (466 r.), a na Cypr popłynął 16 lat później (450 r.).

317 Czas akcji: 97‒93 p.n.e. (walki Rzymian w Hiszpanii z Celtyberami).
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czynu i w obu miejscach wygubił Punijczyków, przywracając ludowi 
rzymskiemu utracone Hiszpanie.318

11. O utrzymaniu lojalności wahających się

[11,1] P[ubliusz] Waleriusz, obawiając się w Epidaurus wiaro-
łomstwa mieszkańców, ponieważ miał zbyt małą załogę, urządził 
niedaleko miasta zawody atletyczne. Kiedy dzięki temu niemal cała 
rzesza mieszkańców wyruszyła, by je obejrzeć, zamknął bramy i nie 
wcześniej wpuścił Epidauryjczyków, zanim nie przyjął zakładników 
od pierwszych spośród obywateli.319

[11,2] Ponieważ Gn[ejusz] Pompejusz żywił wobec Chaucenzów 
podejrzenia i obawiał się, że nie przyjmą garnizonu wojskowego, 
poprosił ich, by pozwolili chorym na rekonwalescencję u siebie. 
Wysławszy następnie najsilniejszych ludzi, ale takich, którzy z po-
stawy przypominali niedomagających, zajął miasto i utrzymał je 
w posiadaniu.320

[11,3] Aleksander po podbiciu i ujarzmieniu Tracji skierował się 
ku Azji, obawiał się jednak, by po odejściu jego samego mieszkańcy 
nie chwycili za broń, dlatego niby dla uhonorowania zabrał ze sobą 
ich władców, naczelników oraz wszystkich tych, którzy ‒ jak się 
wydawało ‒ smucili się z powodu utraty wolności, na czele zaś reszty 
postawił ludzi prostych i plebejuszy. Sprawił, że przywódcy ‒ zobo-
wiązani jego dobrodziejstwami ‒ nie chcieli dokonywać przewrotu, 
a lud z kolei nawet nie mógł, bo został ogołocony z przywódców.321

318 Czas akcji: 212 r. p.n.e. (II wojna punicka; walki w Hiszpanii po śmierci 
braci Scypionów). ■ Prekursor: Liwiusz (25,37‒40). ■ wyprzedziwszy wieść o tym, 
co zAszło (famam rei gestae praegressus) ‒ por. Cezar (Civ. 3,7,3):

[…] prius ad continentem visus est Caesar, quam de eius adventu fama omnino 
in eas regiones perferretur.

[…] dostrzeżono go na lądzie pierwej, zanim wiadomość o jego przybyciu w ogó-
le dotarła do tych okolic [tj. do Epiru, gdzie przybył, wypłynąwszy z Brundyzjum].

(przekład E. Konik)

319 Czas akcji: ? [rzymska okupacja Epidauros przypadła prawdopodobnie na lata 
70. I w. p.n.e., podczas walk z piratami].

320 Czas akcji: 76‒72 p.n.e. (wojna domowa Rzymian z Sertoriuszem w His zpa-
nii). ■ chAucenzów (Chaucenses) ‒ prawdopodobnie mieszkańców jakiegoś miasta 
w Hiszpanii. Frontyn jest jedynym pisarzem, dzięki któremu wiemy, że w ogóle ist-
nieli. Tylko tyle i aż tyle.

321 Czas akcji: 334 r. p.n.e. (początek wyprawy Aleksandra Macedońskiego 
przeciw Persji). ■ Epigon: Justynus (11,5,1‒3 ‒ ogólnie o królach płacących daninę). 
■ zAbrAł ze sobą ich włAdców, nAczelników orAz wszystkich tych, którzy… smucili 
się z powodu utrAty wolności (reges eorum praefectosque et omnis quibus… inesse 
cura detractae libertatis secum… traxit) ‒ w armii macedońskiej utrzymywano konny 
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[11,4] Antypater, ujrzawszy wojsko Peloponezyjczyków, którzy 
na wieść o śmierci Aleksandra zgromadzili się, by podważyć jego 
zwierzchnią władzę, nie dał po sobie poznać, iż wie, z jakim zamia-
rem przybyli, i podziękował, że zjawili się, aby przyjść Aleksandrowi 
z pomocą przeciw Lacedemończykom, oraz dodał, że napisze o tym 
do króla; poza tym zachęcił, by oni sami, ponieważ ich pomoc 
w obecnej sytuacji nie była mu niezbędna, odeszli do domu. Dzięki 
tym oto zapewnieniom zażegnał niebezpieczeństwo, które groziło 
w tych nowych okolicznościach.322

[11,5] Kiedy Scypionowi Afrykańskiemu przyprowadzono w Hisz-
panii wśród innych branek pannę wyjątkowych kształtów ‹gotową do 
zamążpójścia›, która ściągała na siebie oczy wszystkich, roztoczył 
nad nią baczną straż i oddał ją narzeczonemu o imieniu Alicjusz. 

oddział trackich Pajończyków (Arrian, Anab. 1,5,1. 14,1; 2,7,5. 9,2) oraz znakomite 
konne oddziały Tessalów.

322 Czas akcji: 331 i/lub 323 r. p.n.e. (drugi rok i/lub koniec wyprawy Ale-
ksandra Macedońskiego). ■ Prekursorzy i epigon: Diodor Sycylijski (17,63), Kur-
cjusz Rufus (6,1), Justynus (12,1,6‒8). ■ peloponezyjczyków (Peloponesiorum) – 
mieszkańców Peloponezu, w odróżnieniu od obywateli Lacedemonu, czyli Sparty. 
To korekta filologa Johannesa Caspara Freinsheima (1608‒1660) ‒ wydawcy dzieł 
Kurcjusza Rufusa i Lucjusza Anneusza Florusa, prawnika, bibliotekarza i historyka 
na dworze władców Szwecji: Gustawa Adolfa i Krystyny – rzeczywiście niezrozu-
miałej lekcji rękopisu: priore neciorum. ■ nA wieść o śMierci AleksAndrA (audita 
morte Alexandri) – wydaje się, że w Grecji właściwej liczono się z takim finałem 
wyprawy od samego początku, a wiele państw (z ocalałymi mieszkańcami Teb na 
czele) chyba nawet żywiło nadzieję na ów finał, co samo w sobie jest już wskazów-
ką, jaką postawę w większości przyjęli Grecy kontynentalni wobec przedsięwzięcia 
króla, oficjalnie (i w przekonaniu samego Aleksandra) podjętego dla pomszczenia 
krzywd wyrządzonych Hellenom przez perskiego najeźdźcę blisko 150 lat wcześ-
niej. ■ zwierzchnią włAdzę (imperium) – tym terminem Frontyn oddaje uprawnienia 
Antypatra i fakt sprawowania przez niego władzy nad Grecją podczas nieobecności 
Aleksandra. Termin nie jest techniczny (to kolejny przypadek interpretatio Romana), 
ale trafny, bo pomijając wszelkie niuanse relacji Antypatra z miastami greckimi, do 
tego sprowadzała się jego pozycja regenta. ■ że nApisze o tym do królA (se regi 
scripturum) – Antypater, doświadczony strateg i doradca Filipa, udaje, iż nie wie, 
w związku z czym zebrały się oddziały z Peloponezu, sprytnie odwołując się do 
wrogości Aleksandra wobec Sparty, która nie przystąpiła do Związku Korynckiego, 
a w roku 331 podniosła bunt. ■ w tych nowych okolicznościAch (ex novitate rerum) 
– tj. groźby buntu wojsk peloponeskich przeciw macedońskiemu regentowi na wieść 
o śmierci Aleksandra w Azji. Wydaje się, że to kolejna pomyłka Frontyna: wzmian-
ka o rebelii Peloponezyjczyków przypomina bowiem o antymacedońskim powstaniu 
pod wodzą spartańskiego króla Agisa w roku 331, także stłumionym przez Antypatra 
i zakończonym śmiercią Spartanina pod Megalopolis w tymże roku. Nic nie wiado-
mo o groźbie peloponeskiego powstania przeciw okupantowi macedońskiemu w roku 
323, za to Frontyn wydaje się nie wiedzieć o tym, iż na wieść o śmierci Aleksandra 
bunt podniosły Ateny Demostenesa, chociaż i ta wojna, zwana lamijską (323‒322), 
zakończyła się klęską Ateńczyków pod Krannon i samobójstwem mówcy, nieprze-
jednanego wroga Macedonii.
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Ponadto przekazał temuż narzeczonemu w ślubnym podarunku zło-
to, które jej rodzice zdążyli dostarczyć Scypionowi w darze, mając 
zamiar wykupić brankę. Całe plemię ujęte tą szczodrobliwą szlachet-
nością przeszło pod władzę ludu rzymskiego.323

[11,6] [Także Aleksander Macedoński, jak przekazano, z tak wielką 
wstrzemięźliwością wystrzegał się pewnej branki, panny o niezwy-
kłej urodzie, ponieważ została przyrzeczona władcy sąsiedniego 
plemienia, iż nawet na nią nie spojrzał. Kiedy wkrótce odesłano ją 
narzeczonemu, zjednał sobie dzięki temu dobrodziejstwu serca ca-
łego plemienia.]324

323 Czas akcji: 210 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy i epigoni: Polibiusz 
(10,19), Liwiusz (26,50 ‒ narzeczony nazywał się Allucjusz i był naczelnikiem 
Celtyberów), Syliusz Italik (Pun. 15,268), Waleriusz Maksymus (4,3,1), Florus (Epit.
Liv. 1,22,40), Gelliusz (7,8,1‒3), Poliajnos (8,16,6 ‒ rzecz działa się w O(j)nussie, 
miejscowości położonej nad morzem na północ od Nowej Kartaginy), Kassjusz Dion 
(frg. 57,42‒43), Ammian Marcellinus (24,4,27), Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 
49,8), Zonaras (9,8), Jan z Salisbury (Policrat. 5,7 [555c‒d]). ■ roztoczył nAd nią 
bAczną strAż i oddAł ją nArzeczonemu o imieniu Alicjusz (summa custodia habitam 
sponso nomine Alicio reddidit) ‒ szlachetny postępek Scypiona przypomina o po-
dobnym zachowaniu Cyrusa II Wielkiego wobec Pantei (Ksenofont, Inst.Cyr. 4,6,11; 
5,1,1‒18; 6,4,1‒11; 7,3,8‒16) oraz rycerską postawę Aleksandra Macedońskiego 
wobec kobiet z rodziny króla Dariusza III po bitwie pod Issos w roku 333 (Plutarch, 
Alex. 21,1); zob. niżej, przyp. 324.

324 Czas akcji: ? [Aleksander Macedoński panował w latach: 336‒323]. ■ Pre-
kursor i epigoni: Kurcjusz Rufus (6,2,6‒8 ‒ wersja podobna), Gelliusz (7,8,3), Am-
mianus Marcellinus (24,4,27 ‒ o cesarzu Julianie, którego charakteryzowała taka 
sama powściągliwość jak Aleksandra i Scypiona). ■ Zdaniem niektórych wydawców 
niniejszy opis fortelu to interpolacja, problem jednak w tym, iż w żadnym rękopisie 
nie zaznaczono tego miejsca jako podejrzane. Z jednej strony nie jest to jeszcze wy-
starczający argument, aby uznać je za autentyczne, gdyż rzeczywiście bardzo przypo-
mina poprzednią historię, ale z drugiej nie chodzi tu o kwestię historyczności epizodu 
(a tym kryterium kierowali się filolodzy, usuwając go), ile raczej o pytanie, czy tego 
typu historia o Aleksandrze nie krążyła w czasach Frontyna, który po prostu włączył 
ją do zbioru jako pouczający przykład. Wiadomo, że w obiegu znajdowały się – a na-
wet dominowały ‒ różne wersje opowieści o Macedończyku i jego ekspedycji, cze-
go dowodem Romans o Aleksandrze (Βίος Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος καὶ πράξεις 
[Bíos Aleksándru tú Makedónos kaí prákseis]), fabularyzowana rekonstrukcja wyprawy, mie-
szająca fikcję z przekazami historycznymi i zawierająca epizody mniej lub bardziej 
fantastyczne, mniej lub bardziej potwierdzone, które Arrian (Anab. 1,praef. 3) zaliczy 
do kategorii τὰ λεγόμενα ([tá legómena] ‒ ‘opowieści’). Popularność podobnych fa-
buł potwierdzają wspomniani Aulus Gelliusz i Ammianus Marcellinus. Jest to o tyle 
ważne, że zachowanie tej opowiastki w dziele Frontyna lub odrzucenie jej w żadnym 
razie nie powinno wynikać z historyczności przytoczonej narracji. Autor mógł włą-
czyć ów epizod ‒ choć dla nas jest on historycznie podejrzany ‒ do swego katalogu 
instrukcji militarnych, tak jak cytuje (najczęściej za Liwiuszem) fortele z wczesnych 
dziejów Rzymu, a przecież współczesna historiografia uznaje wiele z nich za legen-
dę. Frontyn pisze często jak historyk (zob. wyżej, przyp. 2, 67, 193), ale nie bawi 
się każdorazowo w krytykę źródeł i włącza do zbioru także podstępy mityczne (np. 
2,5,1), znane tylko z opowieści.
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[11,7] Kiedy Imperator Cezar August Germański podczas tej woj-
ny, na której po rozgromieniu nieprzyjaciela zasłużył na przydomek 
„Germański”, zakładał fortyfikacje w kraju Kubiów, wydał rozkaz, 
by uiścić zapłatę za plony zebrane z miejsc objętych przez niego 
obwałowaniem. I tak, dzięki rozgłosowi, jaki zyskała jego sprawie-
dliwość, zobowiązał do wierności wszystkich.325

12. Co należy poczynić w obronie obozu,  
jeśli nie mamy dość zaufania do obecnych sił

[12,1] Konsul T[ytus] Kwincjusz, kiedy Wolskowie szyko‹wa›li 
się do ataku na jego obóz, trzymał w pogotowiu tylko kohortę, na-
tomiast resztę wojska odesłał na odpoczynek, a trębaczom zalecił, 
by dosiadłszy koni, krążyli wokół obwarowań i grali. Ponieważ tym 
widokiem i odpędzał, i powstrzymywał nieprzyjaciół przez całą noc, 
o wschodzie słońca, zorganizowawszy błyskawiczną wycieczkę, bez 
trudu pokonał zmęczonych czuwaniem.326

[12,2] Kw[intus] Sertoriusz w Hiszpanii, wcale nie dorównując 
siłami konnicy wrogów, którzy ze zbytnią pewnością siebie podcho-
dzili pod same obwarowania, wydrążył nocą podkopy i rozciągnął 
przed nimi szyk bitewny. Kiedy następnie zgodnie ze zwyczajem 
nadjechali jeźdźcy, wycofał ów szyk, a oni w pościgu powpadali do 
rowów i w taki to sposób zostali zwyciężeni.327

[12,3] Kiedy Chares, wódz Ateńczyków, oczekiwał na oddziały 
pomocnicze i bał się, by wrogowie nie przystąpili w tym czasie do 
oblężenia obozu, lekceważąc szczupły stan jego obecnej armii, wydał 
rozkaz, aby wielu z tych, których miał, ‹wy›szło w nocy po przeciwnej 
stronie i powróciło do obozu tamtędy, gdzie przede wszystkim mógłby 
ich dostrzec wróg, dzięki czemu stworzą wrażenie, że doszły nowe siły. 
I tak oto zabezpieczał się, udając obecność oddziałów pomocniczych, 
dopóki nie został dozbrojony przez tych, których oczekiwał.328

325 Czas akcji: 83 r. n.e. (wojna Domicjana z germańskimi Chattami). ■ podczAs 
tej wojny, nA której… zAsłużył nA przydomek „gerMAński” (eo bello quo… cogno
men Germanici meruit) ‒ o wojnie tej wspomina Swetoniusz (Dom. 2,1); zob. też 
wyżej, 1,1,8. ■ w krAju kubiów (in finibus Cubiorum) ‒ nic bliższego o nich nie wia-
domo, prawdopodobnie byli sąsiadami Chattów. ■ Datowanie tego fortelu może być 
pomocne w wyznaczeniu terminus post quem, tj. daty, po której powstały Podstępy, 
co oczywiście nie oznacza, że Frontyn zaczął pisać zaraz w tym roku.

326 Czas akcji: 468 r. p.n.e. (walki z Wolskami). ■ Prekursorzy: Liwiusz (2,64‒ 
–65), Dionizjos z Halikarnassu (9,58).

327 Czas akcji: 80‒72 p.n.e. (wojna domowa Rzymian w Hiszpanii przeciw 
zbuntowanemu oficerowi Mariusza, ale nie wiadomo, czy przeciwnikiem Sertoriusza 
jest tu Kwintus Cecyliusz Metellus Pius czy Pompejusz).

328 Czas akcji: ? [lata aktywności Charesa: ok. 366‒336 p.n.e.].
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[12,4] Kiedy Ateńczyk Ifikrates rozbił obóz na równinnym tere-
nie, a zasięgnął informacji od zwiadowców, że Trakowie, by złupić 
obóz, zamierzają wyruszyć nocą ze wzgórz, z których prowadziło 
tylko jedno zejście, potajemnie ‹wy›prowadził wojsko i podzieliw-
szy je, rozmieścił po obu stronach drogi, którą planowali przechodzić 
Trakowie. I tak z obu flank przypuścił atak na nieprzyjaciela, jak 
zbiegał z góry ku obozowi, gdzie staraniem paru osób rozpalono 
wielkie ogniska, sprawiające wrażenie, że przebywa tam mnóstwo 
ludzi, po czym go pokonał.329

13. O wycofywaniu się

[13,1] Galowie, zamierzając stoczyć walkę z Attalusem, całe zło-
to i srebro powierzyli zaufanym strażnikom, którzy mieli je poroz-
dzielać, jeśli oni zostaną rozgromieni w walce, dzięki czemu łatwiej 
umkną nieprzyjacielowi zajętemu gromadzeniem łupów.330

[13,2] Kiedy Tryfon, król Syrii, został pokonany, podczas ucieczki 
po całej drodze rozrzucał pieniądze, dzięki czemu uszedł jeźdźcom 
Antiocha, którzy zwlekali, †tropiąc je zawzięcie†.331

[13,3] Kw[intus] Sertoriusz, pobity w starciu zbrojnym przez 
Kw[intusa] Metellusa Piusa, sądząc, że ucieczka nie jest dla niego bez-
piecznym wyjściem, rozkazał żołnierzom wycofać się w rozproszeniu, 
napomniawszy ich, by zgromadzili się w miejscu, w jakim chciał.332

[13,4] Wiriatus, wódz Luzytanów, uszedł naszym siłom oraz ominął 
niedogodności terenu dzięki temu samemu rozwiązaniu, jakie zasto-
sował Sertoriusz: najpierw rozpraszając wojsko, a następnie ponow-
nie je gromadząc.333

329 Czas akcji: 389 r. p.n.e. (kampania Ifikratesa w Tracji i nad Hellespontem, 
podczas ateńskich prób odzyskania wpływów w północnym rejonie Grecji). ■ Epigon: 
Poliajnos (3,9,41. 46. 50). ■ Wariant fortelu opowiedzianego wcześniej, 1,5,24.

330 Czas akcji: 239 r. p.n.e. (?) (walki króla Pergamonu, Attalosa I, z Galami/
Galatami). ■ Prekursor i epigon: Cyceron (Manil. 9,22), Florus (Epit.Liv. 1,40,18 ‒ 
pomysł Mitrydatesa).

331 Czas akcji: 138 r. p.n.e. (wojna seleukidzkiego króla Syrii, Antiocha VII, z uzur-
patorem Tryfonem). ■ Epigon: Justynus (36,1,8). ■ tryfon, król syrii … uszedł 
jeźdźcoM AntiochA (Tryphon Syriae rex… Antiochi equites effugit) ‒ Tryfon rządził 
Syrią 4 lata (142‒138), aż uległ królowi Antiochowi VII Euergetesowi Sidetesowi.

332 Czas akcji: 75 r. p.n.e. (wojna domowa Rzymian z Sertoriuszem w Hisz-
panii). ■ Epigon: Plutarch (Sert. 12,4; 19,1; 21,2‒4; Pomp. 19,4).

333 Czas akcji: 147‒139 p.n.e. (Półwysep Iberyjski: powstanie Celtyberów/Lu-
zytanów pod wodzą Wiriatusa przeciw Rzymianom). ■ Epigon: Appian (Hisp. 
62,260‒264). ■ wiriAtus, wódz luzytAnów (Viriathus dux Lusitanorum) ‒ tu jest 
on wodzem Luzytanów, a wcześniej (2,5,7) – Celtyberów; por. wyżej, przyp. 228. 
■ dzięki temu sAmemu rozwiązAniu co sertoriusz (eadem qua Sertorius ratione) ‒ 
oczywiście chronologicznie jest na odwrót, tj. najpierw miał szansę zastosować fortel 
Wiriatus († 139 r. p.n.e.), a dopiero potem Sertoriusz (127‒72 p.n.e.).
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[13,5] Horacjusz Kokles, kiedy wojsko Porsenny naciskało, rozka-
zał swoim wycofywać się do miasta po moście, a następnie go znisz-
czyć, aby wróg nie mógł ich doścignąć. Gdy to się działo, on sam 
jako obrońca przyczółku zatrzymał ścigających. Następnie, usły-
szawszy trzask walącego się mostu, rzucił się w nurt i przepłynął 
rzekę, obciążony uzbrojeniem i wielokrotnie raniony.334

[13,6] Afraniusz rozbił w Hiszpanii obóz pod Ilerdą, kiedy uszedł 
nastającemu na niego Cezarowi. Gdy zatem Cezar uczynił to samo 
i rozesłał swoich w poszukiwaniu prowiantu, ów nagle dał sygnał 
do drogi.335

[13,7] Kiedy Antoniusz wycofywał wojsko z kraju Partów, którzy 
mu zagrażali, a ilekroć ruszał o pierwszym brzasku, tylekroć odcho-
dzący oddział barbarzyńcy nękali gradem strzał, powstrzymał swoich 
do godziny piątej, pozwalając wierzyć, że rozbił stałe obozowisko. 
Przekonani tym Partowie wycofali się stamtąd, a wtedy on bezzwłocz-
nie podjął regularny marsz, który trwał przez pozostałą część dnia.336

[13,8] Kiedy Filip, uległszy w Epirze, nie chciał, by Rzymianie 
ścigali go podczas odwrotu, uzyskał rozejm, by pochować poległych, 
a ponieważ dzięki temu straże się wycofały – uszedł.337

[13,9] Kiedy P[ubliusz] Klaudiusz, pokonany przez Punijczyków 
w bitwie morskiej, musiał się przebić przez posterunki wroga, wy-
dał rozkaz, by przyozdobić dwadzieścia ocalałych okrętów niczym 
okręty zwycięskie, i tak oto, wzbudziwszy respekt, wydostał się, gdyż 
Punijczycy sądzili, że nasi byli w bitwie górą.338

334 Czas akcji: 506 r. p.n.e. (wojna Rzymu z etruskim miastem Kluzjum i jego 
królem, Larsem Porsenną, kiedy to Kokles dokonał słynnego wyczynu, broniąc 
Mo stu Sublijskiego ‒ Pons Sublicius). ■ Prekursorzy i epigoni: Liwiusz (2,10), 
Dionizjos z Halikarnassu (Antiquit.Rom. 5,23‒25), Plutarch (Publ. 16,4‒6), Florus 
(Epit.Liv. 1,4,4), Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 11). ■ Wbrew rzymskiej nar-
racji o wyniku walk z Porsenną, władca ten zdobył Rzym i narzucił miastu etruskie 
zwierzchnictwo, m.in. zakazując mieszkańcom używania metalowych narzędzi, 
poza narzędziami rolniczymi. Epizod obrony mostu rozpalił później wyobraźnię 
wielu europejskich malarzy: od średniowiecznych miniaturzystów po Charlesʼa 
LeBruna (ok. 1640).

335 Czas akcji: 49 r. p.n.e. (początek wojny domowej Cezara z Pompejuszem, 
walki z pompejańczykami Afraniuszem i Petrejuszem). ■ Prekursor: Cezar (Gall. 
1,80).

336 Czas akcji: 36 r. p.n.e. (kampania Marka Antoniusza na Wschodzie przeciw 
Partom). ■ Epigon: Eutropiusz (7,6). ■ do godziny Piątej (in quintam horam) ‒ tj. 
prawie do południa.

337 Czas akcji: 198 r. p.n.e. (II wojna macedońska, której wybuch spowodowała 
chęć zemsty ze strony Rzymian za poparcie, jakiego Filip V udzielił Kartagińczykom 
w czasie II wojny punickiej).

338 Czas akcji: 249 r. p.n.e. (I wojna punicka; bitwa pod Drepanum, na północ-
no-zachodnim wybrzeżu Sycylii). ■ Prekursorzy i epigoni: Polibiusz (1,51,11‒12), 
Liwiusz (per. 19,2), Diodor Sycylijski (24,1,5), Florus (Epit.Liv. 1,18,29), Eutropiusz 
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[13,10] Punijczycy, rozgromieni przez flotę, starali się zawrócić 
zagrażającego im Rzymianina, udali więc, że ich okręty osiadły na 
mieliźnie, a dzięki naśladowaniu, że ugrzęzły, sprawili, iż zwycięzca, 
obawiając się ich losu, pozostawił przestrzeń do wymknięcia się.339

[13,11] Kiedy Kommiusz Atrabata, pokonany przez boskiego Ju liusza, 
uciekał z Galii do Brytanii, zdarzyło się, że dotarł do Oceanu, gdy wiatry 
wprawdzie wiały pomyślne, ale trwał odpływ, więc choć okręty tkwi-
ły na suchym brzegu, rozkazał mimo to rozpościerać żagle. Toteż gdy 
ścigający go Cezar ujrzał je z oddali wydęte i wypełnione powiewem, 
uznawszy, że tamten wymknął mu się pomyślnym kursem, odstąpił.340

(2,26 ‒ nieco inna wersja), Orozjusz (Hist.adv.pag. 4,10,3). ■ dwAdzieściA ocAlA-
łych okrętów (reliquas viginti naves) ‒ inne źródła podają liczbę 30 okrętów; zob. 
Polibiusz (1,51,11‒12), Eutropiusz (2,26,1), Orozjusz (loc. cit.).

339 Czas akcji: ?
340 Czas akcji: 51 r. p.n.e. (wojna galijska). ■ kommiusz AtrAbAtA… uciekAł 

z gAlii do brytAnii (Commius Atrabas… ex Gallia in Britanniam fugeret) ‒ to Cezar 
(Gall. 4,21,7. 27,2) nazywa Kommiusza wodzem Atrebatów (!), galijskiego ple-
mienia żyjącego na obszarach dzisiejszej Belgii. Był jednym z dowódców śpieszą-
cych na odsiecz obleganej Alezji w roku 52, a w 51 osiedlił się w Brytanii z częścią 
Atrebatów. ■ przez boskiego juliuszA (a Divo Iulio) – oficjalna tytulatura, użyta też 
w epizodach 2,1,17. 8,13 oraz 4,6,4; por. tytuł biografii dyktatora pióra Swetoniusza.





KSIĘGA TRZECIA

[O ile poprzednie księgi odpowiadały swym tytułom i przywio-
dły uwagę Czytelnika aż do tego miejsca] Teraz przedstawię pod-
stępy wojenne [στρατηγήματα [strategémata]] dotyczące oblężeń i obrony 
miast, [nie zmitrężę czasu na jakąś przedmowę], a najpierw przekażę 
to, co okazuje się przydatne oblężonym miastom, następnie to, co 
może posłużyć za wskazówki dla oblężonych. Pominąwszy zaś prace 
oblężnicze i machiny, których wynajdywanie dawno już osiągnęło 
kres, a nie dostrzegam żadnego dodatkowego potencjału w tych sztu-
kach, wyodrębniliśmy następujące rodzaje podstępów wojennych 
[στρατηγημάτων [strategemáton]] związanych ze szturmowaniem:

  1) o nagłym ataku;
  2) o oszukiwaniu tych, którzy będą oblegani;
  3) o nakłanianiu do zdrady;
  4) za pomocą czego można sprawić, że wróg odczuje braki;
  5) jak można przekonać, że oblężenie będzie kontynuowane;
  6) o odwracaniu uwagi nieprzyjacielskich posterunków;
  7) o zmianie biegu rzek i pozbawianiu dostępu do wody;
  8) o napędzaniu oblężonym strachu;
  9) o wpadaniu z innej strony, niż będą nas oczekiwać;
10) o rozmieszczeniu zasadzek, w które wpadną oblężeni;
11) o pozorowaniu odwrotu.

Przeciwnie – dotyczące zabezpieczenia oblężonych:

12) o wzbudzaniu troski o swoich;
13) o wysyłaniu i odbieraniu wiadomości;
14) o wprowadzaniu oddziałów pomocniczych i dostarczaniu zaopatrzenia;
15) jak sprawić wrażenie, że to, czego brak, występuje w nadmiarze;
16) jak przeciwdziałać zdrajcom i uciekinierom;
17) o wycieczkach;
18) o determinacji oblężonych.
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1. O nagłym ataku

[1,1] Kiedy konsul T[ytus] Kwincjusz po zwycięskiej bitwie 
z Ekwami i Wolskami postanowił oblegać miasto Ancjum, zwoław-
szy wojsko na wiec, wyłuszczył, jak bardzo to konieczne i łatwe, 
o ile tylko nie będzie odwlekane. I zaatakował miasto z tym samym 
zapałem, jaką ta zachęta wzbudziła.341

[1,2] Marek Katon w Hiszpanii spostrzegł, że może zawładnąć 
pewnym miastem, jeśli zaatakuje ludzi, którzy niczego się nie spo-
dziewają. Dlatego czterodniową drogę przez pełne stromizn i opusz-
czone okolice przemierzył w dwa dni, po czym zmiażdżył wroga, 
który niczego takiego się nie obawiał. Swoim zwycięskim żołnie-
rzom, pytającym o przyczynę tak łatwego sukcesu, odparł, że za-
pewnili sobie zwycięstwo wtedy, gdy czterodniową drogę skrócili 
do dni dwóch.342

2. O oszukiwaniu tych, którzy będą oblegani

[2,1] Kiedy Domicjusz Kalwinus oblegał Luerię, miasto Ligurów 
zabezpieczone nie tylko dzięki położeniu i zasobom, ale także sku-
teczności obrońców, postanowił, że ze wszystkimi oddziałami będzie 
nieustannie obchodził mury, a następnie wycofywał żołnierzy do 
obozu. Oswajał mieszkańców z tym zwyczajem, by uwierzyli, że 
Rzymianin postępuje tak dla ćwiczeń, i przestali się mieć na bacz-
ności przed jego próbami, a wówczas owo zwyczajowe okrążanie 
rozwinął w nagły atak i zająwszy mury, wymógł na mieszkańcach, 
że sami się poddali.343

[2,2] Konsul G[ajusz] Duelliusz, nieustannie ćwiczył żołnierzy  
i wio ś larzy, czym sprawił, że kiedy nagle podpłynął z flotą – a Kar-
tagińczycy czuli się bezpiecznie, bo nawyk konsula aż do tego czasu 
wydawał im się niewinny – zajął mury.344

[2,3] Hannibal zajął w Italii wiele miast, gdyż wysyłał przodem 
w przebraniu Rzymian jakichś swoich ludzi, którzy z racji długo-
trwałego udziału w wojnie mówili też po łacinie.345

341 Czas akcji: 468 r. p.n.e. (wojna Rzymu z Wolskami). ■ Prekursor: Liwiusz 
(2,65,7).

342 Czas akcji: 195 r. p.n.e. (bunt miast w Hiszpanii, stłumiony przez konsula 
Katona Starszego).

343 Czas akcji: ? ■ Nic bliższego nie wiadomo o tym wydarzeniu. ■ oblegAł lu-
e rię, miAsto ligurów (obsideret Lueriam oppidum Ligurum) ‒ o liguryjskim mieście 
zwanym Luna wspomina Liwiusz (41,13).

344 Czas akcji: 260 r. p.n.e. (I wojna punicka; działania w porcie syrakuzańskim, 
po bitwie pod Mylami [Mylae]).

345 Czas akcji: 216‒203 p.n.e. (II wojna punicka).
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[2,4] Arkadyjczycy oblegający fort Messeńczyków sporządzili ja-
kieś uzbrojenie na podobieństwo tego, jakim posługiwał się wróg, 
a w czasie, kiedy odkryli, że inny garnizon miał zastąpić poprzedni, 
przywdziali rynsztunek tych, których oczekiwano, i dzięki tej po-
myłce zostali przyjęci jako sprzymierzeńcy, toteż objęli to miejsce 
w posiadanie, urządzając rzeź wrogów.346

[2,5] Cymon, wódz Ateńczyków, zasadził się w Karii na pewne 
miasto i niespodziewanie podpalił nocą świątynię Diany, miejsce 
kultu mieszkańców, oraz gaj, który znajdował się poza murami. 
Kiedy obywatele miasta wypadli, śpiesząc z pomocą przeciw pło-
mieniom, zajął miasto opróżnione z obrońców.347

[2,6] Kiedy Alcybiades, wódz Ateńczyków, oblegał wspaniale 
ufortyfikowane miasto Agrygentyńczyków, poprosił ich na nara-
dę i długo rozwodził się w teatrze ‒ gdzie, zgodnie ze zwyczajem 
Greków, udostępniano miejsce na narady ‒ o sprawach dotyczących 
jakoby dobra wspólnego. I w czasie, kiedy pod pozorem narady za-
trzymywał tłum, Ateńczycy, uprzednio przezeń na to przygotowani, 
zajęli niestrzeżone miasto.348

[2,7] Tebańczyk Epaminondas w Arkadii, kiedy w świątecznym 
dniu kobiety wroga przechadzały się tłumnie poza murami mia-
sta, wmieszał pośród nich wielu swoich żołnierzy poprzebieranych 
w kobiece szaty. Dzięki tej charakteryzacji wpuszczeni o zmroku za 
bramy zajęli miasto i otwarli je dla swoich.349

[2,8] Lacedemończyk Arystyp w uroczystym dniu, kiedy Tegeaci 
tłumnie wyruszyli z miasta, aby celebrować święto Minerwy, posłał 

346 Czas akcji: ? ■ Nic bliższego nie wiadomo o tym wydarzeniu.
347 Czas akcji: ok. 470 r. p.n.e. (operacje militarne Cymona/Kimona na wybrze-

żu Azji Mniejszej). ■ Prekursor: Diodor Sycylijski (11,60,4). ■ w kArii… świątynię 
diAny (in Caria… templum Dianae) ‒ kult tej karyjskiej bogini musiał mieć związek 
z kultem Diany w sąsiednim Efezie; zob. Diodor Sycylijski (loc. cit.).

348 Czas akcji: 415 r. p.n.e. (wojna peloponeska; wyprawa sycylijska). ■ Pre-
kursorzy i epigon: Tukidydes (6,42. 51), Diodor Sycylijski (13,4,4 ‒ nie Agrygentum, 
lecz Katana), Poliajnos (1,40,4 ‒ nie Agrygentum, lecz Katana).

349 Czas akcji: 379 r. p.n.e. (?). ■ Epigon: Poliajnos (2,3,1; por. 2,4,3 ‒ podob-
ny fortel Pelopidasa). Wzorcową opowieść o fortelu z mężczyznami przebranymi za 
kobiety zamieścił Herodot (5,17‒21). ■ Nieznane są szczegóły tego wydarzenia. Idąc 
za podstępem opowiedzianym przez Poliajnosa (2,3,1), proponuje się datowanie tego 
epizodu na rok 379, tj. rok lacedemońskiej okupacji Teb i akropoli miasta, Kadmei, 
oraz wypędzenia Spartan, z tym że według Plutarcha (Pelop. 7) podczas owej spar-
tańskiej okupacji Epaminondas przebywał w Tebach. Nie wiadomo, z jakiego źródła 
korzystał Frontyn: albo pomylił inwazje Epaminondasa na Peloponez (w latach 370 
i 369; zob. niżej, przyp. 352) z opowieścią o przebraniu tebańskich spiskowców za 
kobiety, albo przytacza jakąś inną zasłyszaną wersję. Niewykluczone, że Poliajnos 
zamieścił odmienną (właściwą) wersję w celach polemicznych; zob. wyżej, 2,5,12, 
oraz niżej, 3,9,9.
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do Tegei zwierzęta pociągowe objuczone workami na zboże pełnymi 
plew, a pędzili je żołnierze udający kupców, i dlatego nikt im się nie 
przyglądał, gdy otworzyli bramy swoim.350

[2,9] Antioch przechwycił w Kappadocji juczne bydło, wyprowa-
dzone, by dźwigać furaż, z fortu Suenda, który oblegał, po czym 
pozabijał mulników, a w ich szaty poprzebierał żołnierzy, jak gdyby 
odwożących zboże z powrotem. Wskutek tego podstępu oszukali 
straże i wkroczyli do fortu, po czym wpuścili żołnierzy Antiocha.351

[2,10] Tebanie, kiedy żadną siłą nie byli w stanie zawładnąć portem 
Sykiończyków, obsadzili potężny okręt zbrojnymi, a na pokład wy-
łożyli towar, aby pod pozorem, że są kupcami, wprowadzić w błąd. 
Następnie, po tej stronie murów najbardziej oddalonej od morza 
rozlokowali kilku ludzi, po czym paru nieuzbrojonych, którzy ze-
szli ze statku, miało wpaść na nich i udawać bójkę. Do zażegnania 
tej sprzeczki wezwano Sykiończyków, a wówczas okręty tebańskie 
zajęły i pusty port, i miasto.352

[2,11] Etolczyk Tymarchus, zgładziwszy Charmadesa, dowódcę 
króla Ptolomeusza, odziany na modłę macedońską w płaszcz i hełm 
zabitego ‹***›. Wpuszczony dzięki temu podstępowi jako Charmades 
do portu Saniów zajął ‹miasto›.353

350 Czas akcji: 240 lub 239 r. p.n.e. (napad na Tegeę podczas niezwykle cięż-
kiej okupacji Peloponezu przez Etolów, na stronę których przeszły ze strachu miasta 
Orchomenos, Mantyneja i Tegea; zob. Polibiusz 2,46,2). ■ w uroczystym dniu, kie-
dy tegeAci tłuMnie wyruszyli z miAstA, Aby celebrowAć święto minerwy (festo die 
Tegeatarum, quo omnis multitudo ad celebrandum Minervae sacrum urbe egressa 
est) ‒ na południe od Tegei (miasto w Arkadii na Peloponezie) znajdowała się sławna 
świątynia Ateny Alei (Ἀθηνᾶ Ἀλέα ‒ przydomek od nazwy miasta, w którym była 
czczona i może od imienia budowniczego świątyni, króla Aleasa), której ruiny za-
chowały się do dziś. Według Pauzaniasza (8,4,8) przewyższała ona wielkością inne 
przybytki Peloponezu.

351 Czas akcji: ok. 220 r. p.n.e. (tuż przed wybuchem IV wojny syryjskiej). 
■ Antioch (Antiochus) ‒ prawdopodobnie bohaterem jest król Antioch III Wielki.

352 Czas akcji: 369 r. p.n.e. (podczas jednej z wypraw Epaminondasa na Pe-
loponez, w ramach rywalizacji spartańsko-tebańskiej o hegemonię w Grecji, gdy 
Spartanie nadal byli osłabieni klęską pod Leuktrami, jaką ponieśli w roku 371). 
■ Prekursor i epigon: Eneasz Taktyk (Comm.poliorc. 29,6), Poliajnos (5,16,3 ‒ boha-
terem podstępu jest Pammenes).

353 Czas akcji: lata 60. III w. p.n.e. (początek II wojny syryjskiej między Pto-
lemeuszami a Seleukidami). ■ etolczyk tymArchus (Timarchus Aetolus) ‒ nie 
jest tożsamy z bohaterem anegdoty Poliajnosa (5,25). Chodzi o Timarchosa, który 
wsparł zbiegłego do Jonii księcia Ptolemeusza, kiedy zbuntował się on przeciw 
ojcu, Ptolemeuszowi II Filadelfosowi. Timarchos, zabiwszy dowódcę króla, został 
na krótko tyranem Miletu, ale władzy pozbawił go król Antygon II Gonatas. ■ do 
portu sAniów (in Saniorum portum) ‒ być może chodzi o miasto Sane w Tracji; zob. 
Tukidydes (4,109,3; 5,18,6). Inni wydawcy wolą mówić o porcie Samijczyków.



 Księga trzecia    2,8 – 3,4 193

3. O nakłanianiu do zdrady

[3,1] Konsul Papiriusz Kursor pod Tarentem obiecał Milonowi, któ -
ry obsadził miasto wraz z garnizonem Epirotów, że on sam i ludność 
pozostaną bezpieczni, jeśli dzięki niemu opanuje miasto. Ten, sku-
szony takimi obietnicami, nakłonił Tarentyjczyków, aby go wysłali 
z poselstwem do konsula. Uzyskawszy od niego wszystko to, co 
zgodnie z umową było obiecane, uśpił czujność mieszkańców i tak 
oto wydał w ręce Kursora niestrzeżone miasto.354

[3,2] Kiedy M[arek] Marcellus nakłonił jakiegoś Syrakuzańczyka 
Sozystrata do zdrady, dowiedział się od niego, że w uroczystym dniu, 
kiedy Epicydes zamierzał udostępnić wielką ilość wina i jedzenia, 
straż będzie mniej baczna. Wykorzystawszy więc podstępnie bez-
troskę i (postępujące za nią w krok) lenistwo, wspiął się na mury, 
pozabijał strażników i otworzył dla wojska rzymskiego miasto sły-
nące znamienitymi zwycięstwami.355

[3,3] Kiedy Tarkwiniusz Pyszny nie był w stanie zmusić Gabiów do 
poddania się, posłał do nieprzyjaciół swego syna, Sekstusa Tarkwi-
niusza, którego wcześniej wychłostano rózgami. Ten, poskarżyw-
szy się na okrucieństwo ojca, przekonał Sabinów, aby zrobili użytek 
z jego nienawiści do króla, po czym wybrany wodzem na wojnę 
wydał Gabie ojcu.356

[3,4] Cyrus, król Persów, wysłał do nieprzyjaciół swego towarzy-
sza Zopyrusa, który zaskarbił sobie jego zaufanie, celowo wcześniej 
okaleczywszy mu twarz. Ponieważ wzbudził on ufność z powodu 
doznanych krzywd, uwierzono, że jest nieprzejednanym wrogiem 
Cyrusa, zwłaszcza że to przekonanie umacniał, bo ilekroć walczył 
w szyku, podchodził do władcy bliżej i miotał w niego pociski, po 
czym powierzone sobie miasto Babilończyków wydał Cyrusowi.357

354 Czas akcji: 272 r. p.n.e. (najazd Pyrrusa na Italię). ■ Epigon: Zonaras (8,6).
355 Czas akcji: 212 r. p.n.e. (II wojna punicka, oblężenie Syrakuz). ■ Prekursorzy 

i epigoni: Polibiusz (8,37 ‒ nie podaje imienia zdrajcy), Liwiusz (25,23‒24 ‒ nieco 
inna wersja), Plutarch (Marcell. 18‒19 ‒ zdrajcą Damippos), Poliajnos (8,11 ‒ ts.).

356 Czas akcji: 510‒500 p.n.e. (próba podbicia przez Tarkwiniusza Pysznego 
miasta Gabie). ■ Prekursorzy i epigoni: Liwiusz (1,53‒54), Dionizjos z Halikarnassu 
(Antiquit.Rom. 4,55‒56), Owidiusz (Fasti 2,685), Waleriusz Maksymus (7,4,2), Flo-
rus (Epit.Liv. 1,1,6), Poliajnos (8,6), Zonaras (7,10).

357 Czas akcji: 522 r. p.n.e. (oblężenie Babilonu przez Dariusza I Wielkiego). 
■ Prekursorzy i epigoni: Herodot (3,153‒154; także 4,143 ‒ zamiast Zopyrosa wspo-
mniany jest Megabyzos), Diodor Sycylijski (10,19,2 ‒ Megabyzos), Plutarch (Reg.
apoph. 2,4 [173a]), Poliajnos (7,13), Justynus (1,10,15). ■ cyrus, król persów (Cyrus 
Persarum rex) ‒ według wszystkich autorów owym królem perskim był Dariusz, 
zatem to pomyłka Frontyna. Cyrus II Wielki zdobył Babilon po raz pierwszy w roku 
539; por. Ksenofont (Inst.Cyr. 7,5,1‒33).
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[3,5] Filip, odparty od miasta Saniów, przekupiwszy Apollonidesa, 
ich dowódcę, aby zdradził, przekonał go do zastawienia samego wjaz-
du do bramy wozem obciążonym kamiennymi ciosami, a potem na 
dany znak błyskawicznie zaczął ścigać mieszkańców, którzy wpadli 
w popłoch z powodu zatarasowanych rygli u bramy, i zmiażdżył ich.358

[3,6] Hannibal pod Tarentem – a miasto obsadził garnizon rzym-
skiego wodza Liwiusza – nauczył pewnego Tarentyjczyka Kono-
neusa, którego udało mu się nakłonić do zdrady, takiego rodzaju 
oszustwa, że ów wychodził nocą pod pozorem udawania się na 
łowy, gdyż nieprzyjaciel rzekomo uniemożliwiał je za dnia. Kiedy 
wyruszał, oni sami dostarczali mu dziki, które darowywał Liwiu-
szowi jako niby schwytane. Ponieważ zdarzało się to coraz częściej 
i dlatego nie poświęcano mu większej uwagi, pewnej nocy Han-
nibal w grupę jego towarzyszy wmieszał Punijczyków w strojach 
myśliwych. Obładowani myśliwską zdobyczą, którą nieśli, zostali 
wpuszczeni przez wartowników, po czym natychmiast ich zaatako-
wali i pozabijali. Wtedy, wyłamawszy bramy, Hannibal zyskał dostęp 
wraz z wojskiem, więc zabił wszystkich Rzymian z wyjątkiem tych, 
którzy za wczasu schronili się do cytadeli.359

[3,7] Kiedy Lizymach, król Macedończyków, oblegał Efezyjczy-
ków, a ci mieli do pomocy herszta piratów, Mandrona, który często 
cumo wał w Efezie statki wypełnione łupami, przekupiwszy go, aby 
zdradził, dołączył najdzielniejszych Macedończyków, którym tam-
ten związał ręce i wprowadził ich do Efezu jako jeńców. Potem oni 
porwali z cytadeli broń i wydali miasto Lizymachowi.360

358 Czas akcji: 359‒336 p.n.e. (lata panowania Filipa II Macedońskiego).
359 Czas akcji: 212 r. p.n.e. (II wojna punicka, zdobycie przez Hannibala 

Tarentu). ■ Prekursorzy i epigon: Polibiusz (8,26‒27), Liwiusz (25,8‒9 ‒ nieco inna 
wersja), Appian (Annib. 32,133‒136 ‒ nieco inna wersja). ■ hAnnibAl zyskAł dostęP 
wrAz z wojskiem (admissus cum exercitu Hannibal) ‒ miasto odzyskał potem w roku 
209 Kwintus Fabiusz Maksymus Kunktator.

360 Czas akcji: 287 r. p.n.e. (walki diadochów, Lizymach zdobywa Efez). ■ Epi gon: 
Poliajnos (5,19 ‒ Efez zdobywa nie Lizymach osobiście, ale jego dowódca Likos). 
O innych różnicach w wersjach Frontyna i Poliajnosa zob. 2,5,12; 3,9,9. ■ Epizod 
z historii walk Lizymacha o zdobycie Efezu, lojalnego królowi Demetriosowi 
Poliorketesowi. Choć Frontyn ma bardzo szczegółowe dane (imię pirata), to źródło 
jest nieznane; mógł być nim Hieronim z Kardii (FGrHist 154), przebywający w oto-
czeniu Demetriosa. Nazwanie Lizymacha „królem Macedończyków” nie jest ścisłe, 
jeśli myślimy o dziedzicznym królestwie, bowiem Macedonią władał za jego życia 
Kassander, a potem Demetrios, syn Antygona Jednookiego. Królestwo Lizymacha, 
dawnego osobistego strażnika Aleksandra, obejmowało po śmierci Aleksandra Trację 
i Chersonez Tracki (gdzie założył Lizymacheję), znacznie później dopiero i na krótko 
część Macedonii oraz Azję Mniejszą. W epizodzie Frontyn przypomina okres, kie-
dy Lizymach i Pyrrus usunęli Demeteriosa z Macedonii, a Lizymachowi przypadła 
Macedonia południowa, po czym wyruszył on do Azji Mniejszej, by odzyskać poleis 
wierne Demetriosowi.
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4. Za pomocą czego można sprawić,  
że wróg odczuje braki

[4,1] Fabiusz Maksymus, zniszczywszy pola Kampańczyków, aby 
całkowicie przestali być pewni siebie podczas oblężenia, wycofał się 
na czas zasiewów, żeby zboże, jakie im pozostało, mogli przeznaczyć 
pod zasiew. Kiedy następnie powrócił, zniszczył nowo wzrastające 
zasiewy i zawładnął ludźmi trawionymi głodem.361

[4,2] [Antygon zastosował to samo przeciw Ateńczykom.]362

[4,3] Dionizjusz, zdobywszy już wiele miast, gdy chciał zaatako-
wać Regińczyków, którzy posiadali olbrzymie zapasy, udał, że pra-
gnie pokoju, i poprosił ich, by dostarczyli jego wojsku prowiant. 
Kiedy to uzyskał i zużył zboże mieszkańców, zaatakował miasto 
pozbawione środków do życia i je pokonał.363

[4,4] [Ten sam, jak powiadają, postąpił tak również w walce prze-
ciw Himerejczykom.]364

[4,5] Aleksander, zamierzając oblegać Leukadię obfitującą w za-
pasy żywności, najpierw zajął forty położone przy granicy, pozwo-
liwszy wszystkim uciec z nich do Leukadii, aby taka masa ludzi tym 
szybciej wyczerpała środki do życia.365

[4,6] Kiedy Falaris Agrygentyńczyk oblegał na Sycylii jakieś miej-
sca zabezpieczone obwarowaniami, udał, że zawiera układ, i złożył 
u tamtejszych mieszkańców zboże, które ‒ jak twierdził ‒ mu po-
zostało. Następnie zadbał o to, aby pomieszczenia w domach, gdzie 
je przechowywano, uległy uszkodzeniu i nasiąkły deszczem, a gdy 
tamtejsi ludzie, pokładając ufność w zmagazynowanych zasobach, 

361 Czas akcji: 215 lub 211 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursor: Liwiusz  
(23,46,9‒10. 48,1‒2; 25,13). ■ kAMPAńczyków, Aby cAłkowicie przestAli być pewni 
siebie podczAs oblężeniA (Campanorum… ne quid eis ad fiduciam obsidionis super
esset) ‒ uczeni sądzą, iż Frontyn ma na myśli zapewne mieszkańców Kapui, którzy 
przeszli na stronę Kartagińczyków, ale w roku 211 zostali podbici i ukarani przez 
Marka Klaudiusza Marcellusa. ■ mogli PrzeznAczyć pod zAsiew (in sationes confer
rent) ‒ idziemy za poprawką Benneta i McElwain, wydawców Frontyna w serii „The 
Loeb Classical Library”; w podstawie przekładu jest lekcja: in stationes conferrent 
(‘przenieśli do pomieszczeń/magazynów’), która nie daje sensu.

362 Czas akcji: 263 r. p.n.e. (zdobycie Aten). ■ Epigon: Poliajnos (4,6,20). ■ An-
tygon (Antigonus) ‒ król Antygon II Gonatas uderzył na Attykę w roku 266, a wy-
czerpane głodem Ateny poddały się po wielomiesięcznym oblężeniu.

363 Czas akcji: 391 r. p.n.e. ■ Prekursor i epigon: Diodor Sycylijski (14,108 ‒ 
nieco inna wersja), Poliajnos (5,2,10 ‒ mowa o miejscowości Himera, nie o Region, 
zob. następny akapit).

364 Czas akcji: 387 r. p.n.e. ■ Epigon: Poliajnos (5,2,10).
365 Czas akcji: ok. 266‒263 p.n.e. ■ AleksAnder (Alexander) ‒ bohaterem jest 

syn Pyrrusa, król Epiru Aleksander II z dynastii Ajakidów, choć niektórzy nie wyklu-
czają, że może chodzić o Aleksandra I Ajakidę, zwanego Molossem (podobne wąt-
pliwości co do identyfikacji w epizodzie 2,5,10).
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przejedli własną pszenicę, przystąpił na początku lata do ataku i przy-
ciśniętych niedostatkiem zmusił do kapitulacji.366

5. Jak można przekonać,  
że oblężenie będzie kontynuowane

[5,1] Lacedemończyk Klearchus został poinformowany przez zwia-
dowców, że Trakowie przenieśli w góry wszystko, co niezbędne do 
życia, i podtrzymuje ich jedna tylko nadzieja, iż on się wycofa z po-
wodu marnego zaopatrzenia, toteż w czasie, kiedy ‒ jak przypusz-
czał ‒ przybędą ich posłowie, rozkazał zabić na oczach wszystkich 
jakiegoś jeńca i rozdzielić jego szczątki po namiotach niby dla po-
silenia się. Trakowie uwierzyli, że dla człowieka zawziętego, który 
zniósł doświadczenie tak haniebnej uczty, nie ma rzeczy, której by 
nie zrobił, więc poddali się.367

[5,2] Ty[beriusz] Grakchus, kiedy Luzytanie zapowiedzieli, że ży w -
ności mają na 10 lat i dlatego nie obawiają się oblężenia, rzekł: „Wezmę 
was do niewoli w roku jedenastym”. Luzytanie, przerażeni tą odpo-
wiedzią, mimo że zgromadzili wystarczające zasoby, natychmiast się 
poddali.368

[5,3] Kiedy A[ulusowi] Torkwatowi, który oblegał greckie miasto, 
powiedziano, że tamtejsza młodzież gorliwie ćwiczy miotanie po-
ciskami i strzelanie z łuku, odparł: „Zatem sprzedam ją wkrótce za 
więcej”.369

6. O odwracaniu uwagi  
nieprzyjacielskich posterunków

[6,1] Scypion, kiedy Hannibal wrócił do Afryki, a wiele miast ‒ 
choć rozsądek dyktował, że winny na powrót poddać się rzymskiej 
władzy ‒ obsadziły silne garnizony strony przeciwnej, nieustannie 
wysyłał jakiś oddział, by je nękał. W końcu i on sam zjawiał się przy 
tych miastach, by je rzekomo złupić, po czym wycofywał się, udając 

366 Czas akcji: 570‒554 p.n.e. (lata panowania Falarisa). ■ Epigon: Poliajnos (5,1,3 
‒ podstęp przebiegał inaczej).

367 Czas akcji: 402/401 r. p.n.e. (operacje spartańskie w Tracji). ■ Epigon: Po-
liajnos (2,2,8). ■ lAcedeMończyk kleArchus (Clerachus Lacedaemonius) – spartań-
ski dowódca Klearchos najął się do służby u perskiego księcia Cyrusa Młodszego, 
ale walka z Trakami poprzedza jego udział w wojnie Cyrusa z bratem, królem Arta-
kserksesem II Mnemonem, i udział w bitwie pod Kunaksą, gdzie Klearchos dowodził 
Grekami.

368 Czas akcji: 179/178 r. p.n.e. ■ luzytAnie (Lusitanis) ‒ zdaniem niektórych 
musi tu chodzić o Luzonów, plemię celtyberyjskie.

369 Czas akcji: ok. 164 r. p.n.e. (konsulat Aulusa Manliusza Torkwata, ale źródła 
nic nie mówią ani o tym epizodzie, ani o konsulacie Torkwata).
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obawę. Hannibal, uznawszy, że przerażenie tamtego jest szczere, 
ściągnął zewsząd garnizony i zaczął go ścigać, zamierzając, jak się 
wydawało, stoczyć rozstrzygającą bitwę. Tak oto Scypion osiągnął 
to, do czego dążył, bo z pomocą Masynissy i Numidów pozajmował 
miasta ogołocone z obrońców.370

[6,2] P[ubliusz] Korneliusz Scypion, zrozumiawszy, jak trudno pod-
bić Delminum, ponieważ do jego obrony zgromadziła się razem cała 
zbiorowość, przystąpił do ataku na inne miejscowości, dzięki czemu 
odwołał poszczególnych mieszkańców do obrony swoich własnych 
miast, po czym opanował ogołocone z oddziałów posiłkowych 
Delminum.371

[6,3] Kiedy Pyrrus, król Epirotów, walcząc z Illirami, chciał pod-
porządkować swej władzy miasto, które było stolicą społeczności, 
ale wskutek rozpaczliwej desperacji mieszkańców przypuścił atak na 
pozostałe miasta, sprawił, iż wrogowie ‒ ufni w wystarczające jak 
gdyby obwarowania ‒ rozproszyli się, aby bronić inne miejscowości. 
Gdy tak się stało, on sam zawezwał z powrotem wszystkie siły i zajął 
opuszczone przez obrońców miasto.372

[6,4] Kiedy konsul Korneliusz Rufinus daremnie oblegał przez ja-
kiś czas miasto Kroton, które uczynił niezdobytym przyjęty do obro-
ny oddział Lukanów, udał, że odstępuje od tego, co zaczął. Następnie 
wysłał do Krotonu przekupionego wielką zapłatą jeńca, a on, ucie-
kłszy niby to z aresztu, przekonał mieszkańców, że Rzymianie od-
stąpili. Krotończycy uznali to za prawdę, po czym odesłali oddziały 
posiłkowe, a opuszczonych przez obrońców, niczego się niespodzie-
wających i słabych wzięto do niewoli.373

[6,5] Magon, dowódca Kartagińczyków, pokonawszy Gn[ejusza] 
Pizona, obległ go w jakiejś wieży obronnej, ale podejrzewając, iż 
tamtemu mogą przyjść na pomoc posiłki, wysłał zbiega, który miał 

370 Czas akcji: 202 r. p.n.e. (u schyłku II wojny punickiej). ■ strony przeciw-
nej (diversae partis) ‒ tj. kartagińskiej. Tym razem Frontyn nie zapomina, że jest 
Rzymianinem.

371 Czas akcji: 155 r. p.n.e. (I wojna dalmacka). ■ Prekursorzy i epigoni: Liwiusz 
(per. 47,10), Strabon (7,5,5), Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 44,4), Ampeliusz 
(19,11). ■ p[ubliusz] korneliusz scypion… delminum (P. Cornelius Scipio… 
Delminum) ‒ Publiusz Korneliusz Scypion Nazyka Korkulum zdobył to dalmatyń-
skie miasto, kiedy sprawował konsulat po raz drugi. ■ zgroMAdziłA się rAzem cAłA 
zbiorowość (concursu omnium) – tj. obywatele wszystkich pozostałych miast bronili 
tego jednego miasta.

372 Czas akcji: 296‒280 p.n.e. (operacje militarne Pyrrusa przeciw Illirom, przed 
wyprawą na pomoc Tarentowi).

373 Czas akcji: 277 r. p.n.e. (wojna z Pyrrusem; kiedy król Epiru walczył na Sy-
cylii, Rzymianie zdobyli sprzyjające mu miasto Kroton/Krotonę, grecką kolonię). 
■ Epigon: Zonaras (8,6). ■ konsul korneliusz rufinus (Cornelius Rufinus consul) 
‒ Publiusz Korneliusz Rufinus był wtedy konsulem po raz drugi.
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przekonać nadciągające siły, że Pizon został już ujęty. Tym argumen-
tem przeraził ich i dopełnił zwycięstwa.374

[6,6] Kiedy Alcybiades chciał na Sycylii wziąć do niewoli Sy-
rakuzańczyków, wybrał spośród Katyńczyków, u których stał wtedy 
z wojskiem, pewnego człowieka, doświadczonego i bystrego, po 
czym wysłał go do Syrakuzańczyków. Ten, wprowadzony na zgro-
madzenie obywatelskie, dowiódł, że Katyńczycy są jak najbardziej 
wrogo usposobieni do Ateńczyków, gdyby więc Syrakuzańczycy 
ich wspomogli, pokonaliby i tamtych, i Alcybiadesa. Zapaleni do 
tej sprawy Syrakuzańczycy ruszyli wszystkimi siłami, zamierzając 
dotrzeć do Katyny, ale pozostawili własne miasto, które Alkibiades 
zaatakował z przeciwnej strony, po czym opustoszałe, tak jak prze-
widywał, zniszczył.375

[6,7] Ateńczyk Kleonimus, przeprowadziwszy atak na Tre zeń-
czyków, którzy ‹w›tedy mieli u siebie garnizon Kraterus‹a›, wystrze-
liwał za mury pociski z umieszczonym na nich napisem, że przybył, 
by wyzwolić ich państwo, i w tym samym czasie odesłał też jakichś 
pozyskanych przez siebie jeńców, by naubliżali Kraterusowi. Dzięki 
temu planowi doprowadził wśród oblężonych do wewnętrznych nie-
snasek, po czym podsunął wojsko i opanował miasto.376

7. O zmianie biegu rzek i pozbawianiu dostępu do wody

[7,1] P[ubliusz] Serwiliusz, odwróciwszy bieg rzeki, z której wrogo-
wie czerpali wodę, zmusił do kapitulacji z powodu pragnienia miasto 
Izaurę.377

374 Czas akcji: 216‒203 p.n.e. (II wojna punicka). ■ mAgon, dowódcA kAr-
tAgińczyków (Mago dux Cartaginiensium) ‒ kartagiński oficer, który nie był bratem 
Hannibala; por. 4,7,26. ■ obległ go (circumsesso) ‒ w Hiszpanii. ■ w jAkiejś wieży 
obronnej (quadam turre) ‒ nie wiadomo, o jakiej wieży mówi Frontyn. Najpewniej 
Pizon schronił się do fortecy lub fortu rzymskiego i zamknął w wieży.

375 Czas akcji: 415 r. p.n.e. (wojna peloponeska; wyprawa sycylijska). ■ Pre-
kursorzy i epigon: Tukidydes (6,64‒65 ‒ fortel Nikiasza i Lamachosa), Diodor Sy-
cylijski (13,6,2‒3 ‒ fortel Nikiasza i Lamachosa), Poliajnos (1,40,5).

376 Czas akcji: 277/276 r. p.n.e. ■ Epigon: Poliajnos (2,29,1 ‒ nieco inna wer-
sja). ■ Ateńczyk kleonimus (Cleonymus Atheniensis) ‒ Frontyn popełnił tu błąd, 
bowiem Kleonimos był Spartaninem, a jakkolwiek wywodził się z królewskiego 
domu Agiadów, nie odziedziczył tronu Sparty po swoim ojcu Kleomenesie II, a kró-
lem został dopiero jego syn, Leonidas II. ■ do wewnętrznych niesnAsek (seditione 
intestina) ‒ walki wewnętrze (στάσεις [stáseis]) wśród obywateli małych społeczności 
były chlebem powszednim greckiej rzeczywistości politycznej.

377 Czas akcji: 78‒74 p.n.e. (wojna z piratami). ■ Prekursor: Sallustiusz (Hist. 
2,87). ■ publiusz serwiliusz… zMusił do kApitulAcji… miAsto izAurę (P. Servilius 
Isauram oppidum… ad deditionem… conpulit) ‒ Publiusz Serwiliusz (później zwany 
Izauryckim) prowadził wojnę z ulokowanymi w Cylicji piratami, zakończoną następ-
nie przez Pompejusza w roku 67.
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[7,2] G[ajusz] Cezar sprawił w Galii, że miasto Kadurków, otoczo-
ne rzeką i obfitujące w źródła, cierpiało na brak wody, bo odwrócił 
bieg strumieni dzięki podkopom, a przy pomocy łuczników nie po-
zwalał na korzystanie z rzeki.378

[7,3] Kiedy L[ucjusz] Metellus w Hiszpanii Bliższej skierował rze-
kę z wyżej położonego terenu na obóz wrogów usytuowany niżej, 
a nieprzyjaciele wpadli w popłoch z powodu tej nagłej powodzi, 
pozabijał ich wówczas przy pomocy rozlokowanych w tym właśnie 
celu czatowników.379

[7,4] Aleksander pod Babilonem, który rozdziela pośrodku rzeka 
Eufrat, równocześnie zbudował fosę oraz groblę, ażeby wrogowie 
myśleli, iż ziemi ubywa, właśnie na jej budowę. I tak, zmieniwszy 
błyskawicznie bieg rzeki, przez dawniejsze koryto, które po osusze-
niu umożliwiło dostęp, wkroczył do miasta.380

[7,5] [Samiramida, jak powiadają, uczyniła to samo przeciw tym 
samym Babilończykom, odwróciwszy bieg tego samego Eufratu.]381

[7,6] Klistenes Sykiończyk przeciął wodociąg doprowadzający 
wodę do miasta Kryzeów, wkrótce jednak przywrócił spragnionym 
wodę zatrutą ciemiernikiem, ale ponieważ po jej wypiciu niedoma-
gali na rozwolnienie, zdobył ich miasto.382

378 Czas akcji: 51 r. p.n.e. (wojna galijska). ■ Prekursor: Cezar (Gall. 8,40‒43). 
■ miA sto kAdurków (Cadurcorum civitatem) ‒ zamieszkiwali oni południową Galię, 
a ich głównym miastem było Uxellodunum (niektórzy utożsamiają je z Divona Ca dur
corum; dziś: Cahors we Francji); zob. Cezar (Gall. 8,40).

379 Czas akcji: 143/142 r. p.n.e. ■ l[ucjusz] metellus (L. Metellus) ‒ w rzeczy-
wistości mowa o Kwintusie Cecyliuszu Metellusie Macedońskim, jednak rękopisy 
zgodnie podają: L. ‒ L[ucius]. ■ w hiszpAnii bliższej (in Hispania citeriore) ‒ od 
czasów republiki, a dokładnie od 197 r. do mniej więcej końca I w. p.n.e., istniały 
dwie prowincje hiszpańskie: Hispania Bliższa (Hispania Citerior) oraz Hiszpania 
Dalsza (Hispania Ulterior).

380 Czas akcji: 539 r. p.n.e. (epizod u wszystkich przywołanych autorów dotyczy 
króla Cyrusa II Wielkiego, a wówczas chodziłoby o oblężenie Babilonu przez tego 
władcę). ■ Prekursorzy i epigon: Herodot (1,191), Ksenofont (Inst.Cyr. 7,5), Poliajnos 
(7,6,5). ■ AleksAnder pod bAbilonem… równocześnie zbudowAł fosę orAz groblę 
(Alexander apud Babylona… fossam pariter et aggerem instituit) ‒ Macedończyk 
dwukrotnie wkraczał do Babilonu: raz po bitwie pod Gaugamelą (331 r.), ponownie 
– wracając z Indii (w roku 323). Nie wiadomo, z jakiego źródła korzystał Frontyn, 
bowiem w zachowanych dziełach historyków wyprawy Aleksandra nie pojawia się 
wzmianka o podobnym fortelu.

381 Czas akcji: ? [przybliżony okres życia i panowania Semiramidy: IX w. p.n.e.]. 
■ Epigon: Poliajnos (8,26). ■ to sAmo… tym sAmym… tego sAmego (eosdem… eodem… 
idem) ‒ świadoma lub przypadkowa aliteracja.

382 Czas akcji: 595‒585 p.n.e. (I wojna święta, jaką Amfiktionia Delficka 
prowadziła z fokijskim miastem Kirrą/Kryzą/Krisą, a dowodził sprzymierzony 
z Amfiktionią tagos, tj. zarządca, Tessalii, Euryloch); 600‒565 (kiedy Klejstenes 
był tyranem Sykionu); 638‒558 (za życia Solona). ■ Epigoni: Pauzaniasz (10,37,7 
‒ przypisuje fortel Solonowi), Poliajnos (6,13 ‒ podstęp Eurylocha). ■ wodociąg 



200 Frontyn    Podstępy wojenne

8. O napędzaniu oblężonym strachu

[8,1] Kiedy Filip w żaden sposób nie mógł zdobyć fortu Prinassum, 
zaczął wywozić ziemię tuż sprzed samych murów, udając, że prze-
prowadza się podkopy. Ponieważ mieszkańcy sądzili, że tunel pod 
nimi już wykopano, poddali się.383

[8,2] Tebańczyk Pelopidas zamierzał przystąpić do jednoczesnego 
oblężenia dwóch miast Magnetów, znajdujących się w nie tak wiel-
kiej od siebie odległości, toteż w czasie, gdy podprowadził wojsko 
pod jedno z nich, wydał polecenie, żeby zgodnie z założeniem przy-
było z innego obozowiska w wielkim pośpiechu czterech konnych 
z wieńcami na głowach, głosząc rzekome zwycięstwo. Dla stworze-
nia tego pozoru postarał się, aby podpalono rosnący pośrodku las, 
który miał sprawić wrażenie, że płonie miasto; oprócz tego rozkazał 
przyprowadzić paru jeńców przebranych za mieszkańców. Ci, którzy 
znaleźli się w oblężeniu, przerażeni taką stanowczością, a przy tym 
sądzący, że częściowo już ich pokonano, zaprzestali oporu.384

[8,3] Cyrus, król Persów, zamknąwszy Krezusa w Sardach, gdzie 
stroma góra nie dawała żadnego dostępu do murów, postawił słupy 
dorównujące wysokością wzniesieniu i umieścił na nich atrapy ludzi 
uzbrojone według perskiego zwyczaju, po czym nocą przysunął je 
pod wzniesienie. O świcie zaatakował mury z innej strony, gdzie 
wraz ze wschodem słońca zabłysły owe atrapy mające wygląd zbroj-
nych. Mieszkańcy uwierzyli, że miasto na tyłach zostało już zajęte, 
i z tego powodu rozpierzchli się w ucieczce, ustępując zwycięstwa 
wrogom.385

doProwAdzAjący wodę do miAstA (ductum aquarum in oppidum… ferentem) ‒ in
terpretatio Romana, a przy tym anachronizm, ale Frontyn, niezadługo autor dzieła 
O wodociągach miasta Rzymu, był na sprawy zaopatrzenia w wodę niezwykle czu-
ły. ■ wodę zAtrutą (aquam… corruptam) ‒ zatruwanie wody miało w starożytności 
długą tradycję; zob. Eneasz Taktyk (Comm.poliorc. 8,4). ■ ciemiernikiem (elleboro) 
– znaną w antyku rośliną (z rodziny jaskrowatych), leczniczą, ale także trującą, która 
występowała w wielu odmianach: np. Helleborus caucasicus stosowano dla oczysz-
czenia organizmu.

383 Czas akcji: ok. 201 r. p.n.e. (działania króla Filipa V Macedońskiego przeciw-
ko Ptolemeuszom, w małoazjatyckiej Karii). ■ Prekursor i epigon: Polibiusz (16,11), 
Poliajnos (4,18,1).

384 Czas akcji: 369‒364 p.n.e. (wojna tessalska; działania militarne Pelopidasa 
przeciw Magnetom, mieszkańcom tessalskiego półwyspu Magnezja). ■ Epigon: 
Poliajnos (2,4,1). ■ w nie tAk wielkiej od siebie odległości (non ita longo spatio di
stantia) ‒ właśnie od Poliajnosa wiemy, że dystans ten wynosił 120 stadiów, tj. nieco 
ponad 18 km.

385 Czas akcji: 546 r. p.n.e. (wojna persko-lidyjska). ■ Prekursor i epigon: Kte-
zjasz (FGrH 688, Pers. F4), Poliajnos (7,6,10). ■ Frontyn musiał znać podstęp z dzie-
ła Ktezjasza z Knidos, gdyż Herodot nie wspomina o tym wydarzeniu.
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9. O wpadaniu z innej strony, niż będą nas oczekiwać

[9,1] Scypion pod Kartaginą podszedł pod mury miasta przed od-
pływem fali morskiej, idąc (jak mawiał) w ślad za bogiem niczym 
za wodzem, i gdy morze się cofnęło, wdarł się tamtędy, gdzie nikt 
go nie oczekiwał.386

[9,2] Fabiusz Maksymus, syn Kunktatora, pod Arpami zajętymi 
przez garnizon Hannibala, przyjrzawszy się uważnie położeniu mia-
sta, wysłał w środku nocy sześciuset żołnierzy, ażeby się wspięli po 
drabinach na mur w obwarowanej i przez to rzadziej nawiedzanej 
przez straże części miasta oraz rozbili bramy. Wspomożeni odgłosem 
padającego deszczu, który zagłuszył hałas towarzyszący ich działa-
niom, wykonali, co nakazano. On sam dał znak z innej strony, po 
czym zaatakował i zajął Arpy.387

[9,3] Kiedy G[ajusz] Mariusz w czasie wojny jugurtyńskiej oblegał 
nad rzeką Muluchą warownię usytuowaną na skalistej górze, gdzie 
można było dojść jedynie wąską ścieżką, bo z pozostałych stron jak-
by rozmyślnie rozciągały się stromizny, pewien Liguryjczyk, zwy-
kły żołnierz z oddziału pomocniczego, który przypadkiem szukając 
źródła, zbierał wśród skałek na tej górze ślimaki i dotarł na szczyt, 
oznajmił mu, że do fortu można się wspiąć. Ten wysłał więc kilku 
najbardziej wszechstronnych centurionów z najszybszymi żołnierza-
mi, dołączywszy do nich trębaczy; mieli gołe głowy i nieobute stopy, 
aby dalej widzieć i łatwiej wspinać się po skałach, a tarcze i mie-
cze przytroczone na plecach. Kiedy pod przewodem Liguryjczyka, 
wspomagani rzemieniami i kołkami, na których opierali się podczas 
wspinaczki, dotarli na same tyły fortu, z tego właśnie powodu wolne 
od obrońców, zaczęli trąbić i hałasować, tak jak im polecono. Na ten 
ustalony znak Mariusz, niezmordowanie zachęcając swoich, rozpo-
czął żwawiej nacierać na załogę fortu. Przypuścił na nich atak, kiedy 
zostali odwołani przez nieobyty z wojną tłum, bo rzekomo warownia 
z przeciwnej strony została już zdobyta, i zajął fort.388

386 Czas akcji: 210 r. p.n.e. ■ Prekursorzy i epigon: Polibiusz (10,10‒11), Liwiusz 
(26,45‒46), Appian (Hisp. 19,73 ‒ 22,79). ■ pod kArtAginą (apud Carthaginem) – tj. 
hiszpańską Nową Kartaginą, zdobytą przez Publiusza Korneliusza Scypiona (później-
szego Afrykańczyka Starszego) w roku 209; por. Liwiusz (26,42,2 ‒ 47).

387 Czas akcji: 213 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursor i epigon: Liwiusz 
(24,46‒47), Appian (Annib. 31,130‒132 ‒ inna wersja).

388 Czas akcji: 107 r. p.n.e. (wojna Rzymu z numidyjskim królem Jugurtą, wal-
ki w Mauretanii). ■ Prekursor i epigon: Sallustiusz (Iug. 92‒94), Florus (Epit.Liv. 
1,36,14). ■ kilku nAjbArdziej wszechstronnych centurionów z nAjszybszymi żołnierzA-
mi (paucos perfectissimos centuriones cum velocissimis militibus) ‒ niewykluczone, 
że ta grupa ludzi była pierwowzorem późnorepublikańskich oddziałów antesignani, 
przeznaczonych w wieku I p.n.e. do zadań specjalnych; por. także wyżej, przyp. 194. 
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[9,4] Konsul L[ucjusz] Korneliusz Rufinus zajął na Sardynii wiele 
miast, wysadzając nocą na ląd najwytrzymalsze formacje spośród 
swych sił; zalecił żołnierzom, by się poukrywali i oczekiwali chwi-
li, kiedy on sam przyprowadzi okręty. Kiedy następnie wrogowie 
wyszli mu naprzeciw, gdy nadchodził, on to, pozorując ucieczkę, 
odciągnął ich w pościgu na dalszą odległość, a wówczas tamci prze-
prowadzili atak na opuszczone przez obrońców miasta.389

[9,5] Kiedy Perykles, ‹wódz› Ateńczyków, oblegał pewne miasto, 
którego bezpieczeństwa strzegła wielka jednomyślność broniących się, 
rozkazał, by nocą odegrać sygnał pobudki i podnieść wrzawę z tej stro-
ny murów, która zwracała się ku morzu. Nieprzyjaciel uznał, że to tam-
tędy nastąpi próba wdarcia się do miasta, porzucił więc bramy, przez 
które, jako że załoga pozostawiła je bez obrony, wtargnął Perykles.390

[9,6] Alcybiades, wódz Ateńczyków, by przystąpić do oblężenia 
Cyzyku, zbliżył się nieoczekiwanie nocą i wydał rozkaz, by trębacze 
dęli, stojąc pod inną częścią murów. Liczba obrońców obwarowań 
była wystarczająca, ale ‹kiedy› popłynęli ku tej części, gdzie, jak 
mniemali, tylko i wyłącznie może nastąpić atak, on wspiął się na 
mury tamtędy, gdzie nikt nie stawiał oporu.391

■ Epizod ten jest wyjątkowy na tle zwięzłych raportów Frontyna. To małe przygodo-
we opowiadanie, z grupą śmiałków-„komandosów” w rolach głównych, działających 
niczym bohaterowie, którzy mają do wykonania trudną misję. Z narracji widać, że 
Frontyn dysponował dokładnymi informacjami, a ponadto wyraźnie fascynował go 
ten sukces Mariusza. ■ przez nieobyty z wojną tłuM (ab imbelli multitudine) ‒ Frontyn 
przypomina o rozróżnieniu, na temat którego pisał już Eneasz Taktyk (Comm.po
liorc.1,1‒8): w oblężonym mieście były siły zbrojne i zwykli mieszkańcy-„cywile”.

389 Czas akcji: 259 r. p.n.e. (I wojna punicka). ■ konsul l[ucjusz] korneliusz 
rufinus zAjął nA sArdynii wiele miAst (L. Cornelius Rufinus consul complura Sar
diniae cepit oppida) ‒ kolejny raz Frontyn myli osoby i zdarzenia: Sardynię w roku 
259 zaatakował ówczesny konsul Lucjusz Korneliusz Scypion, a Publiusz Korneliusz 
Rufinus, konsul lat 290 i 277, walczył tylko na terenie Italii. Por. zresztą niżej, 3,10,2, 
gdzie imię konsula podane jest prawidłowo.

390 Czas akcji: ? [Perykles żył w latach: 493‒429 p.n.e.]. ■ Nic bliższego nie wia-
domo o tym podstępie, ale z formy, w jakiej został opowiedziany, wynika, że miesz-
kańcy wykazali się wyjątkową naiwnością. ■ wielkA jednoMyślność (magno consen
su) – już Eneasz Taktyk (Comm.poliorc. 10,20; 14,1; 17,1) pouczał, że zgoda wśród 
mieszkańców (ὁμόνοια [homónoia]) jest najlepszym gwarantem obrony zaatakowanego 
miasta, wyklucza bowiem zdradę i groźbę wojny wewnętrznej (στάσις [stásis]); zob. 
wyżej, przyp. 92 oraz 1,10,3.

391 Czas akcji: 410 (Diodor Sycylijski 13,50; Poliajnos 1,40,9) lub 409 r. p.n.e. 
(Dio dor 13,66,4‒67; Plutarch, Alc. 31,3‒8) (wojna peloponeska). ■ AlcybiAdes… by 
PrzystąPić do oblężeniA cyzyku, zbliżył się (Alcibiades… Cyzicum oppugnandae 
eius causa… accessit) ‒ Frontyn mógł tu popełnić machinalną pomyłkę, bo niżej 
(3,11,3) opowiada o oblężeniu przez Alkibiadesa Byzantion/Bizancjum. Jest to tym 
bardziej prawdopodobne, że Kyzikos/Cyzyk było wyjątkiem wśród greckich miast, 
nie miało bowiem (tak jak Sparta) murów; zob. Tukidydes (8,107), Diodor Sycylijski 
(13,40,6), Poliajnos (1,40,9). ■ Por. wyżej, 2,5,44, oraz niżej, 3,11,3.
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[9,7] Trazybul, wódz Milezyjczyków, aby zająć port Sykiończyków, 
nieustannie atakował mieszkańców od strony lądu, a kiedy ci zwróci-
li się ku miejscu, gdzie ich napadnięto, zajął port przy pomocy floty, 
która nie‹o›czekiwanie się pojawiła.392

[9,8] Filip podczas oblężenia jakiegoś nadmorskiego miasta pokrył 
deskami po dwa okręty i wzniósł na nich wieże, tak że nikt tego nie 
widział. Następnie, przypuściwszy atak od strony lądu z pomocą 
innych wież, rozpraszał obrońców miasta, po czym zbliżył się od 
strony morza z wyposażonymi w wieże okrętami i wspiął się na mury 
tam, gdzie nie stawiano oporu.393

[9,9] Perykles, mając zamiar oblegać jakąś twierdzę Pelo pone-
zyjczyków, do której prowadziły tylko dwa dojścia, jedno odciął 
kanałem, a drugie postanowił otoczyć murem. Mieszkańcy twierdzy 
poczuli się zabezpieczeni od tej pierwszej strony i zaczęli pilnować 
tylko tej części, którą ‒ jak widzieli ‒ otacza się murem. Perykles, 
przygotowawszy mosty i przerzuciwszy je nad niestrzeżonym kana-
łem, wspiął się do twierdzy.394

[9,10] Antioch, walcząc z Efezyjczykami, polecił Rodyjczykom, 
których miał w oddziałach posiłkowych, żeby z ogromną wrzawą 
zaatakowali nocą port. Kiedy w tym rejonie zbiegł się z wrzawą cały 
tłum, a reszta obwarowań została ogołocona z obrońców, on sam 
przypuścił atak ze strony p‹rz›eciwnej i zajął miasto.395

10. O rozmieszczeniu zasadzek, w które wpadną oblężeni

[10,1] Katon na oczach Lacetanów, których oblegał, usunął swoich 
pozostałych żołnierzy i rozkazał zaatakować mury jakimś Suess‹e-
t›anom, najmniej wojowniczym żołnierzom z oddziałów posiłko-
wych. Kiedy Lacetanie urządzili wycieczkę i zawzięcie ścigając 
uciekających, łatwo zmusili ich do odwrotu, poderwawszy ludzi, 
których zawczasu ukrył, zajął miasto.396

392 Czas akcji: ok. 600 r. p.n.e. ■ Nic nie wiadomo o wyprawie Trazybula prze-
ciw Sykiończykom, jakkolwiek tyran ten utrzymywał przyjazne relacje z tyranem 
Koryntu, Periandrem, być może więc wyprawa była efektem pomocy zbrojnej, jaką 
niósł Periandrowi.

393 Czas akcji: ? ■ filip (Philippus) ‒ nie wiadomo, czy chodzi tu o ojca Ale ksa n-
dra, Filipa II Macedońskiego.

394 Czas akcji: 430 r. p.n.e. (wojna peloponeska). ■ Epigon: Poliajnos (5,10,3 ‒ 
fortel Himilkona; wydaje się, że Frontyn popełnił pomyłkę, por. wyżej, przyp. 233). 
■ Jest to wariant podstępu 1,5,10.

395 Czas akcji: ok. 200 r. p.n.e. ■ Antioch (Antiochus) ‒ być może chodzi o fortel 
króla Antiocha III Wielkiego.

396 Czas akcji: 195 r. p.n.e. (bunt miast w Hiszpanii, stłumiony przez konsula 
Katona Starszego). ■ Prekursor: Liwiusz (34,20).
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[10,2] L[ucjusz] Scypion na Sardynii zaniechał prowadzonego już 
oblężenia pewnego miasta i ‹z częścią żołnierzy› upozorował uciecz-
kę. Mieszkańcy wdali się w nierozważną pogoń, a wówczas on przy 
pomocy tych, których wcześniej ukrył w pobliżu, najechał miasto.397

[10,3] Kiedy Hannibal oblegał miasto Himerę, rozmyślnie pozwo-
lił, aby jego obóz został zdobyty, wydał bowiem Punijczykom rozkaz 
wycofania się, jak gdyby wróg miał przewagę. Himeryjczycy tak 
bardzo dali się oszukać tym, co zaszło, że powodowani radością 
porzucili miasto i wyszli ku punickiemu obwałowaniu, a wtedy 
Hannibal zajął opustoszałe miasto przy pomocy ludzi, których na tę 
właśnie okazję rozlokował zawczasu w zasadzkach.398

[10,4] Ten sam, aby wywabić Saguntyjczyków, podszedł pod mury 
w luźnym szyku bojowym, po czym przy pierwszym wypadzie 
mieszkańców upozorował ucieczkę i wycofał się; następnie, umieś-
ciwszy pośrodku wojsko, wyciął w pień odciętego od miasta przez 
swoje siły wroga, który znalazł się w centrum.399

[10,5] Kartagińczyk Himilkon pod Agrygentem ulokował w zasadz-
kach niedaleko miasta część sił i polecił żołnierzom, by zapalili wil-
gotne drewno, gdy mieszkańcy posuną się naprzód. Potem o świcie 
wyruszył z resztą wojska, aby wywabić nieprzyjaciela, upozorował 
ucieczkę i ustępując, wyciągnął dalej ścigających go mieszkańców. 
Czyhający w zasadzkach przy murach podłożyli, jak im rozkazano, 
ogień pod wiązki drewna, a Agrygentyńczycy, dostrzegłszy unoszący 
się dym, uznali, że ich miasto płonie. Kiedy trwożliwie ruszyli do 
obrony, na ich drodze pojawili się ci, którzy czekali w zasadzkach 
wzdłuż murów, z tyłu zaś zaatakowali ci, których wcześniej sami 
ścigali, toteż znalazłszy się między nimi, ulegli zagładzie.400

[10,6] Wiriatus rozmieścił w zamaskowanych miejscach żołnie-
rzy, kilku jednak wysłał, by uprowadzili bydło Segobrygeńczyków, 
a kiedy ci niezwłocznie i w wielkiej liczbie ruszyli, by je odzyskać, 

397 Czas akcji: 259 r. p.n.e. (I wojna punicka). ■ Por. wyżej, 3,9,4.
398 Czas akcji: 409 r. p.n.e. ■ Prekursor: Diodor Sycylijski (13,59,7 ‒ 62,2 ‒ inna 

wersja).
399 Czas akcji: 219 r. p.n.e. ■ Prekursorzy: Liwiusz (21,7,8‒9), Petroniusz (Sat. 

141,9). ■ ten sAm (idem) ‒ tym razem ewidentna pomyłka Frontyna: bohaterem 
jest syn Hamilkara Barkasa, przyszły zwycięzca spod Kann, a nie mniej znany syn 
Giskona, jak w poprzedniej anegdocie. ■ uMieściwszy Pośrodku wojsko (interposito
que exercitu) ‒ tj. między murami miasta a siłami wroga ścigającymi wycofującą się 
linię bojową Hannibala. ■ w centrum (in medio) ‒ tj. został zablokowany pomiędzy 
szykiem, który się wycofał, a wojskiem odcinającym obrońcom możliwość powrotu.

400 Czas akcji: 406 r. p.n.e. (epizod z walk kartagińsko-greckich na Sycylii). 
■ Epigon: Poliajnos (5,10,4). Wydawcy przytaczają też Stary Testament (Joz 8,4‒8. 
11‒25), gdzie mowa o zagładzie kananejskiego miasta Aj (dosłownie: ‘Ruina’; dziś: 
Et-Tell w Izraelu).
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oraz zaczęli ścigać łupieżców, którzy upozorowali ucieczkę, zostali 
wciągnięci w zasadzki i pozabijani.401

[10,7] Jazda Skordysków, gdy Lukullus stanął na czele garnizonu 
Heraklei złożonego z obywateli o o‹d›mi‹en›nych poglądach, spro-
wokowała wycieczkę, udając, że chce uprowadzić stada. Następnie 
upozorowawszy odwrót, nakierowali ścigającego ich Lukullusa na 
zasadzki i wraz z nim zabili ośmiuset żołnierzy.402

[10,8] Chares, wódz Ateńczyków, zamierzał zaatakować miasto 
położone na wybrzeżu, więc trzymał potajemnie flotę za jakimiś cy-
plami i wydał rozkaz, by najzwinniejszy z okrętów przepłynął obok 
nieprzyjacielskich stanowisk. Na ten widok wszystkie okręty, jakie 
tam były, aby strzec portu, rzuciły się w pościg, a Chares wpłynął 
z resztą floty do niebronionego portu i zajął też samo miasto.403

[10,9] Barka, wódz Punijczyków, kiedy nasi oblegali z lądu i morza 
Lilibeum na Sycylii, nakazał części swej floty pokazać się z daleka 
w zbrojnej gotowości. Gdy na jej widok nasi szybko wypłynęli, on 
sam z resztą okrętów, które trzymał w ukryciu, zajął port Lilibeum.404

11. O pozorowaniu odwrotu

[11,1] Kiedy Formion, wódz Ateńczyków, niszczył pola Chalcy-
denzów, ich posłom, którzy czynili starania w tej sprawie, odpo-
wiedział łaskawie, a tej nocy, której planował ich odesłać, zmyślił, 
że otrzymał od swoich obywateli list i ze względu na niego musi 
wracać; wyruszywszy więc niedaleko, odesłał posłów. Ponieważ 
oznajmili swoim, że wszystko jest zabezpieczone i Formion odszedł, 
Chalcydenzi, pokładając nadzieję zarówno w jego ostentacyjnej ła-
godności, jak i w wycofaniu wojska, rozpuścili straże pilnujące mia-
sta, a wówczas Formion niezwłocznie zawrócił, oni zaś nie zdołali 
obronić się przed nieoczekiwaną napaścią.405

[11,2] Kiedy Agesilaus, wódz Lacedemończyków, oblegał Foc‹e›n-
zów i dowiedział się, że ci, którzy wtedy przyszli im ze zbrojną pomo-
cą, uginają się już pod ciężarem wojennych niedogodności, nieco się 
wycofał, jakby do innych zadań, dając im wolną drogę do odwrotu.

401 Czas akcji: 147‒139 p.n.e. (Półwysep Iberyjski: powstanie Celtyberów/Lu-
zytanów pod wodzą Wiriatusa przeciw Rzymianom, oblężenie miasta Segobrygi).

402 Czas akcji: ?
403 Czas akcji: 366–336 p.n.e. [lata aktywności Charesa].
404 Czas akcji: 249 r. p.n.e. (I wojna punicka). ■ Prekursor: Polibiusz (1,44 ‒ do-

wódcą jest Hannibal). ■ bArkA, wódz punijczyków (Barca dux Poenorum) ‒ nie wia-
domo, czy (podobnie jak niżej, w fortelu 3,16,2) należy identyfikować go z ojcem 
Hannibala, Hamilkarem Barkasem.

405 Czas akcji: 432 r. p.n.e. (przed wojną peloponeską). ■ Epigon: Poliajnos (3,4,1).



206 Frontyn    Podstępy wojenne

Niedługo potem, kiedy to wojsko już odeszło, rozgromił opuszczo-
nych Foc‹e›nzów.406

[11,3] Alcybiades, walcząc z Bizantyńczykami, którzy trzymali się 
w obrębie murów, rozmieścił zasadzki i upozorowawszy odwrót, 
pokonał nie dość ostrożnych.407

[11,4] Wiriatus, wycofując się, przebył drogę w trzy dni, a ponow-
nie przemierzywszy tę samą w jeden dzień, pokonał pewnych siebie 
Segobrygeńczyków, kiedy byli całkowicie zajęci składaniem ofiar.408

[11,5] Kiedy Epaminondas pod Mantynią spostrzegł, że na pomoc 
nieprzyjacielowi przyszli Lacedemończycy, pomyślał, że zdoła zająć 
Lacedemon, jeśli wyruszy przeciw niemu potajemnie, toteż w nocy 
kazał zapalić wiele ognisk, by pod pozorem pozostania na miejscu 
mógł zataić wymarsz. Zdradzony przez dezertera, ponieważ wojsko 
Lacedemończyków zaczęło go ścigać, zszedł wprawdzie z drogi, 
którą podążał do Sparty, jednak sam ten pomysł obrócił przeciw 
Mantyneńczykom. Rozpaliwszy bowiem ogniska, tak samo omamił 
Lacedemończyków, że niby zostaje, a sam w powrotnej drodze do 
Mantynii przemierzył czterdzieści tysięcy kroków i zajął pozbawio-
ne oddziałów posiłkowych miasto.409

Przeciwnie – dotyczące zabezpieczenia oblężonych410

12. O wzbudzaniu troski o swoich

[12,1] Alcybiades, ‹wódz› Ateńczyków, kiedy jego państwo oble-
gali Lacedemończycy, obawiając się niedbalstwa strażników, wy-
jawił tym, którzy trwali na posterunkach, by wypatrywali światła, 
które pokaże nocą z cytadeli, a na jego widok i oni sami także mają 
podnieść światła, jeśli zaś ktoś zaniedba ten obowiązek, poniesie 
karę. Podczas gdy uważnie oczekiwano znaku od dowódcy, wszyscy 

406 Czas akcji: 396‒394 p.n.e. (operacje militarne Agesilaosa w Azji Mniejszej, 
oblężenie i zajęcie Focei/Fokai). ■ Epigon: Poliajnos (2,1,16).

407 Czas akcji: 409 r. p.n.e. (ostatnia faza wojny peloponeskiej). ■ Prekursor 
i epigoni: Diodor Sycylijski (13,66,4‒67), Plutarch (Alc. 31,3), Poliajnos (1,40,2). 
■ Por. wyżej, 2,5,44; 3,9,6.

408 Czas akcji: 147‒139 p.n.e. (Półwysep Iberyjski: powstanie Celtyberów/Lu-
zytanów pod wodzą Wiriatusa przeciw Rzymianom, zajęcie miasta Segobrygi).

409 Czas akcji: 362 r. p.n.e. (najazd Teban na Peloponez). ■ Prekursorzy i epi-
goni: Ksenofont (Hist.Graec. 7,5,9‒17), Eneasz Taktyk (Comm.poliorc. 2,2), Po-
libiusz (9,8), Diodor Sycylijski (15,82,5‒84,3), Plutarch (Agesil. 34,3), Poliajnos 
(2,3,10), Justynus (6,7,2‒3). ■ nieprzyjAcielowi (hosti) – tj. Eleatom, Ateńczykom 
i Mantynejczykom. ■ czterdzieści tysięcy kroków (quadraginta milia passuum) ‒ tj. 
niemal 60 km.

410 Niniejsze przykłady w równym stopniu nadawałyby się do rozdziału o dys-
cyplinie żołnierskiej.
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pilnie czuwali i uniknięto niebezpieczeństwa, jakie niosła ze sobą noc, 
kiedy podejrzewano coś złego.411

[12,2] Kiedy Ifikrates, wódz Ateńczyków, zajmował wraz z gar-
nizonem Korynt i sam obchodził straże, bo wróg się zbliżał, prze-
szył grotem włóczni strażnika, którego przyłapał na spaniu. Tym, co 
szemrali, uznając ten czyn za okrucieństwo, odpowiedział: „Jakiego 
zastałem, takiego zostawiłem”.412

[12,3] [To samo miał uczynić Epaminondas.]413

13. O wysyłaniu i odbieraniu wiadomości

[13,1] Rzymianie, oblężeni na Kapitolu, by ubłagać †Kamillusa 
o powrót z wygnania†, posłali Poncjusza Kominiusza, a ten zmylił 
posterunki Galów, opuścił się po Skale Tarpejskiej, przepłynął Tyber 
i dotarł do Wejów, po czym wypełniwszy poselstwo, w podobny 
sposób wrócił do swoich.414

[13,2] Kampańczycy, ponieważ Rzymianie, którzy ich oblegali, 
pilnie trzymali straż, wysłali kogoś odzianego jak dezerter, aby ten, 
znalazłszy sposobność do ucieczki, zaniósł Punijczykom list ukryty 
w pasie.415

[13,3] [Jacyś ludzie zaszywali także w upolowanej zwierzynie 
i zwierzętach pociągowych listy spisane na pergaminie.

411 Czas akcji: ? [wojna archidamijska: 431‒424]. ■ Epigon: Poliajnos (1,40,3 ‒ 
opis dokładniejszy). ■ kiedy jego PAństwo oblegAli lAcedeMończycy (civitate sua ‹a› 
Lacedaemoniis obsessa) ‒ nie wiadomo, które oblężenie Aten Frontyn ma na myśli. 
Być może chodzi o jedną z inwazji spartańskich podczas pierwszej fazy wojny pelo-
poneskiej, zwanej wojną archidamijską. Wydaje się, że autor Podstępów przytacza tę 
anegdotę z pamięci. ■ z cytAdeli (ex arce) ‒ słynnego wzgórza z kompleksem świą-
tyń (w czasie, kiedy toczy się akcja epizodu, niektóre nadal były w budowie) i posą-
gów, czyli ateńskiej akropoli. ■ noc, kiedy podejrzewAno coś złego (suspectae noctis) 
– żołnierska zwięzłość stylu (brevitas) Frontyna miewa wiele wspólnego ze stylem 
autorów późniejszych brewiariów. Wydawcy „The Loeb Classical Libraryˮ wybierają 
sens: ‘niebezpieczna noc’, ale wydaje się, że gubi to niuans. Zdecydowaliśmy się na 
wersję opisową.

412 Czas akcji: 393‒391 p.n.e. (wojna koryncka). ■ Prekursor i epigon: Nepos 
(Iph. 2,1‒2), Sarnicki (Księgi hetmańskie, k. 272‒273, 277). ■ wróg (hostium) ‒ cho-
dzi o Lacedemończyków; zob. Poliajnos (3,9,43).

413 Czas akcji: ? [Epaminondas: † 362 r. p.n.e.].
414 Czas akcji: 390 r. p.n.e. (najazd Galów na Rzym). ■ Prekursorzy i epigoni: 

Liwiusz (5,46 ‒ inna wersja), Diodor Sycylijski (14,116), Plutarch (Cam. 25,1‒5; 
Fortun.Roman. 12 [324f‒325b]), Appian (Gall. 4; 5,1), Kassjusz Dion (24,8), Zonaras 
(7,23).

415 Czas akcji: 211 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursor: Liwiusz (26,7 ‒ 
list do Kampańczyków wysyła Hannibal). ■ kAMPAńczycy (Campani) ‒ Kampania 
została zapamiętana jako region, który podczas inwazji Hannibala wsparł najeźdźcę 
i przeszedł na jego stronę; zob. wyżej 3,4,1 (o oblężeniu Kapui). ■ w pAsie (balteo) ‒ 
wyraz balteus lub balteum ma pochodzenie etruskie.
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[13,4] Jeszcze inni wpychali je do zadów zwierząt pociągowych, 
kiedy te gnano przez posterunki.

[13,5] Niektórzy pisali po wewnętrznej stronie pochwy miecza.]
[13,6] Ponieważ L[ucjusz] Lukullus chciał powiadomić oblega-

nych przez Mitrydatesa Cyzyceńczyków o swoim przybyciu, a je-
dynego i wąskiego wjazdu do miasta, małym mostem łączącego 
wyspę z lądem, strzegł garnizon nieprzyjacielski, rozkazał umieją-
cemu pływać i biegłemu w sztuce nawigacji żołnierzowi, by usiadł 
on na dwóch napompowanych skórzanych workach, które miały 
wszyty list (przywiązał je sobie od dołu dwoma rozciągającymi się 
między nimi sznurkami), i pokonał przeprawę o długości siedmiu 
tysięcy kroków. Szeregowiec spisał się tak doskonale, że machając 
nogami niczym sterami, wyznaczał kurs i zwiódł obserwujących go 
z daleka ludzi, którzy stali na posterunku, bo przypominał morskie 
zwierzę.416

[13,7] Konsul Hircjusz wysyłał niekiedy do Decymusa Brutusa, 
którego w Mutynie oblegał Antoniusz, listy pisane na cynie, z któ-
rymi po przymocowaniu ich sobie do ramion żołnierze przepływali 
rzekę Skultennę.417

[13,8] Ten sam gołębiom, które wcześniej zamykał i głodził 
w ciemnościach, włosem ze zwierzęcej sierści przywiązywał listy 
wokół szyi i wypuszczał ptaki z miejsca najbliższego (na ile to tylko 
było możliwe) od murów. Te, żądne światła i pokarmu, leciały na 
szczyty budynków, gdzie chwytał je Brutus, który tym sposobem 
otrzymywał wieści o wszystkich sprawach, zwłaszcza po tym, gdy 
rozsypawszy w paru miejscach karmę, przyzwyczaił gołębie, by lą-
dowały właśnie tam.418

14. O wprowadzaniu oddziałów pomocniczych 
i dostarczaniu zaopatrzenia

[14,1] W czasie wojny domowej, kiedy Ategua, miasto w Hiszpanii 
obsadzone przez pompejańczyków, znalazła się w oblężeniu, pewien 
Maur, jako rzekomy cezarianin, podkomendny trybuna, poderwał 
w no‹cy› na nogi jakichś strażników. Od których ‹***› podrywając 

416 Czas akcji: 74 r. p.n.e. (III wojna mitrydatejska; z Mitrydatesem walczy 
Lukullus). ■ Prekursor i epigoni: Sallustiusz (Hist. 3,37), Florus (Epit.Liv. 1,40,15‒16), 
Orozjusz (Hist.adv.pag. 6,2,14), Sydoniusz Apollinaris (Carm. 2,511‒514). ■ siedmiu 
tysięcy kroków (septem milium passuum) ‒ tj. ponad 10 km.

417 Czas akcji: 43 r. p.n.e. (oblężenie Mutyny). ■ Epigon: Kassjusz Dion (46,36,4– 
‒5). ■ konsul hircjusz (Hirtius consul) – oficer Cezara, który dokończył Wojnę ga
lijską; zmarł od ran po bitwie pod Mutyną w roku 43.

418 Czas akcji: ts. ■ Prekursor: Pliniusz Starszy (NH 10,37).



 Księga trzecia    13,4 – 15,3 209

innych, dzięki śmiałości swego oszustwa sprowadził dla Pompejusza 
pomoc zbrojną przez środek sił Cezara.419

[14,2] Gdy Hannibal oblegał Kazylinum, przy sprzyjającym 
poziomie wody w rzece Wolturnus Rzymianie wysłali pszenicę 
w beczkach, by oblężeni ją wyłowili. Choć Hannibal je zablokował, 
przerzucając przez środek rzeki łańcuch, zaczęli rozrzucać orzechy, 
a ponieważ docierały do miasta niesione przez wodę, dzięki temu 
zaopatrzeniu zaspokoili najpilniejsze potrzeby sojuszników.420

[14,3] Hircjusz wysłał rzeką Skultenną obleganym przez Antoniu-
sza Mutyneńczykom załadowaną w beczkach sól, której bardzo im 
brakowało.421

[14,4] Ten sam wysłał przy sprzyjającym prądzie tusze owiec, a gdy 
je otrzymano, zaspokoiły najpilniejsze potrzeby i niedostatki.

15. Jak sprawić wrażenie,  
że to, czego brak, występuje w nadmiarze

[15,1] Rzymianie, kiedy Galowie oblegali Kapitol, cierpiąc już 
straszny głód, rzucali chlebem w nieprzyjaciela, czym sprawili wra-
żenie, iż jadła mają pod dostatkiem, i wytrzymali oblężenie, dopóki 
z pomocą nie przybył Kamillus.422

[15,2] [Podobno tak samo uczynili Ateńczycy, walcząc z Lacede-
mończykami.]423

[15,3] Z tymi, których Hannibal oblegał w Kazylinum, wiąże się 
historia, iż kiedy cierpieli dotkliwy głód, gdyż Hannibal, zaorawszy 
teren, który znajdował się między jego obozem a murami, wykluczył 

419 Czas akcji: 45 r. p.n.e. (wojna domowa Cezara z pompejańczykami w Hisz-
panii). ■ Prekursorzy i epigon: Wojna w Hiszpanii (19,4), Waleriusz Maksymus (9,2,4 
‒ nieco inna wersja: zamiast Maura Rzymianin Munacjusz Flakkus), Kassjusz Dion 
(43,33‒34 ‒ Rzymianin Munacjusz Flakkus). ■ PoMPejAńczyków (Pompeianarum 
partium) ‒ tym zwrotem zdecydowałem się oddać Frontynowe partes Pompeianae 
(zwolennicy Gnejusza Pompejusza Wielkiego walczący pod komendą jego syna, 
Pompejusza Młodszego). Nie jest to wprawdzie przekład dosłowny, ale dobrze odda-
je sens myśli za pomocą popularnego w polszczyźnie zwrotu na oznaczenie przyna-
leżności politycznej; łaciński rzeczownik pars zachowuje również sens: ‘członkowie 
grupy, zwolennicy’. ■ podkomendny trybunA (tribuni cornicularius) ‒ cornicularius 
był żołnierzem wyróżnionym honorową odznaką (umieszczoną na hełmie) w postaci 
małego rogu (corniculum ‒ ‘rożek’); przydzielano ich do pomocy wyższym ofice-
rom. ■ od których ‹***› PodrywAjąc innych (ex quibus ‹***› ali[qu]os excitans) 
‒ uczeni próbują uzupełniać: ‹cum tesseram accepisset› (‘kiedy otrzymał tabliczkę 
z rozkazem/znak rozpoznawczy’).

420 Czas akcji: 216 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursor: Liwiusz (23,19).
421 Czas akcji: 43 r. p.n.e. (kampania mutyńska).
422 Czas akcji: 390 r. p.n.e. (najazd Galów na Rzym; oblężenie Miasta). ■ Pre-

kursorzy: Liwiusz (5,48,4‒5), Owidiusz (Fast. 6,351‒394), Waleriusz Maksymus (7,4,3).
423 Czas akcji: ? [wojna peloponeska: 431‒404].
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z ich jadłospisu także zboża, w przygotowanym uprzednio miejscu 
wysiali nasiona, co sprawiło, iż wydawało się, że mają to, dzięki 
czemu utrzymają się przy życiu aż do zbiorów.424

[15,4] Kiedy oblężono niedobitków z Warusowej klęski i wydawa-
ło się, że nie mają już środków do życia, przez całą noc oprowadzali 
oni jeńców wokół spichlerzy, po czym obcięli im ręce i puścili wol-
no. Ci przekonali swoich zajętych oblężeniem, by nadziei na rychłe 
zwycięstwo w walce nie pokładali w głodzie trapiącym Rzymian, 
którym zbywa na obfitych zasobach pożywienia.425

[15,5] Traków oblegano na stromej górze, ale wróg nie miał nań do-
stępu, każdy z osobna zgromadził więc niewielką ilość pszenicy, po 
czym nakarmili nią kilka owiec ‹***› w stronę garnizonu nieprzyja-
cielskiego. Po schwytaniu i zabiciu zwierząt, gdy w ich wnętrznościach 
ujawniono ślady ziarna, wróg nabrał przekonania, że tym, którzy nawet 
wypasają owce, zbywa na pszenicy, dlatego odstąpił od oblężenia.426

[15,6] Trazyb‹u›l, wódz Milezyjczyków, kiedy Halyattes dręczył 
jego żołnierzy przedłużającym się oblężeniem, spodziewając się, że 
głód może ich popchnąć do kapitulacji, przed przybyciem posłów 
Halyattesa rozkazał przynieść na rynek całą żywość i zorganizowaw-
szy w tym czasie wspólne biesiadowanie, po całym mieście wydał 
wystawne uczty. I tak przekonał wroga, że zbywa mu środków, dzię-
ki którym wytrzymają przeciągające się oblężenie.427

16. Jak przeciwdziałać zdrajcom i uciekinierom

[16,1] Ponieważ Klaudiusz Marcellus ‒ poznawszy plan Nolań-
czyka, L[ucjusza] Bancjusza, który usiłował przekupić współtowa-
rzyszy, by dopuścili się odstępstwa, i odczuwał wobec Hannibala 
wdzięczność, gdyż dzięki jego uprzejmości, kiedy jako ranny zna-
lazł się wśród kanneńskich jeńców, został otoczony opieką i wy-
puszczony z tej niewoli do swoich ‒ nie miał śmiałości go zabić, 

424 Czas akcji: po 2 VIII 216 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy: Strabon 
(5,4,10), Liwiusz (23,19,13‒15).

425 Czas akcji: 9 r. n.e. (po zagładzie legionów w Lesie Teutoburskim, jakiej Rzy-
mianie dowodzeni przez Publiusza Kwinktyliusza Warusa doznali od germańskich 
Cherusków, których wodzem był Arminiusz; por. wyżej, przyp. 310).

426 Czas akcji: ? ■ Nic bliższego nie wiadomo o tym wydarzeniu. ■ nAkArmili 
nią kilkA owiec ‹***› w stronę gArnizonu nieprzyjAcielskiego (paucas oves paverunt 
‹***› in hostium praesidia) ‒ uczeni próbują naprawić ten passus na rozmaite spo-
soby: ‹pecora› paverunt ‹et / pepuleruntque / et egerunt› in hostium praesidia ‹pro
duxerunt / dimiserunt› / ‹pecora› paverunt ‹eaque› in hostium praesidia ‹impulerunt› 
(‘nakarmili nią kilka owiec i pognali je w stronę garnizonu nieprzyjacielskiego’).

427 Czas akcji: ok. 600 r. p.n.e. (konflikt tyrana Miletu z władcą lidyjskim). ■ Pre-
kursor i epigon: Herodot (1,21‒22), Poliajnos (6,48).
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aby wydając nań wyrok śmierci, nie sprowokować do buntu innych 
Nolańczyków, wezwał go do siebie i odbył z nim rozmowę, twier-
dząc, że tamten jest bardzo dzielnym żołnierzem, o czym on sam 
wcześniej nie wiedział, i zachęcił go, by nadal przy nim pozostał, 
a oprócz wypowiedzenia tych zaszczytnych słów podarował mu też 
konia. Tym dobrodziejstwem zyskał sobie zaufanie nie tylko jego, 
ale i współtowarzyszy, bo ufność tamtych zawisła od niego.428

[16,2] Hamilkar, wódz Punijczyków, ponieważ oddziały pomocni-
cze Galów często przechodziły na stronę Rzymian i utrwalił się już 
zwyczaj, by przyjmować ich jako sojuszników, trzymał w pogotowiu 
najbardziej zaufanych ludzi, by udali, że dokonują takiego przejścia: 
mieli pozabijać Rzymian, którzy wyszliby w celu ich przyjęcia. Ta 
przebiegłość Hamilkara przyczyniła się nie tylko do teraźniejszego 
powodzenia, ale przydała się też na przyszłość, bo Rzymianie mieli 
w podejrzeniu także prawdziwych zbiegów.429

[16,3] Kiedy Hannon, naczelny dowódca Kartagińczyków na Sycy-
lii, dostał wiadomość, że spośród galijskich najemników około cztery 
tysiące planuje potajemnie, by uciec do Rzymian, bo nie otrzymali 
żołdu przez kilka miesięcy, a nie odważył się wystąpić przeciw nim 
w obawie przed buntem, obiecał, że szczodrością wynagrodzi bezpra-
wie tej zwłoki. Gdy Galowie składali mu za to podziękowania, on zaś 
przyrzekł, że w stosownym czasie będą mogli udać się ‹na› szukanie 
łu‹pu›, wysłał najbardziej zaufanego zarządcę do konsula Otacyliu-
sza, aby jako rzekomy zbieg z powodu sprzeniewierzenia rachunków 
oznajmił mu, iż najbliższej nocy będzie można wziąć do niewoli cztery 
tysiące Galów wysłanych po łupy. Otacyliusz nie od razu uwierzył 
zbiegowi, ale nie sądził też, że należy rzecz zlekceważyć, więc umieś-
cił w zasadzkach oddział swoich najwyborniejszych ludzi. Przechwy-
ceni przez niego Galowie w dwójnasób uczynili zadość pomysłowi 
Hannona: i wytłukli Rzymian, i sami do ostatniego stracili życie.430

[16,4] Hannibal zemścił się na zbiegach, zastosowawszy podobne 
rozwiązanie, kiedy bowiem oto dowiedział się, że kilku żołnierzy 

428 Czas akcji: po 2 VIII 216 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy i epigo-
ni: Liwiusz (23,15,7‒16,1 ‒ o Marku Klaudiuszu Marcellusie), Waleriusz Maksymus 
7,3,7 ‒ o Kwintusie Fabiuszu Maksymusie Kunktatorze), Plutarch (Marcell. 10,4‒ 
–11,1; Fab.Max. 20,2‒3 ‒ o Fabiuszu; Reg.apoph. 26,21 [180f‒181a]; 74,4 [195e‒f] ‒  
o Fabiuszu), Kassjusz Dion (frg. 57,33), Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 43  
‒ o Fabiuszu). ■ Wariant podstępu przytoczonego niżej, 4,7,36. ■ wśród kAnneńskich 
jeńców (inter Cannenses) ‒ tj. żołnierzy, którzy walczyli pod Kannami.

429 Czas akcji: 260‒241 p.n.e. (I wojna punicka). ■ hAmilkAr (Hamilcar) ‒ nie 
wiadomo, czy (tak jak wyżej, w opisie epizodu 3,10,9) należy identyfikować go z oj-
cem Hannibala, Hamilkarem Barkasem.

430 Czas akcji: 261 r. p.n.e. (I wojna punicka). ■ Prekursor i epigon: Diodor Sy-
cylijski (23,8,3), Zonaras (8,10 ‒ autorem pomysłu był Hamilkar).
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ostatniej nocy zdradziło, a był świadom, że w obozie przebywają 
szpiedzy nieprzyjaciela, jawnie ogłosił, iż jego najsprytniejszych 
żołnierzy nie powinno się nazywać „zbiegami”, gdyż wyszli na roz-
kaz dla przechwycenia planów wroga. Usłyszawszy to, co ogłosił, 
szpiedzy powtórzyli swoim, a wtedy schwytanym przez Rzymian 
zbiegom odcięto ręce, po czym zostali odesłani.431

[16,5] Kiedy Diodor, mając do dyspozycji garnizon, strzegł Amfi-
polis, ale nabrał podejrzeń co do dwóch tysięcy Traków, którzy ‒ jak 
się wydawało ‒ planują złupić miasto, skłamał, że kilka nieprzyja-
cielskich okrętów przybiło do najbliższego brzegu i można je ogra-
bić. Posłał ożywionych tą nadzieją Traków, a następnie, zamknąwszy 
bramy, nie przyjął ich z powrotem.432

17. O wycieczkach

[17,1] Rzymianie, którzy opanowali twierdzę Panhormitańczyków, 
kiedy Hazdrubal nadciągnął z oblężeniem, celowo umieścili na mu-
rach niewielu obrońców. Gdy Hazdrubal, zlekceważywszy tę garstkę, 
nierozważnie podsunął się pod mury, uczynili wycieczkę i zabili go.433

[17,2] Emiliusz Paulus, kiedy Ligurowie wszyscy razem i niespo-
dziewanie zaatakowali jego obóz, udał, że się boi, i długo powstrzy-
mywał żołnierza, po czym, gdy wróg był już wyczerpany, urządziwszy 
wypad przez cztery bramy, pokonał Ligurów i wziął ich do niewoli.434

[17,3] Rzymski prefekt Liwiusz, który zajął twierdzę Tarentyjczy-
ków, wysłał do Hazdrubala posłów z prośbą, aby wolno mu było 
odejść bez szkody. Tym udawaniem sprawił, że wróg poczuł się bez-
piecznie, uczynił więc wycieczkę i urządził rzeź.435

431 Czas akcji: ? (II wojna punicka: 218‒204 p.n.e.). ■ Żadne inne znane nam 
źródło nie informuje o tym wydarzeniu.

432 Czas akcji: 168 r. p.n.e. (III wojna macedońska; po bitwie pod Pydną). ■ Pre-
kursor: Liwiusz (44,44). ■ kiedy diodor, MAjąc do dyspozycji gArnizon, strzegł 
Amfipolis (Diodorus, cum praesidio Amphipolim tueretur) ‒ Diodor zarządzał słyn-
nym miastem nad rzeką Strymon (którego kiedyś nie zdołał obronić Tukidydes) z roz-
kazu króla macedońskiego Perseusza. Wrogami są tu Rzymianie. Amfipolis było po-
tem (168‒146 p.n.e.) stolicą rzymskiej prowincji Macedonii.

433 Czas akcji: 251 r. p.n.e. (I wojna punicka). ■ Prekursorzy i epigon: Polibiusz 
(1,40), Diodor Sycylijski (23,21), Zonaras (8,14).

434 Czas akcji: 181 r. p.n.e. (wyprawa przeciw Ligurom). ■ Prekursor i epigon: 
Liwiusz (40,25. 27‒28), Plutarch (Aem. 6,1). ■ przez cztery brAmy (quattuor portis) – 
rzymski obóz wojskowy miał zazwyczaj 4 bramy: przednią, czyli główne wejście (porta 
praetoria), tylną (porta decumana), oraz boczne, połączone idącą w poprzek drogą (via 
principalis): z prawej (porta principalis dextra), z lewej (porta principalis sinistra).

435 Czas akcji: 212‒209 p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursor: Liwiusz (26,39). 
■ do hAzdrubAlA (ad Hasdrubalem) ‒ nie wiadomo, o którego Hazdrubala chodzi. 
Być może imię zostało przytoczone błędnie i powinno się za historykiem Liwiuszem 
czytać: Hannibal.



 Księga trzecia    16,4 – 17,7 213

[17,4] Gn[ejusz] Pompejusz, otoczony pod Dyrracjum, nie tylko 
uwolnił swoich z oblężenia, ale też w odpowiednim miejscu i cza-
sie urządził wypad, a gdy doszło do zaciekłego szturmu Cezara na 
fortyfikację wzmocnioną podwójnym obwarowaniem, sam go od 
zewnętrznej strony okrążył i otoczył pierścieniem, tak że tamten, 
znalazłszy się w środku pomiędzy tymi, których oblegał, a tymi, 
którzy go otoczyli od zewnątrz, nie uświadomił sobie poważnego 
niebezpieczeństwa i grożących strat.436

[17,5] Flawiusz Fimbria w Azji, nad Ryndakusem, mając naprzeciw 
syna Mitrydatesa, przeprowadził po bokach szańce, po czym od czoła 
wykopał rów, a wojsko trzymał w spokoju na obwałowaniu, dopóki 
nieprzyjacielska jazda nie wtargnęła do tego gardła między obwa-
rowaniami: wtedy uczynił wycieczkę, zabijając ich sześć tysięcy.437

[17,6] Kiedy G[ajusz] Cezar w Galii, po zniszczeniu przez Ambio-
ryksa wojsk legatów Tyturiusza Sabinusa i Kotty, został o tym po-
wia domiony przez Kw[intusa] Cycerona (który i sam znalazł się 
w oblężeniu), nadszedł z dwoma legionami, a skoro nieprzyjaciel 
zwrócił szyki, udał, że się boi, i trzymał żołnierzy w obozie, który 
celowo zbudował węższy niż zwykle. Galowie, z góry zakładając 
zwycięstwo i dążąc jak gdyby do złupienia obozu, zaczęli wypełniać 
rowy i rozbierać obwałowanie. Ponieważ z tego powodu ‹nie› byli 
w stanie toczyć walki, Cezar ze wszystkich stron przypuścił nagły 
atak i dokonał rzezi.438

[17,7] Tyturiusz Sabinus podczas walk z Galami trzymał w obrę-
bie szańców liczne wojsko, więc wzbudził w nich podejrzenie, że 

436 Czas akcji: 48 r. p.n.e. (wojna domowa między Pompejuszem a Cezarem). 
■ Pre kursor: Cezar (Civ. 3,65‒70). ■ dyrrAcjum (Dyrrhacium) – dawne greckie 
Epidamnos (Tukidydes 1,24,1) było miejscem pobytu Pompejusza, który po opusz-
czeniu Italii (zob. 1,5,5) udaremnił tu próbę okrążenia swoich sił przez Cezara; por. 
wyżej, 2,7,13, gdzie nazwa brzmi: Dyrrhachium).

437 Czas akcji: 85 r. p.n.e. (I wojna mitrydatejska). ■ MAjąc nAprzeciw synA mi-
t rydAtesA (adversum filium Mithridatis) ‒ Frontyn nie wymienia imienia tego syna, 
jeśli jednak iść za informacją przekazaną przez Appiana (Mithr. 17,18,35. 41), cho-
dziłoby najprawdopodobniej o Arkatiasa (Arcathias), syna pierwszej żony (a zarazem 
siostry) króla – Laodyki. Arkatias przyprowadził z Armenii jazdę, walczył nad rzeką 
Amnias, a w roku 88/87 wkroczył do Macedonii. ■ Relacja wydaje się niezbyt jasna: 
konnica musiała jakoś pokonać wykopaną na przedzie fosę, chyba że stała w innym 
miejscu.

438 Czas akcji: 54 r. p.n.e. (wojna galijska). ■ Prekursor i epigoni: Cezar (Gall. 
5,37‒52), Poliajnos (8,23,7), Kassjusz Dion (40,10), Orozjusz (Hist.adv.pag. 
6,10,6‒8). ■ nieprzyjAciel zwrócił szyki (conversis hostibus) ‒ tj. odstąpił od oblę-
żenia zimowego obozu Kwintusa Cycerona (został założony w kraju Nerwiów ‒ nad 
dzisiejszą rzeką Sambre, gdzieś na południe od Brukseli) i ruszył przeciw nadcho-
dzącym z odsieczą wojskom Cezara (zajął prawdopodobnie dolinę opodal dzisiejszej 
miejscowości Estinnes, 4 km na południowy zachód od Binche).
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się obawia; aby je jeszcze wzmocnić, posłał uciekiniera, który miał 
potwierdzić, że armia rzymska znalazła się w rozpaczliwym poło-
żeniu i zamyśla o ucieczce. Barbarzyńców podochociła spełniająca 
się nadzieja na zwycięstwo, obładowali się więc drewnem i chru-
stem, żeby zasypać rowy, po czym szybkim biegiem pośpieszyli ku 
naszemu obozowi, usytuowanemu na wzgórzu. Stamtąd Tyturiusz 
rzucił na nich wszystkie siły, wielu Galów zabił, a większość wziął 
do niewoli.439

[17,8] Askulańczycy, wobec zamiaró‹w› Pompejusz‹a›, aby oble-
gać miasto, pokazali na murach kilku starców ‹i› chorych, a kiedy 
Rzymianie poczuli się z tego powodu pewnie, uczynili wycieczkę 
i zmusili ich do wycofania się.440

[17,9] Kiedy Numantyjczycy znaleźli się w oblężeniu, nie rozwijali 
linii bitewnej nawet przed obwałowaniem i z taką determinacją trzy-
mali się wewnątrz, że Popiliusz Lenas nabrał zaufania, by podejść 
pod miasto, używając drabin. Zaczął jednak podejrzewać zasadz-
ki, ponieważ nikt nie stawiał oporu, więc odwołał swoich, a tamci 
uczynili wycieczkę i zaatakowali wycofujących się, gdy schodzili 
z drabin.441

18. O determinacji oblężonych

[18,1] Rzymianie, chociaż Hannibal rozłożył się pod murami, 
chcąc okazać pewność siebie, inną bramą wysłali uzupełnienia dla 
wojsk, które mieli w Hiszpanii.442

439 Czas akcji: 56 r. p.n.e. (ts.). ■ Prekursor: Cezar (Gall. 3,17‒19).
440 Czas akcji: 90 r. p.n.e. (na początku wojny ze sprzymierzeńcami, kiedy mia-

sto A(u)skulum dało sygnał do powstania przeciw Rzymowi). ■ Prekursorzy i epi-
gon: Liwiusz (per. 74,7; 76,5), Wellejusz Paterkulus (2,21), Appian (Civ. 1,47,204 
‒ 48,210). ■ wobec zAmiAró‹w› pompejusz‹A›, Aby oblegAć miAsto (oppugnatur‹o› 
oppidum Pompei‹o›) ‒ Gnejusz Pompejusz Strabon nie zdobył wtedy miasta, a oblę-
żenie przeciągnęło się do roku 89. Po opanownaiu A(u)skulum zamieniono je w mu-
nicypium (zob. niżej, przyp. 584).

441 Czas akcji: 138 r. p.n.e. (wojna numantyjska, oblężenie Numancji). ■ Pre kur-
sor: Liwiusz (per. 55,5).

442 Czas akcji: 211 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy i epigon: Liwiusz 
(26,11,5), Waleriusz Maksymus (3,7,10), Florus (Epit.Liv. 1,22,47). ■ hAnnibAl 
rozłożył się pod murAmi (adsidente moenibus Hannibale) ‒ wódz Kartagińczyków 
podszedł pod Bramę Kapeńską (porta Capena), która znajdowała się po południo-
wej stronie miasta, opodal wzgórza Celius, i prowadziła do Kapui (pochodzenia 
nazwy nie znamy, w każdym razie nie odnosi się ona do miejscowości Capena 
w południowej Etrurii). Historycy nie są zgodni, ale wydaje się, że nie chciał sztur-
mować Rzymu, a tylko odciągnąć rzymskie wojska spod Kapui i zakończyć bloka-
dę miasta. Z tych czasów pochodzi powiedzenie: Hannibal ante portas! („Hannibal 
u bram!”).
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[18,2] Ci sami, po tym, jak przypadkowo zmarł właściciel ziemi, 
na której Hannibal rozbił obóz, przeprowadzili sprzedaż, licytując do 
takiej ceny, za jaką ziemię tę wystawiono przed wojną.443

[18,3] Ci też, ‹kiedy› byli oblegani przez Hannibala, a sami oble-
gali Kapuę, uchwalili, że dopóki nie zostanie zdobyta, nie odwołają 
stamtąd wojska.444

443 Czas akcji: 211 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy: Liwiusz (26,11,6‒7), 
Waleriusz Maksymus (loc. cit.). ■ Zacytujmy Liwiusza (loc. cit.):

[…] quod per eos dies eum forte agrum, in quo ipse castra haberet, venisse nihil 
ob id deminuto pretio cognitum ex quodam captivo est. Id vero adeo superbum atque 
indignum visum eius soli, quod ipse bello captum possideret haberetque, inventum 
Romae emptorem, ut extemplo vocato praecone tabernas argentarias, quae circa fo-
rum Romanum essent, iusserit venire.

[…] od pewnego niewolnika dowiedział się [tj. Hannibal], że w tych właśnie 
dniach sprzedano pole, na którym stał jego obóz, i cena przez to wcale nie była 
niższa. A już to, że w Rzymie znalazł się kupiec tej ziemi, której on sam prawem 
wojny stał się panem i właścicielem, wydało mu się tak prowokujące i niegodzi-
we, że natychmiast kazał wezwać wywoływacza cen i sprzedać stojące koło forum 
w Rzymie stoiska bankowe.

(przekład M. Brożek)

444 Czas akcji: 211 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy i epigon: Polibiusz 
(9,3‒7), Liwiusz (26,1,7‒8), Florus (Epit.Liv. 1,22,21).





KSIĘGA CZWARTA

Wyszukawszy po szeroko zakrojonej lekturze podstępy wojenne 
[strategematibus] oraz ułożywszy je z niemałą starannością, aby spełnić 
obietnicę o trzech księgach (o ile ją spełniłem), w tej zaprezentuję 
przypadki, które w niewielkim stopniu ‒ jak może się wydawać ‒ 
podpadały pod klasyfikację według rodzaju poprzednich przykładów 
i były raczej ilustracjami zagadnień dotyczących strategii [strategi
con] niż podstępami wojennymi [strategemata]. Dlatego umieściłem 
je oddzielnie, ponieważ, mimo że dobrze znane, były jednak ze swej 
istoty odmienne ‒ chodzi o to, by ci, którzy przypadkiem natrafią na 
jakiś ich rodzaj, zasugerowawszy się podobieństwem, nie uznali, iż 
je pominięto. Z pewnością powinno się przedstawić ten jak gdyby 
zaległy materiał, w którym i ja postaram się zachować porządek 
dzięki następującym rodzajom zagadnień:445

  1) o utrzymaniu dyscypliny;
  2) o rezultatach utrzymania dyscypliny;
  3) o powściągliwości;
  4) o sprawiedliwości;
  5) o niezłomności;
  6) o emocjach i umiarze;
  7) o przeróżnych zaleceniach.

445 wyszukAwszy po szeroko zAkrojonej lekturze PodstęPy wojenne (multa lec
tione conquisitis strategematibus) – por. Frontyn (Strat. 1,praef. 1; Aqu.urb.Rom. 1,1). 
■ zAgAdnień dotyczących strAtegii (strategicon) ‒ zlatynizowana forma greckiego 
przymiotnika στρατηγικῶν ([strategikón] dopełniacz l.mn.); zob. wyżej, przyp. 4. Frontyn 
powraca do argumentacji z przedmowy do księgi 1. (1,praef. 4), gdzie pisze, że należy 
rozróżnić ‘podstępy wojenne’ od ‘zagadnień dotyczących strategii’, mimo że te pierw-
sze wchodzą w skład tych drugich, są ich rodzajem.
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1. O utrzymaniu dyscypliny446

[1,1] P[ubliusz] Scypion uzdrowił pod Numancją zdemoralizowa-
ne lenistwem poprzednich dowódców wojsko, odesławszy ogromną 
liczbę markietanów obozowych i przywróciwszy żołnierzom poczu-
cie obowiązku za sprawą codziennych ćwiczeń. Kiedy narzucał im 
częste marsze, rozkazywał nieść prowiant na bardzo wiele dni, tak 
iż żołnierz przyzwyczaił się do znoszenia zimna i deszczu oraz prze-
kraczania brodów na rzekach pieszo, jako naczelny dowódca ganił 
niekiedy ich strachliwość i bezczynność, rozbijał też delikatniejsze 
sprzęty i naczynia, uznawszy je za mało przydatne podczas wypra-
wy. Najsłynniejszy przypadek przydarzył się trybunowi G[ajuszowi] 
Memmiuszowi, któremu Scypion podobno powiedział: „Dla mnie 
krótko, dla siebie i państwa zawsze będziesz nic niewart”.447

446 o utrzymAniu dyscypliny (De disciplina) ‒ Frontyn podaje niżej 46 przy-
kładów przestrzegania karności w wojsku, z czego aż 38 odnosi się do wydarzeń 
z czasów republiki. O dyscyplinie militarnej (disciplina militaris) pisał też Waleriusz 
Maksymus (2,7 ‒ 2,8,praef.) i jest bardzo prawdopodobne, że to jego antologia przy-
kładów stała się dodatkową inspiracją dla Frontyna, tym bardziej że – jak zauważyli 
uczeni – 5 zagadnień tej księgi odpowiada 5. rozdziałom u Waleriusza Maksymusa; 
są to, odpowiednio u Waleriusza i Frontyna: 2,7 → 4,1 (dyscyplina), 4,3 → 4,3 (opa-
nowanie), 6,5 → 4,4 (sprawiedliwość), 3,8 → 4,5 (wytrwałość), 4,1 → 4,6 (umiar). 
Lektura podstępów w tym rozdziale może być przygnębiająca i nieco nużąca dla 
dzisiejszego czytelnika, a wrażenie to wynika z konwencji, tj. kompilacji tyleż ry-
gorystycznych, co niekiedy przerażających przykładów egzekwowania rzymskiej 
surowości. W efekcie niełatwo przebrnąć przez ten „katalog” ofiar, ale też winnych, 
choć potraktowanych często zbyt bezwzględnie. Z opisów wynika mimo to ciekawy 
wniosek: Rzymianie słynęli z żelaznej dyscypliny w armii, lecz okazuje się to mi-
tem. Jak wiadomo, armia rzymska uchodziła za wzór karności (podziwiali ją za to 
Polibiusz, później zaś Machiavelli), ale przykłady tu zebrane wskazują zarazem, że 
nie była wzorem dyscypliny, a wręcz przeciwnie (por. wyżej, 1,9), bo tę należało do-
piero przywrócić i wdrożyć za pomocą drakońskich niekiedy kar. Wpływ na to miał 
być może fakt, że w armii republikańskiej każdy obywatel-żołnierz był wyborcą, a to 
wzmacniało ich poczucie niezależności. Obraz, jaki wyłania się z dzieła Frontyna, 
jest więc daleki od stereotypowego image idealnego wojska rzymskiego. O rodzajach 
kar w armii późnorzymskiej zob. Digesty (49,16: De re militari ‒ ‘O sztuce wojen-
nej’; np. 49,16,3,1 [s. 888]):

Poenae militum huiusce modi sunt: castigatio, pecuniaria multa, munerum indic
tio, militiae mutatio, gradus deiectio, ignominiosa missio.

Kary dla żołnierzy są tego typu: chłosta, grzywna pieniężna, nałożenie dodat-
kowych obowiązków, zmiana rodzaju służby, pozbawienie stanowiska, hańbiąca 
dymisja.

Na temat kar w armii bizantyńskiej zob. Leon VI Mądry (Tact. 8).
447 Czas akcji: 134 r. p.n.e. (wojna numantyjska; oblężenie Numancji przez 

Scy  piona Młodszego). ■ Prekursorzy i epigoni: Liwiusz (per. 57,1‒5), Waleriusz 
Maksymus (2,7,1), Plutarch (Reg.apoph. 81,16 i 17 [201b‒d]), Florus (Epit.Liv. 1,34,9), 
Appian (Hisp. 14,85), Poliajnos (8,16,2), Wegecjusz (Epit.milit. 3,10). ■ p[ubliusz] 
scypion… pod nuMAncją (P. Scipio ad Numantiam) ‒ oblężenie i zdobycie Numancji 
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[1,2] Kw[intus] Metellus podczas wojny jugurtyńskiej podobnie 
rozluźnioną żołnierską dyscyplinę przywrócił z równą srogością, 
kiedy to dodatkowo zakazał żołnierzom spożywać innego mięsiwa, 
jak tylko pieczonego lub smażonego.448

[1,3] Pyrrus miał powiedzieć swojemu werbownikowi: „Ty wybie-
raj wysokich, ja zwrócę dzielnych”.449

[1,4] Za konsulatu L[ucjusza] Flakka i G[ajusza] Warrona po raz 
pierwszy przywiedziono żołnierzy do złożenia przysięgi wojsko-
wej, wcześniej bowiem byli tylko zaprzysięgani przez trybunów 
uroczystym przyrzeczeniem, zresztą i oni sami między sobą skła-
dali przysięgę, że nie odstąpią wskutek ucieczki czy ze strachu ani 
nie opuszczą szeregu, chyba że w celu zdobycia broni, uderzenia na 
wroga lub ocalenia współobywatela.450

przez Scypiona Młodszego zalicza się do najsłynniejszych dokonań militarnych re-
publikańskiego Rzymu. Przynajmniej jeden historyk negatywnie oceniał rzymską 
agresję na Hiszpanię oraz zdobycie Numancji – był to Florus (Epit.Liv. 1,34,3), który 
określał tę wojnę jako niesprawiedliwą i wynikającą z chęci zemsty. ■ g[Ajuszowi] 
memmiuszowi (C. Memmio) ‒ m.in. od Plutarcha dowiadujemy się, że Scypion prze-
chwycił jego zwierzęta juczne obładowane psykterami Teryklesa, słynnego garncarza 
z Koryntu.

448 Czas akcji: 109 r. p.n.e. (wojna Rzymu z numidyjskim królem Jugurtą). ■ Pre-
kursorzy i epigoni: Sallustiusz (Iug. 44‒45 ‒ zakaz sprzedawania w obozie gotowa-
nego pokarmu), Waleriusz Maksymus (2,7,2), Plutarch (Reg.apoph. 81,16 [201b‒c] 
‒ jak wyżej [4,1,2], zalecenie Scypiona Młodszego), Appian (Hisp. 14,85 ‒ ts.), 
Poliajnos (8,16,2 ‒ ts.), Eutropiusz (4,27,1). ■ innego MięsiwA, jAk tylko pieczone-
go lub sMAżonego (alia carne quam assa elixave) – oznacza to, że zakaz dotyczył 
podjadania mięsa np. suszonego lub na zimno. Jak podpowiada Poliajnos (loc. cit.), 
żołnierze mieli jadać gotowane mięso tylko raz dziennie, co jednak nie wydaje się 
wcale tak dokuczliwą karą, o ile w ogóle można mówić o karze. Niektórzy wydawcy 
przyznają otwarcie, że nie w pełni rozumieją ten passus, bowiem Frontyn programo-
wo nie kwapi się z dokładniejszymi wyjaśnieniami, które zresztą nie są tak ważne 
w tym zwięzłym exemplum. Przykład ten z pewnością dobitnie pokazuje, jak pożąda-
nym składnikiem było mięso w jadłospisie rzymskiego legionisty. Wysiłki uczonych 
zajmujących się dietą i aprowizacją w armiach antycznych napotykają dziś funda-
mentalną przeszkodzę w próbach ustalenia, ile wynosiły dzienne racje dla żołnierzy, 
a jest nią milczenie źródeł. Wszystko zależało od warunków, w jakich przebiegały 
poszczególne kampanie, czasu ich trwania oraz ukształtowania terenu, na którym 
prowadzono działania wojenne, jak również zasobności okolicy w prowiant i paszę 
dla zwierząt. Mięso pozyskiwano z reguły ze zwierząt konfiskowanych na teryto-
rium wroga lub dostarczanych przez lokalnych sprzymierzeńców; zob. Cezar (Gall. 
7,17. 56; Civ. 1,48. 52; 3,49), Sallustiusz (Iug. 29. 76. 90), Józef Flawiusz (Bell.Iud. 
4,436), Tacyt (Ann. 14,24). Istniało przekonanie, że dieta mięsna czyni człowieka 
agresywnym; por. Teopomp z Chios (FGrHist 115 F57) u Atenajosa (4,46 [157D‒E]).

449 Czas akcji: ? [najazd Pyrrusa na Italię: 280‒275 p.n.e.]. ■ jA zwrócę dziel-
nych (ego eos fortes reddam) ‒ za sprawą ćwiczeń, dyscypliny i wojennej praktyki; 
zob. Wegecjusz (Epit.milit. 1,6).

450 Czas akcji: przed 2 VIII 216 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursor: Liwiusz 
(22,38). ■ l[ucjuszA] flAkkA (L. Flacco) ‒ kolegą Gajusza Terencjusza Warrona 
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[1,5] Kiedy Scypion Afrykański ujrzał raz czyjąś tarczę przyozdo-
bioną nazbyt wymyślnie, stwierdził, że wcale się nie dziwi, iż czło-
wiek ten ozdobił ją z tak wielką troską, skoro więcej oparcia szuka 
w niej niż w mieczu.451

[1,6] Kiedy Filip organizował swoją pierwszą armię, wszystkim 
zakazał korzystania z wozów; jeźdźcom zezwolił mieć nie więcej niż 
jednego ciurę, natomiast na dziesięciu piechurów winien przypadać 
jeden pachołek, który miał nieść kamienie i liny; wydał rozkaz, by 
podejmujący wymarsz na letnią kwaterę dźwigali na grzbiecie zapas 
mąki na trzydzieści dni.452

[1,7] G[ajusz] Mariusz, aby ograniczyć ilość zwierząt pociągowych, 
z powodu których kolumna wojska znacznie spowalniała swój marsz, 

w konsulacie był w roku 216 Lucjusz Emiliusz Paulus, wówczas konsul po raz drugi. 
■ przywiedziono… do złożeniA Przysięgi wojskowej, wcześniej bowiem byli tylko 
zAPrzysięgAni przez trybunów uroczystym przyrzeczeniem (iure iurando adacti sunt; 
antea enim sacramento tantummodo a tribunis rogabantur) ‒ to dwa rodzaje przy-
sięgi obowiązującej w armii rzymskiej, przy czym obie te formy miały wielki wpływ 
na dyscyplinę. Pierwsza była uroczystym aktem (tak Nepos ‒ Hannib. 2,4 ‒ nazy-
wa przyrzeczenie 9-letniego Hannibala, iż na zawsze pozostanie wrogiem Rzymu), 
druga – rutynowym obowiązkiem, deklaracją lojalności przy wpisywaniu się na li-
stę żołnierzy lub objęciu dowództwa przez nowego wodza; zob. Polibiusz (6,21), 
Cyceron (Off. 1,36‒37), Cezar (Gall. 6,1; Civ. 1,23. 86; 2,28. 32), Liwiusz (3,53; 
22,38), Dionizjos z Halikarnassu (Antiquit.Rom. 10,18; 11,43), Wegecjusz (Epit.milit. 
2,5). Frontyn mówi wprost, że przed rokiem 216 istniało tylko sacramentum, skła-
dane przed trybunem. Nie znamy dokładnie jego treści, ale wiadomo, że przyjmował 
je konsul (za czasów republiki) albo cesarz. Sacramentum, jak wskazuje etymologia, 
zawsze miało wymiar religijny, bo przecież to bogowie poświadczali przysięgę, zo-
bowiązywało do posłuszeństwa wodzowi, do trwania na stanowisku, zakazywało po-
rzucania szeregu. Był to rytuał charakterystyczny do tego stopnia, że piszący u progu 
wieku XV Leonardo Bruni (Milit., s. 376) zauważył: „religione sacramenti milites 
fieri” (‘stają się żołnierzami za sprawą religijnego charakteru uroczystego przyrze-
czenia’). Ponieważ cesarze odbierali cześć boską, sacramentum okazało się później 
dla tych obywateli rzymskich, którzy przyjęli chrześcijaństwo, przysięgą nie do za-
akceptowania, w rezultacie czego dochodziło do wydawania wyroków śmierci na 
odmawiających posłuszeństwa rekrutów, w tradycji chrześcijańskiej ‒ męczenników.

451 Czas akcji: 134 r. p.n.e. (?) (wojna numantyjska, oblężenie Numancji przez 
Scypiona Młodszego). ■ Prekursor i epigoni: Liwiusz (per. 57,3), Plutarch (Reg.apoph. 
81,18 [201d] ‒ nieco inna wersja; wariantywnie też 81,19), Poliajnos (8,16,4 ‒ nieco 
inna wersja; wariantywnie też 8,16,3), Klaudiusz Elian (Var.hist. 11,9,5). ■ tArczę… 
w mieczu (scutum… in gladio) – powiedzonko to dobrze ilustruje rzymską filozofię 
walki, zgodnie z którą źródłem sukcesów (i dumy) było bezpośrednie starcie, kiedy 
liczyła się umiejętność operowania mieczem; por. także wyżej, przyp. 193, 252.

452 Czas akcji: ? [początkowe lata panowania Filipa: ok. 359‒349 p.n.e.]. ■ kie-
dy filip orgAnizowAł swoją Pierwszą ArMię… (Philippus, cum primum exercitum 
constitueret…) ‒ choć w zachowanych źródłach nie ma informacji na temat opisy-
wanego tu rozwiązania, bohaterem anegdoty musi być ojciec Aleksandra Wielkiego, 
znany z wprowadzenia w macedońskiej armii rygorystycznych ćwiczeń, które uczy-
niły falangę tak skutecznym narzędziem ekspansji. ■ kAmienie (molas) ‒ potrzebne 
do mielenia ziarna w miejscu postoju.
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umieścił naczynia i pożywienie żołnierzy, spakowane uprzednio w to-
bołki, na drewnianych widłach, dzięki czemu i ciężar stawał się zno-
śny, i odpoczynek był ułatwiony. Stąd też wzięło się powiedzenie: 
„Mariuszowe muły”.453

[1,8] Kiedy Ateńczyk Teagenes wiódł wojsko do Megary, na żąda-
nia o przydział do oddziałów odpowiedział, że wszystko wyznaczy 
tam, na miejscu. Następnie w tajemnicy wysłał przodem konnych 
z rozkazem, by udając wrogów, skierowali atak na swoich. Gdy tak 
się stało, a ci, ‹których› wiódł ‹ze sobą›, przygotowywali się na spo-
tkanie z rzekomym wrogiem, zezwolił tak ustawić szyk bojowy, żeby 
każdy zajął miejsce, jakie tylko chciał. Ponieważ dekownicy uloko-
wali się z tyłu, obrotni zaś pośpieszyli na czoł‹o›, w jakim miejscu 
kogo zastał, do takiego właśnie oddziału podczas służby wojskowej 
przydzielił.454

[1,9] Lacedemończyk Lizander łajał raz kogoś, kto w drodze wy-
stąpił poza szereg. Kiedy tamten usprawiedliwiał się, że przecież nie 
oddalił się od oddziału dla rabunku czyjejś własności, wódz odpowie-
dział: „Nie chcę, byś stał się choćby podobny do kogoś, kto zamierza 
rabować”.455

453 Czas akcji: ? [reformy militarne Gajusza Mariusza: ok. 107‒101 p.n.e.]. 
■ Epigoni: Plutarch (Mar. 13,1‒2), Festus (Verb.signif. 24 [s. 22,14‒15]; 148 [s. 134,6‒9 
= 135,9‒11]). ■ „mAriuszowe Muły” (‘muli Mariani’) ‒ Pompejusz Festus (Verb.signif. 
148) tak wyjaśniał później to określenie:

Muli Mariani dici solent a Mario instituti, cuius milites in furca interposita tabel-
la varicosius onera sua portare adsueverant.

Mułami Mariuszowymi zwykle nazywa się [żołnierzy] powoływanych przez Ma-
riusza; jego żołnierze przywykli nosić swój dobytek rozłożony szerzej na widłach 
z wstawionymi deseczkami.

Natomiast Franciszek Aleksander Podoski tak parafrazuje pod koniec XVIII w. tę 
niezwykle ważną dla historyka wojskowości informację (Wyborne zdania i myśli, 
ks. 4, rozdz. 1 [s. 119]):

mArius, unikając wielości i zatrudnienia wozów, kazał każdemu żołnierzowi 
zrobić tłumoczek, aby tak rzeczy, jako i żywności nosili na plecach z podporą kija, 
na kształt widłów, mogąc wesprzeć na nim ten ciężar; dlatego zwali jego żołnierzy 
„mułami Maryjusza”.

Powiedzenie „Mariuszowe muły” stało się przysłowiowe, symbolizując przy 
tym zmiany, jakie ten utalentowany wódz i przedstawiciel popularów wprowadził 
w armii, zmuszony koniecznością skuteczniejszego prowadzenia działań wojennych 
przeciw Cymbrom. Józef Flawiusz (Bell.Iud. 3,5,93‒95) z racji obciążenia legionisty 
narzędziami innymi niż uzbrojenie (piła, łopatka, toporek, nóż, łańcuch, prowiant na 
3 dni) porównał go do objuczonego muła.

454 Czas akcji: ? ■ Epigon: Poliajnos (3,9,10 ‒ autorem fortelu Ifikrates; 5,28,1 
‒ fortel wymyślił Teognis [być może to pomyłka kopisty podczas przepisywania]).

455 Czas akcji: ? [Lizander: † 395 r. p.n.e.]. ■ łAjAł rAz kogoś, kto w drodze wy-
stąPił pozA szereg (egressum via quendam castigabat) ‒ w armiach greckich problem 
niesubordynacji (opuszczenie oddziału z powodu innego niż ucieczka) traktowano 
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[1,10] Skoro Antygon usłyszał, że jego syn kwaterował w domu 
kogoś, kto miał trzy wyróżniające się urodą córki, zauważył: „Synu, 
słyszę, że ciasno ci się mieszka tam, gdzie dom jest w posiadaniu wie-
lu właścicielek. Przyjmij gościnę w miejscu, gdzie będzie przestron-
niej”. Nakazawszy mu się wyprowadzić, zarządził, by nikt w wieku 
poniżej pięćdziesięciu lat nie korzystał z gościnności matki rodziny.456

[1,11] Konsul Kw[intus] Metellus, choć nie powstrzymywało go 
żadne prawo, by uczynić syna stałym współtowarzyszem w namio-
cie, wolał jednak, by ten odbywał służbę w oddziale.457

[1,12] Konsul P[ubliusz] Rutyliusz, mimo że zgodnie z regułą mógł 
trzymać w swoim namiocie syna, uczynił go żołnierzem w legionie.458

[1,13] M[arek] Skaurus zabronił pokazywać się przed swym ob-
liczem synowi, gdyż na Przełęczy Trydentyńskiej ustąpił on pola 
wrogom. Gnębiony poczuciem haniebnego wstydu młodzieniec za-
dał sobie śmierć.459

bardzo poważnie, podobnie jak sprawą gardłową była dezercja. Hoplici ateńscy skła-
dali nawet przysięgę, iż nie porzucą swych towarzyszy broni. Zagadnienie pozosta-
ło aktualne w wiekach późniejszych, jak zaświadcza uczony mnich Honoré Bonet 
w swoim podręczniku sztuki rycerskiej z 1400 r. (Arb.bat. 3,8), gdzie wysuwa argu-
menty tak za karaniem, jak i darowaniem winy żołnierzom opuszczającym szeregi.

456 Czas akcji: ? [Antygon I Jednooki żył w latach: 382‒301 p.n.e.]. ■ Epigon: 
Plutarch (Demetr. 23,6; Reg.apoph. 28,5 [182b]). ■ Antygon… jego syn (Antigonus… 
filium suum) ‒ tj. król Antygon I Jednooki, jeden z następców Aleksandra (jako za-
rządca Frygii nie brał jednak udziału w wyprawie na wschód), oraz ‒ jak nas infor-
muje Plutarch ‒ jego syn Filip, który nie zasiadał na tronie.

457 Czas akcji: 109 r. p.n.e. ■ Prekursor: Sallustiusz (Iug. 64,4 ‒ Kwintus Ce-
cyliusz Metellus Numidyjski mieszkał jednak wraz z synem we wspólnym namio-
cie). ■ synA (filium) ‒ Kwintusa Cecyliusza Metellusa Piusa (konsula 80). ■ wsPół-
towArzyszem w nAmiocie (contubernalem) – nic nie wiadomo o organizacji miejsc 
w namiotach (contubernium ‒ 4,1,12, mapalium ‒ 4,1,14) w czasach republiki; 
w epoce cesarstwa zwykli żołnierze zazwyczaj po ośmiu dzielili nocleg i wspólnie 
tam jadali, a kryterium przydziału do konkretnego namiotu stanowiło miejsce, jakie 
zajmowali w oddziale, stojąc za sobą w tej samej centurii (4,1,14). Konsul nie chciał, 
aby syn korzystał ze swej uprzywilejowanej pozycji, tylko zasmakował twardej szko-
ły życia wśród zwykłych legionistów jako „szeregowiec” (gregalis ‒ 2,4,9; 3,9,3. 
13,6; 4,1,31. 3,12. 6,2, commilito ‒ 4,1,16).

458 Czas akcji: 105 r. p.n.e. ■ zgodnie z regułą (secundum leges) – mowa o nie-
pisanych zasadach czy zwyczaju faworyzującym oficerów najczęściej wywodzących 
się z warstw wyższych.

459 Czas akcji: 102 r. p.n.e. ■ Prekursorzy i epigon: Horacy (Carm. 1,12,27), 
Liwiusz (per. 68,6), Waleriusz Maksymus (5,8,4), Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.il
lustr. 72,10). ■ synowi (filium) ‒ nie znamy jego imienia, podobnie jak jego matki, 
pierwszej żony Skaurusa (imiona drugiej i dwójki dzieci, dziewczynki i chłopca, są 
znane). Do klęski doszło w Alpach, w Galii Cisalpińskiej, podczas wojny z Cymbrami 
i Teutonami. Konsul roku 102, Kwintus Lutacjusz Katulus, miał bronić przejścia przez 
góry, toteż obsadził wzniesienie nad rzeką Atezą (dziś: Adyga), ale został zmuszony do 
wycofania się za Pad, wpuszczając tym samym Cymbrów do Galii Transpadańskiej. 
W trakcie bitwy jeźdźcy, wśród których był syn Skaurusa, uciekli, porzucając konsula.
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[1,14] [Rzymianie i pozostałe ludy w dawnych czasach mieli zwy-
czaj rozbijać obozy wojskowe tu i tam podług stanu ludzi w kohortach, 
jak gdyby według namiotów, ponieważ zamierzchła epoka znała tylko 
mury miast. Pyrrus, król Epirotów, jako pierwszy postanowił objąć 
jednym obwałowaniem całe wojsko. Następnie Rzymianie, zwycię-
żywszy go na Polach Aruzyńskich, niedaleko miasta Malwentum, 
zajęli jego obóz, podpatrzyli ustawienia i stopniowo doszli do takiego 
sposobu wytyczania obozu, który praktykuje się obecnie.]460

[1,15] P[ubliusz] Nazyka, stacjonując na leżach zimowych, by za-
pobiec gnuśności żołnierzy lub wyrządzaniu krzywd sojusznikom 
z powodu rozzuchwalenia wynikającego z nadmiaru wolnego cza-
su, postanowił budować okręty, chociaż nie zachodziła konieczność 
użycia floty.461

[1,16] M[arek] Katon przekazał pamięci potomnych, że schwy-
tanym na kradzieży obcinano na oczach współtowarzyszy prawą 
rękę albo, jeśli chciano ich ukarać łagodniej, w kwaterze dowódcy 
upuszczano im krew.462

460 Czas akcji: 275 r. p.n.e. (najazd Pyrrusa na Italię). ■ Prekursor i epigoni: 
Liwiusz (35,14), Plutarch (Pyrrh. 16,7 ‒ inna tradycja: władca epirocki podziwia rzym-
ską sztukę wytyczania obozu), Florus (Epit.Liv. 1,13,11. 25), Eutropiusz (2,14,3). 
■ Paragraf ten został pominięty w jednym z rękopisów, zatem niektórzy wydaw-
cy albo go usuwają, albo uznają za interpolację. ■ niedAleko miAstA mAlwentum 
(circa urbem Malventum) – armią rzymską dowodził Maniusz Kuriusz. Bitwa pod 
Malewentem (nazwa oznaczająca ‘Zły/Niepomyślny wynik’) zakończyła się „pyr-
rusowym zwycięstwem”, tj. zwycięstwem wątpliwym, nierozstrzygniętym, kiedy 
po raz pierwszy w zmaganiach z Pyrrusem szala zaczęła przechylać się na stronę 
Rzymian, którzy zwykli odtąd zwać miejscowość Benewentem (‘Dobry/Pomyślny 
wynik’); zob. Liwiusz (9,27,14). ■ wytyczAniA obozu (metationem) – armia rzymska 
słynęła z umiejętności wyznaczania i wymierzania terenu pod obóz oraz rozloko-
wywania na nim namiotów, kwater i oddziałów. Sztuka ta zafascynowała już Greka 
Polibiusza (6,27‒42), który pozostawił jej opis. Powstawały na temat tej umiejętności 
traktaty fachowe, jak chociażby ten przypisywany Hyginowi Gromatykowi (Hyginus 
Gromaticus ‒ ‘Mierniczy’; I/II w. n.e.), zatytułowany O zakładaniu obozów (De mu
nitione castrorum), a ilustrowanie sztuki rozbijania obozu stało się jednym z ulubio-
nych tematów podręczników i „tablic” (tj. szkiców i rysunków) wojskowych w pis-
mach z epoki Renesansu i późniejszych. Interesująca jest informacja, iż Rzymianie 
„podpatrzyli” ją u Pyrrusa – to kolejne świadectwo, jak wiele rozwiązań zawdzięczali 
swoim wrogom, wcale się z tym zresztą nie kryjąc; por. Sallustiusz (Cat. 51,37‒38). 
Zob. wzmianki o obozach wyżej, 2,3,30; 3,17,2; por. Wegecjusz (Epit. 3,8).

461 Czas akcji: 194/193 r. p.n.e. (po bitwie pod hiszpańską Ilipą). ■ Prekursor: 
Liwiusz (34,43; 35,1).

462 Czas akcji: ? [Katon Starszy żył w latach: 234‒149 p.n.e.]. ■ Epigon: Gelliusz 
(10,8,1). ■ PrzekAzAł PAMięci potomnych (memoriae traditit) – najprawdopodobniej 
to odwołanie do Katonowego podręcznika O sztuce wojennej. ■ upuszczAno im krew 
(sanguinem missum) ‒ sens tego niezwykłego rytuału znacznie później usiłował wy-
tłumaczyć Gelliusz (10,8,1), według którego była to nie tyle kara (choć oczywiście 
nosiła wszelkie jej formalne znamiona), ile raczej zabieg medyczny, a nawet rodzaj 
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[1,17] Dowódca Lacedemończyków Klearchus mawiał do żołnie-
rzy, że bardziej winni czuć obawę przed naczelnym wodzem niż 
przed wrogiem, dając do zrozumienia, że na tych, którzy podczas 
bitwy obawiają się niepewnej jednak śmierci, czeka pewny wyrok, 
jeśli zdezerterują.463

[1,18] Na wniosek Appiusza Klaudiusza senat cofnął do szeregów 
piechoty tych jeźdźców, których Pyrrus, król Epirotów, wziął do nie-
woli, a następnie odesłał, piechurów zaś ‒ do oddziałów lekkozbroj-
nych, a wszyscy oni otrzymali rozkaz, by udać się poza obwałowania 
na tak długo, dopóki każdy nie dostarczy po dwa łupy zdobyte na 
wrogu.464

[1,19] Konsul Otacyliusz Krassus nakazał żołnierzom, którzy po-
wrócili po tym, jak Hannibal przepuścił ich pod jarzmem, aby udali 
się poza obwałowanie i bez możliwości schronienia się w jego obrę-
bie oswoili się z niebezpieczeństwami oraz nabrali większej odwagi 
w obliczu nieprzyjaciela.465

[1,20] Za konsulatu P[ubliusza] Korneliusza Nazyki i Decymusa 
Juniusza ci, którzy uciekali z wojska, skazani i wychłostani rózgą szli 
publicznie na sprzedaż.466

kuracji, bo dotyczył żołnierzy mających stupens animus (dosłownie: ‘umysł odrętwia-
ły’), tj. jakieś zaburzenia psychiczne, a co za tym idzie zachowujących się (habitus) 
w sposób odbiegający od typowego. O zdrowotnych właściwościach zabiegów flebo-
tomii 3 traktaty napisał Galen. Kolejny raz okazuje się, jak bezcennym świadectwem 
są „fiszki” Frontyna, który mówi przy okazji ważne rzeczy o rzymskich żołnierzach.

463 Czas akcji: 431‒401 p.n.e. (wojna peloponeska). ■ Prekursorzy: Ksenofont 
(Anab. 2,6,10), Waleriusz Maksymus (2,7,ext. 2).

464 Czas akcji: 279 r. p.n.e. (najazd Pyrrusa na Italię). ■ Prekursorzy i epigo-
ni: Liwiusz (per. 13,6), Waleriusz Maksymus (2,7,15), Eutropiusz (2,13,2), Zonaras 
(8,4). ■ nA wniosek AppiuszA klAudiuszA (Appii Claudii sententia) ‒ Appiusz 
Klaudiusz Caecus (‘Ślepy’), cenzor z roku 312, zasłynął jako budowniczy via Appia, 
drogi prowadzącej z Rzymu do Kapui, oraz wodociągu Aqua Appia. Frontyn, za 
niedługo sam curator aquarum (‘nadzorca wodociągów’), napisze o nim w swoim 
dziele o wodociągach (Aqu.urb.Rom. 1,5).

465 Czas akcji: 263 (za pierwszego konsulatu Maniusza Otacyliusza Krassusa) 
lub 261 r. p.n.e. (za konsulatu Tytusa Otacylisza Krassusa, jego brata). ■ PrzePuś-
cił… pod jArzmem (sub iugum missit) – to akt symbolicznego pohańbienia stosowa-
ny wobec zwyciężonej armii: półnadzy, pozbawieni odznak oficerowie i żołnierze 
musieli przejść pod włócznią ułożoną poprzecznie na dwóch innych, wbitych w zie-
mię. Dla Rzymianina służącego w wojsku nie istniała bardziej upokarzająca kara. 
Doświadczyło jej w 321 r. 7000 żołnierzy pokonanych przez Samnitów w Wąwozie 
Kaudyńskim.

466 Czas akcji: 138 r. p.n.e. ■ Prekursor: Liwiusz (per. 55,1‒2). ■ ci, którzy ucie-
kAli z wojskA (qui exercitum dereruerant) ‒ Liwiusz mówi o konkretnym przypadku 
Gajusza Matieniusza, oskarżonego i skazanego za dezercję w Hiszpanii, którego po 
przywiązaniu do słupka długo bito rózgami, a następnie sprzedano w niewolę za je-
den sesterc (jeśli przyjmiemy, że denar wart był 4,55g srebra, a sesterc, czyli ¼ de-
nara, 1,14g, to wedle kursu z 21 IX 2016 r. sesterc miał wartość mniej więcej 1,7 zł).
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[1,21] Domicjusz Korbulon w Armenii rozkazał dwóm konnym od-
działom i trzem kohortom [pieszym], które uciekły przed wrogiem do 
twierdzy Inicja, udać się poza obwałowanie na tak długo, dopóki dzię-
ki wytężonym wysiłkom i udanym wycieczkom nie zmyją hańby.467

[1,22] Ponieważ konsul Aureliusz Kotta, zmuszony koniecznością, 
rozkazał konnym, by przystąpili do jakichś robót, a część z nich 
zlekceważyła rozkaz naczelnego wodza, sprawił, wnosząc skargę 
u cenzorów, że tamci zostali ukarani. Następnie wymógł na sena-
torach, żeby im nie dawać zaległej wypłaty; również trybunowie 
plebejscy zaapelowali w tej samej sprawie do ludu i za powszechną 
zgodą przywrócono dyscyplinę.468

[1,23] Kw[intus] Metellus Macedoński odesłał w Hiszpanii pięć 
kohort, które ustąpiły pola wrogom, by odzyskały utracone pozycje, 
wcześniej wydawszy im rozkaz sporządzenia testamentów, a ponad-
to zagroził, że inaczej nie wpuści ich do obozu jak tylko po odnie-
sieniu zwycięstwa.469

[1,24] Konsulowi P[ubliuszowi] Waleriuszowi senat nakazał, aby 
pokonane nad rzeką Syris wojsko powiódł do Sepinum, obwaro-
wał tam obóz i spędził zimę pod namiotami. Kiedy jego żołnierze 
haniebnie zostali zmuszeni do ucieczki, senat wydał dekret, by nie 
podsyłano im żadnych oddziałów posiłkowych, chyba że jego wzię-
tym do niewoli ‹***›.470

467 Czas akcji: 58/59 r. n.e. (wojna z Partami). ■ Prekursor: Tacyt (Ann. 13,36). 
■ konnym oddziAłoM (alas) – zob. wyżej, przyp. 246. W czasach republiki alae, ro-
dzaj oddziałów pomocniczych (auxilia), miały w swoim składzie jazdę państw sprzy-
mierzonych (socii); por. wyżej, 2,4,1. Oddziały te, ustawiane na skrzydłach (Liwiusz 
25,2), były na tyle liczne (kilka tysięcy żołnierzy, w tym ok. 900 konnych), że tworzy-
ły osobne legiony. Od czasów Augusta ala oznaczała już konną jednostkę taktyczną 
składającą się z 500 jeźdźców; por. niżej, 4,1,28. ■ do twierdzy inicjA (ad castellum 
Initia) ‒ nie wiadomo, na jakiej podstawie wydawcy odwołują się przy tej okazji do 
Tacytowych Roczników (Ann. 13,36), gdzie nie ma wzmianki o tym wydarzeniu.

468 Czas akcji: 252 r. p.n.e. (I wojna punicka; walki na Sycylii). ■ Prekursor: Wa-
leriusz Maksymus (2,9,7 ‒ wariant).

469 Czas akcji: 143 r. p.n.e. (wojna z Celtyberami w Hiszpanii). ■ Prekursorzy i epi-
gon: Wellejusz Paterkulus (2,5), Waleriusz Maksymus (2,7,10), Pseudo-Aureliusz 
Wiktor (Vir.illustr. 61). ■ wcześniej wydAwszy im rozkAz sPorządzeniA testAmentów 
(testamentum facere iussas) ‒ najprawdopodobniej w celu zastraszenia żołnierzy, 
którzy mieli pożegnać się z życiem.

470 Czas akcji: 280 r. p.n.e. (najazd Pyrrusa na Italię). ■ oddziAłów Posiłkowych 
(auxilia) ‒ według sugestywnej opinii Tacyta (Hist. 4,17), który opisał wykorzystanie 
oddziałów rezerwowych przez Cywilisa, „krwią prowincji zwycięża się prowincje” 
(provinciarum sanguine provincias vinci), co w praktyce oznaczało wykorzystywa-
nie oddziałów pomocniczych złożonych z rekrutów pochodzących z prowincji do 
podbojów innych prowincji. Współczesnego historyka Rzymianie do dziś fascynują 
umiejętnością wykorzystywania podbitych ludów do własnych celów i angażowa-
nia ich do służby we własnym wojsku. Filozofię tę trafnie streścił Florus (Epit.Liv. 
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[1,25] Legionom, które w wojnie punickiej porzuciły służbę wojsko-
wą i zostały jak gdyby zesłane na Sycylię, decyzją senatu na siedem 
lat przydzielono jęczmień.471

[1,26] L[ucjusz] Pizon za ustąpienie pola dezerterom rozkazał 
prefektowi kohorty, G[ajuszowi] Tycjuszowi, powstrzymać się od 
uczt i kąpieli, po wcześniejszym odcięciu obramowania togi i roz-
wiązaniu tuniki; musiał też dzień w dzień boso sterczeć w głównej 
kwaterze tak długo, aż przybędą strażnicy.472

[1,27] Sulla rozkazał, by kohorta i centurionowie, których pozycje prze-
łamał wróg, pozostawali w głównej kwaterze w hełmach i rozebrani.473

[1,28] Domicjusz Korbulon w Armenii za ustąpienie wrogom i nie-
wystarczające wyposażenie oddziału jazdy w broń zdarł za pośred-
nictwem liktora szatę z Emiliusza Rufusa, prefekta jazdy, i wydał mu 
rozkaz pozostania w tym hańbiącym stanie w głównej kwaterze, do-
póki ta nie zostanie odesłana.474

[1,29] Kiedy Atyliusz Regulus przechodził z Samnium do Lucerii, 
a jego wojsko odwróciło się od wrogów, którzy stanęli naprzeciw, 
ustawiwszy na blokadzie kohortę, rozkazał uciekających wyciąć 
w pień jako dezerterów.475

2,30), stwierdzając, iż łatwiej prowincję podbić, niż potem utrzymać w posłuszeń-
stwie; zob. niżej, 515, 571. ■ chybA że jego wziętyM do niewoli ‹***› (nisi captis eius 
‹***›) ‒ filolodzy rozmaicie uzupełniają opuszczoną w kodeksach końcówkę zdania: 
‹legionom› (nisi captis eius ‹legionibus›) lub ‹i pokonanym wrogom› (nisi captis ‹et 
victis legionibus›. Eis legionibus [= incipit 4,1,25]).

471 Czas akcji: ? [prawdopodobnie II wojna punicka po klęsce kanneńskiej: 
2 VIII 216 r. p.n.e.]. ■ Prekursor: Liwiusz (24,18; 26,1). ■ przydzielono jęczMień 
(hordeum… datum est) ‒ jęczmień zamiast pszenicy żołnierze dostawali za karę; 
zob. Swetoniusz (Aug. 24,3), Plutarch (Marcell. 25,6), por. także niżej, 4,1,37.

472 Czas akcji: 133 r. p.n.e. (powstanie niewolników na Sycylii, za konsulatu 
Lucjusza Kalpurniusza Pizona Frugi). ■ Prekursor: Waleriusz Maksymus (2,7,9). 
■ w głównej kwAterze (in principiis) – w słowniku militarnym principia to albo 
‘pierwsza linia bitewna’, albo ‘grupa dowódców / oficerów’ (2,5,30), bądź główny 
plac obozu, kwatera, gdzie stał namiot wodza (praetorium – 2,5,30). Ukarany żoł-
nierz stał prawdopodobnie na tym placu.

473 Czas akcji: 86 r. p.n.e. (?) (I wojna mitrydatejska; prawdopodobnie bitwa 
z Archelaosem, wodzem Mitrydatesa, pod Orchomenos lub pod Cheroneją). ■ w heł-
mAch (galeatos) ‒ galea to hełm zdobiony charakterystycznym pióropuszem, pod-
bijany skórą (w przeciwieństwie do metalowego cassis). Archeolodzy uważają, że 
Rzymianie adaptowali ten typ hełmu albo od Greków, albo od Etrusków. ■ rozebrAni 
(discinctos) ‒ dosłownie: ‘pozbawieni pasa’; zob. niżej, przyp. 489.

474 Czas akcji: 58/59 n.e. (operacje militarne przeciw Partom, być może podczas 
zdobywania Artaksatów w roku 58 lub Tygranokertów w 59). ■ zA PośrednictweM 
liktorA (per lictorem) ‒ por. wyżej, przyp. 255. ■ w głównej kwAterze, dopóki tA nie 
zostAnie odesłAnA (in principiis, donec mitterentur) ‒ w sytuacji, gdy legion zmieni 
miejsce obozowania; zob. wyżej, 2,5,30.

475 Czas akcji: 294 r. p.n.e. (III wojna samnicka). ■ Prekursor: Liwiusz (10,35,1. 
36,5‒9). ■ Nie mają racji ci, którzy utrzymują, że to duplikat podstępu 2,8,11.
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[1,30] Konsul Kotta na Sycylii skazał na karę chłosty Waleriusza, 
szlachetnego trybuna wojskowego z rodu Waleriuszów.476

[1,31] Ten sam, kiedy osobiście zamierzał przeprawić się do 
Messany w celu powtórzenia auspicjów, postawił na czele oblężenia 
Lipar P[ubliusza] Aureliusza, z którym łączyły go więzy krwi, ale 
gdy podpalono szańce i zajęto obóz, kazał go wychłostać i przenieść 
w szeregi zwykłych piechurów oraz obciążyć obowiązkami.477

[1,32] Cenzor Fulwiusz Flakkus usunął z senatu swego brata 
Fulwiusza za to, że ten bez upoważnienia konsula rozwiązał legion, 
w którym był trybunem wojskowym.478

[1,33] Kiedy M[arek] Katon po trzykrotnym daniu flocie sygnału 
do wypłynięcia odbił od nieprzyjacielskiego brzegu, przy którym 
zatrzymał się na kilka dni, a któryś z pozostawionych żołnierzy za-
czął z lądu wołać i machać, by go zabrano, zawrócił całą flotą do 
brzegu i skazał pojmanego żołnierza na karę śmierci: oto kogoś, 
kogo w niesławie mieli zabić wrogowie, wolał raczej poświęcić jako 
odstraszający przykład.479

[1,34] Appiusz Klaudiusz skazał na obicie kijami każdego co dzie-
siątego wybranego losowo żołnierza spośród tych, którzy porzucili 
stanowiska.480

476 Czas akcji: 252 r. p.n.e. (I wojna punicka). ■ W tej lakonicznej formie pod stęp 
jest niezrozumiały, gdyż brak objaśnienia, za co konsul wymierzył karę. Pozostają 
dwie możliwości: albo tekst uległ uszkodzeniu, choć rękopisy tego nie odnotowują, 
albo to kolejny przykład skrajnej zwięzłości Frontyna, któremu chodziło o podkreś-
lenie faktu, że kara nie omija w wojsku nikogo, nawet nobilów.

477 Czas akcji: 252 r. p.n.e. (I wojna punicka). ■ Prekursorzy i epigon: Polibiusz 
(1,39,13), Diodor Sycylijski (32,20), Waleriusz Maksymus (2,7,4), Zonaras (8,14). 
■ w celu powtórzeniA Auspicjów (auspicia repetenda) – auspicje (dosłownie: ‘znaki 
wróżebne’), dokonywane na podstawie obserwacji zachowania ptaków (np. Seneka, 
Nat.quaest. 2,32,3), to formalna procedura, służąca poznaniu woli (przychylności) 
bogów przy podejmowaniu konkretnych przedsięwzięć. Interpretacja leżała w gestii 
odpowiednich urzędników, z których najważniejszym był konsul, posiadający ‒ obok 
cenzora i pretora ‒ ius auspiciorum (‘prawo do [tłumaczenia] auspicjów’), np. przed 
rozpoczęciem wyprawy wojennej. Ekspedycje militarne podpadały pod auspicia 
maiora (‘auspicje ważniejsze’); zob. niżej, przyp. 515. ■ PostAwił nA czele oblęże-
niA lipAr (obsidioni Lipararum… praefecerat) ‒ właściwie chodziło o największą 
z Wysp Eolskich, właśnie od niej zwanych Liparyjskimi, tj. Liparę.

478 Czas akcji: 174 r. p.n.e. ■ Prekursorzy: Liwiusz (40,41; 41,27), Wellejusz 
Paterkulus (1,10,6), Waleriusz Maksymus (2,7,5).

479 Czas akcji: ? [Katon Starszy żył w latach: 234‒149 p.n.e.]. ■ Uczeni sądzą, 
że informacja pochodzi z dzieła samego Katona Starszego O sztuce wojennej (De re 
militari).

480 Czas akcji: 471 r. p.n.e. (walki z Wolskami, za konsulatu Appiusza Klau-
diusza Sabina Regilleńskiego / Appiusza Klaudiusza Krassyna Inrygilleńskiego 
Sabina). ■ Prekursorzy i epigon: Liwiusz (2,59), Dionizjos z Halikarnassu (Antiquit.
Rom. 9,50), Zonaras (7,17).
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[1,35] Konsul Fabiusz Rullus wybranych losowo żołnierzy z dwóch 
legionów, które się wycofały, ściął toporem na oczach całego  
wojska.481

[1,36] Akwiliusz skazał na ścięcie toporem po trzech ludzi z tych 
centurii, których stanowiska przełamał wróg.482

[1,37] M[arek] Antoniusz, kiedy nieprzyjaciel podłożył ogień pod 
szaniec, zdziesiątkował spośród żołnierzy dwóch kohort tych, którzy 
wcześniej tam pracowali, ukarał ponadto poszczególnych centurio-
nów z tychże kohort, legata zwolnił z piętnem hańby, a reszcie z tego 
legionu rozkazał wydać jęczmień.483

[1,38] Legion, który bez rozkazu wodza zł‹up›ił miasto Regium, 
ukarano w ten sposób, że ścięto cztery tysiące ludzi trzymanych pod 
strażą. Ponadto uchwałą senatu zastrzeżono, że nie godzi się, by 
któryś z nich został pochowany lub był opłakiwany.484

[1,39] Dyktator L[ucjusz] Papiriusz Kursor skazał ‹na› chłostę do-
wódcę jazdy, Fabiusza Rullusa, za to, że walczył wbrew jego nakazo-
wi, choć pomyślnie, a po wychłostaniu zamierzał go ściąć toporem; 
i nie odstąpił od wymierzenia kary ani na skutek starań, ani próśb żoł-
nierzy, lecz gdy ten uciekł do Rzymu, ścigał go, aby nawet tam strach 
przed karą śmierci nie ustąpił wcześniej, zanim Fabiusz z ojcem

481 Czas akcji: 322 r. p.n.e. (pierwszy konsulat Kwintusa Fabiusza Maksymusa 
Rullusa/Rulliana) lub 310 (drugi), lub 297 (czwarty), lub 295 (piąty).

482 Czas akcji: ? ■ W źródłach brak jakichkolwiek informacji o tym wydarzeniu.
483 Czas akcji: 36 r. p.n.e. (kampania Marka Antoniusza przeciw Partom). ■ Epi-

gon: Plutarch (Ant. 39,7). ■ m[Arek] Antoniusz… zdziesiątkowAł sPośród żołnierzy 
dwóch kohort… (M. Antonius… duarum cohortium militem decimavit) ‒ Antoniusz 
uchodził za znakomitego żołnierza i miał wielki posłuch w armii. ■ A reszcie z tego 
legionu rozkAzAł wydAć jęczMień (reliquis ex legione hordeum dari iussit) ‒ por. 
nieco wyżej, 4,1,25 oraz przyp. 471.

484 Czas akcji: 279 r. p.n.e. (najazd Pyrrusa na Italię). ■ Prekursorzy i epigo-
ni: Polibiusz (1,7,6‒13), Liwiusz (per. 12,7; 15,2; 28,28,2‒6; 31,31,6‒7), Strabon 
(6,1,6), Dionizjos z Halikarnassu (Antiquit.Rom. 20,4‒5), Diodor Sycylijski (22,1), 
Waleriusz Maksymus (2,7,15e), Appian (Samn. 9,1‒5), Kassjusz Dion (frg. 40,7‒11), 
Orozjusz (Hist.adv.pag. 4,3,3‒5), Zonaras (8,6). ■ zł‹up›ił miAsto regium (Regium 
oppidum… dir‹ip›uerat) ‒ legion splądrował miasto, które poprosiło Rzym o po-
moc. Według Polibiusza Rzymianie wysłali do Rhegion/Regium załogę składającą 
się z mieszkańców Kampanii, by ochronić miasto przed Pyrrusem. Jednak żołnie-
rze ci zbuntowali się (rebelią dowodził Decymus Wibelliusz) i opanowali miasto. 
Jak pisał Liwiusz (28,28,3): „Za to przestępstwo cały legion, cztery tysiące ludzi, 
zginął pod toporem na Forum Rzymskim” (przekład M. Brożek). ■ ścięto cztery 
tysiące ludzi (quattuor milia… necarentur) ‒ za Ryszardem Kapuścińskim, który 
w Podróżach z Herodotem pytał, czy historyk (3,159,1) rozumiał, jak wyglądało 
w praktyce wspomniane przez niego wbicie na pal 3000 Babilończyków, gdy mia-
sto w roku 522 p.n.e. zdobył perski król Dariusz, możemy zadać to samo pytanie 
i w tym przypadku. Frontyn również lekko przechodzi nad tym wydarzeniem do 
porządku dziennego.
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nie padną przed nim na kolana, a na równi z nimi nie wstawią się senat 
oraz lud.485

[1,40] Manliusz, który później otrzymał przydomek Władczy, na 
oczach wojska wychłostał rózgami i ściął toporem syna za to, że 
wbrew zarządzeniu ojca walczył z wrogiem, mimo że zwycięsko.486

[1,41] Manliusz syn, gdy wojsko szykowało bunt, by bronić go 
przed ojcem, zaprzeczył, by ktokolwiek miał taką moc, aby z jego 
powodu rozluźniono dyscyplinę; i sprawił, iż sami zezwolili na wy-
mierzenie mu kary.487

[1,42] Kw[intus] Fabiusz Maksymus ucinał zbiegom prawe ręce.488

[1,43] Konsul G[ajusz] Kurion podczas wojny dardańskiej nie-
opodal Dyrrachium, kiedy jeden z pięciu legionów wszczął bunt 
i odmówił służby wojskowej, oświadczając, że nie ugnie się przed 
srogością wodza w czasie tak trudnej i ryzykownej wyprawy, wypro-
wadził cztery uzbrojone legiony i rozkazał im ustawić się w oddzia-
łach z bronią dobytą niczym w bitwie. Następnie zmusił zbuntowany 
legion, by wystąpił bez broni i tak nieprzepasany na oczach uzbro-
jonego wojska ciął słomę, zaś nazajutrz podobnie zmusił nieprze-
pasanych żołnierzy, by kopali rów; i żadne błagania legionistów nie 

485 Czas akcji: 325 r. p.n.e. (za pierwszej dyktatury Lucjusza Papiriusza Kur-
sora). ■ Prekursorzy i epigoni: Liwiusz (8,29‒30), Waleriusz Maksymus (2,7,8; 
3,2,9), Kassjusz Dion (frg. 36,6‒7), Eutropiusz (2,8,2‒3), Pseudo-Aureliusz Wiktor 
(Vir.illustr. 31,32), Orozjusz (Hist.adv.pag. 3,15), Zonaras (7,26).

486 Czas akcji: 340 r. p.n.e. (wojna z Latynami; trzeci konsulat Tytusa Manliusza 
Torkwata). ■ Prekursorzy i epigoni: Cyceron (Fin. 1,7,23; Off. 3,31,112), Sallustiusz 
(Cat. 52), Liwiusz (8,7), Dionizjos z Halikarnassu (Antiquit.Rom. 8,79), Waleriusz 
Maksymus (2,7,6; 9,3,4), Florus (Epit.Liv. 1,9,1‒3), Gelliusz (9,13), Kassjusz Dion 
(frg. 35,3), Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 28), Orozjusz (Hist.adv.pag. 3,9), 
Zonaras (7,26; 9,5). ■ Historia była słynna, ale i przerażająca – to skrajny, fanatyczny 
wręcz, przykład egzekwowania dyscypliny. Epizod ten antyczni pisarze wykorzy-
stywali, by zilustrować wzorcowe zastosowanie rzymskiej disciplina militaris oraz 
surowości obyczajów republikańskich (mos maiorum ‒ ‘obyczaj przodków’). Jak 
w an tyku (Gelliusz ‒ 9,13,20 ‒ mówi: Ab hoc Tito Manlio… imperia et aspera et 
im mi tia „Manliana” dicta sunt ‒ „od tegoż Tytusa Manliusza… wszystkie surowe 
i okru tne rozkazy nazywane są «manliańskimi»”; przekład M. Bielewicz), tak dziś 
decyzja Torkwata budziła i budzi przerażenie. Według niektórych badaczy owa histo-
ria jest przykładem sprzeczności w niepisanym kodeksie militarnym Rzymian, zgod-
nie z którym chęć wyróżnienia się i wykazania męstwem (virtus) w indywidualnym 
pojedynku (Plaut, Amph. 648‒653) kłóciła się z zachowaniem disciplina militaris. 
Sednem występku syna była samowola, brak konsultacji z przełożonymi.

487 Czas akcji: ts. ■ Prekursorzy i epigoni: ts. ■ Anegdota musi być czytana ra-
zem z poprzednią. W oczach Rzymian reakcja syna zapewne łagodziła nieco okrutną 
decyzję ojca.

488 Czas akcji: 142‒140 r. p.n.e. ■ Prekursor i epigon: Waleriusz Maksymus 
(2,7,11), Orozjusz (Hist.adv.pag. 5,4,12). ■ kw[intus] fAbiusz mAksymus (Q. Fabius 
Maximus) ‒ konsul Fabiusz Maksymus Serwilianus toczył na terenie Hiszpanii walki 
z Wiriatusem.
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mogły na nim wymóc, żeby nie opuścił znaków legionu, nie skazał 
na zapomnienie jego nazwy, a żołnierzy nie porozdzielał jako uzu-
pełnienia stanu pozostałych legionów.489

[1,44] Za konsulatu Kw[intusa] Fulwiusza i Appiusza Klaudiusza 
żołnierze biorący udział w bitwie kanneńskiej, wydaleni przez se-
nat na Sycylię, żądali od konsula M[arka] Marcellusa, by ponownie 
poprowadzono ich do boju. Ten zasięgnął rady senatu, ale senat od-
mówił podjęcia decyzji o powierzeniu rzeczypospolitej tym, którzy 
ją porzucili, upoważnił jednak Marcellusa, by postępował tak, jak 
uważa, pod warunkiem że żaden z owych żołnierzy nie zostanie zwol-
niony z obowiązków ani nie otrzyma podarunku, ani nie zyska na-
grody bądź nie będzie odwołany do Italii, jak długo pozostają w niej 
Punijczycy.490

[1,45] M[arek] Salinator, mąż konsularny, został skazany przez lud, 
bo nierówno rozdzielił łupy między żołnierzy.491

[1,46] Kiedy z rąk Ligurów poległ w potyczce konsul Kw[intus] 
Petyliusz, senat uchwalił, aby ten legion, w którego szeregach po-
legł konsul, został cały nazwany „Niekompletnym”, by zabrano mu 
roczny żołd i zmniejszono wypłatę.492

2. O rezultatach utrzymania dyscypliny

[2,1] Armie Brutusa i Kassjusza ‒ jak to przekazano pamięci po-
tomnych ‒ w czasie wojny domowej odbywały wspólny przemarsz 
przez Macedonię i Brutus jako pierwszy dotarł nad rzekę, przez któ-
rą należało przerzucić most, jednak wojsko Kassjusza prześcignęło 

489 Czas akcji: 75 p.n.e. (wojna dardańska). ■ Prekursor i epigoni: Liwiusz (per. 
92,4; 95,1), Ammianus Marcellinus (29,5,22), Festus (Brev.rer.gest. 7,4). ■ podczAs 
wojny dArdAńskiej (bello Dardanico) – toczonej z illiryjskim plemieniem Dardanów 
oraz z Trakami (75‒73). ■ nieprzepAsAny… nieprzepAsAnych (dis cinctamque… di
scinctos) ‒ żołnierze legionu w ramach kary byli pozbawiani pasów; por. Horacy 
(Sat. 1,2,132: discincta tunica – „z rozluźnioną tuniką”; przekład J. Sękowski); 
Liwiusz (27,13,9).

490 Czas akcji: 212 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy i epigon: Li wiusz 
(25,3. 5‒7 ‒ Marcellus jako prokonsul; 26,1,3), Waleriusz Maksymus (2,7,15), Plutarch 
(Marcell. 13,3‒5). ■ od konsulA m[ArkA] mArcellusA (a consule M. Marcello) ‒ 
Marek Klaudiusz Marcellus był wówczas prokonsulem.

491 Czas akcji: 218 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursor i epigon: Liwiusz 
(27,34; 29,37), Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 50). ■ zostAł skAzAny przez lud 
(damnatus est a populo) ‒ prawdopodobnie na karę pieniężną.

492 Czas akcji: 176 r. p.n.e. (walki z Ligurami). ■ Prekursorzy: Liwiusz (41,18), 
Waleriusz Maksymus (2,7,15). ■ zostAł cAły nAzwAny „niekompletnym” (tota infre
quens referretur) ‒ zawołanie miało być szydercze, bowiem termin infrequens odno-
sił się do żołnierzy często nieobecnych lub nieprzykładających się do obowiązków, 
mało gorliwych. Praktyka przydzielania nazw i kolejnych numerów poszczególnym 
legionom wywodzi się z czasów Cezara.
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tamtych i w budowaniu mostu, i w szybszej przeprawie; ów zapał do 
karności sprawił, że nie tylko w robotach, ale i w najważniejszych 
operacjach militarnych zwolennicy Kassjusza górowali nad zwolen-
nikami Brutusa.493

[2,2] Ponieważ G[ajusz] Mariusz miał możliwość wyboru wojska 
spośród dwóch armii: tej, która wcześniej służyła pod Rutyliuszem, 
i tej co pod Metellusem, a następnie pod nim samym, zażyczył so-
bie wojska rutyliańskiego, mimo że było ono mniej liczne, bowiem 
sądził, że jest pewniejsze ze względu na dyscyplinę.494

[2,3] Domicjusz Korbulon dzięki wdrożeniu dyscypliny powstrzy-
mał Partów, dysponując dwoma zaledwie legionami i niewielką licz-
bą sił pomocniczych.495

[2,4] Aleksander Macedoński, atakując cały świat zamieszkany 
przy pomocy 40 tysięcy żołnierzy, już uprzednio zaprawionych do 
dyscypliny przez jego ojca Filipa, rozgromił nieprzeliczone siły nie-
przyjacielskie.496

493 Czas akcji: 42 r. p.n.e. (wojna domowa po śmierci Cezara).
494 Czas akcji: 104 r. p.n.e. (wojna z Cymbrami i Teutonami, konsulat Mariusza). 

■ tej, którA wcześniej służyłA pod rutyliuszem, i tej co pod metellusem (qui sub 
Rutilio et qui sub Metello… meruerant) ‒ Rutyliusz Rufus był przed swoim konsu-
latem (105 r.), podczas wojny z Jugurtą, legatem Kwintusa Cecyliusza Metellusa 
Numidyjskiego, a w roku 107 został naczelnym wodzem w tej wojnie. Opisywane 
tu zdarzenie przypada na czas pierwszych przygotowań Mariusza do wojny z Cym-
brami i Teutonami.

495 Czas akcji: 55‒59 n.e. (wojna z Partami). ■ Epigoni: Tacyt (Ann. 13,8. 35), Kas-
sjusz Dion (62,19).

496 Czas akcji: 334 r. p.n.e. (początek wyprawy Aleksandra). ■ Prekursorzy 
i epigoni: Liwiusz (35,14; Aleksander osobliwie interesował historyka za spra-
wą nieskrywanej fascynacji, jaką Macedończyk cieszył się u princepsa Oktawiana 
Augusta), Diodor Sycylijski (17,17), Swetoniusz (Aug. 18,1), Plutarch (Alex. 15,1), 
Arrian (Anab. 1,12,4), Justynus (11,6,3). ■ AtAkując cAły świAt zAmieszkAny (orbem 
terrarum adgressus) – zwrot znamienny i wielce wymowny ze względu na to, iż 
spoglądamy z rzymskiej perspektywy na podboje Aleksandra. Użycie czasownika ad
gredior (od którego pochodzi współczesna ‘agresja’) mogłoby sugerować, że Frontyn 
widział w królu najeźdźcę, co z kolei pozwalałoby wnosić o nagannej ocenie impe-
rialistycznej polityki Aleksandra ‒ przedmiotu jednoznacznej krytyki sympatyzują-
cego ze stoicyzmem Cycerona (Tusc. 3,10,21; 4,37,79; ad fam. 13,28,3), jak i samych 
stoików: Seneki Młodszego (Benef. 2,15,1; Ira 3,17,1‒4) oraz Lukana (10,20‒24). 
Podejście Frontyna wydaje się krytyczne i jest możliwe, że autor wyjątkowo ocenia 
tutaj dokonania Aleksandra w kategoriach moralnych: Rzymianie dawali do zrozu-
mienia, że w gruncie rzeczy dokonali więcej niż Aleksander, a więc są lepsi; zob. 
Liwiusz (9,17‒19), Arrian (Anab. 7,15,5‒6). Problem oceny podbojów Aleksandra 
pozostaje jednak interesujący w kontekście rzymskiego imperializmu i autorefleksji 
Rzymian nad ich własnymi osiągnięciami (zob. wyżej, przyp. 19, oraz niżej, przyp. 
561). Rzymscy myśliciele uważali, iż podbicie orbis terrarum zawdzięczają osobistej 
zbożności (pietas) i przychylności bogów, patrzyli zatem na swe podboje i aneksje 
właśnie z perspektywy moralnej; zob. Cyceron (Harusp.resp. 9,9: pietas, religio, 
sapientia ‒ ‘pobożność, religia, mądrość’), Florus (Epit.Liv. 1,12). W tej sytuacji 
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[2,5] Cyrus w trakcie wojny z Persami sprostał ogromnym wyzwa-
niom dzięki czternastu tysiącom uzbrojonych ludzi.497

[2,6] Epaminondas, wódz Teban, z czterema tysiącami ludzi, z któ-
rych tylko 400 było jeźdźcami, pokonał wojsko Lacedemończyków li-
czące dwadzieścia cztery tysiące pieszych i tysiąc sześciuset konnych.498

[2,7] Czternaście tysięcy żołnierzy greckich, a tylu ich znajdowało 
się wśród posiłkowych sił Cyrusa wystawionych przeciw Artakser-
ksesowi, pokonało w bitwie sto tysięcy barbarzyńców.499

Aleksander, choć potrafili docenić jego dokonania militarne (Lukian, Dial.mort. 
12,1‒7 ‒ z Aleksandrem o palmę pierwszeństwa w zmaganiach o miano największe-
go wodza w dziejach rywalizuje Hannibal, a sąd rozstrzyga Scypion Starszy), był dla 
nich przykładem despoty pełnego wad (okrucieństwo, podejrzliwość, alkoholizm). 
Podziw Frontyna widać w użyciu określenia „niezliczone siły” (innumerabiles… 
copias); por. Maurycjusz (Strat. 8,2,281‒287). ■ przy pomocy 40 tysięcy żołnierzy 
(xl milibus hominum) ‒ liczba podana przez Frontyna musi odnosić się do stanu 
z początków wyprawy Aleksandra, jakkolwiek nie wiadomo, skąd autor zaczerpnął 
tę informację. Wydaje się, że to kolejny przykład cytowania z pamięci, zatem próżno 
dociekać źródła anegdoty. Nie dokładność jest tu celem autora, ale podkreślenie fak-
tu, że wobec szczupłych sił tym większego znaczenia nabierała dyscyplina. ■ uprzed-
nio zAprAwionych do dyscypliny przez jego ojcA filipA (iam inde a Philippo patre 
disciplinae adsuefactis) – opinia Frontyna jednoznacznie wskazuje na zasługi ojca 
Aleksandra w reformowaniu macedońskiej armii, co idzie też w parze z dzisiejszymi 
interpretacjami, w myśl których to raczej Filipa należałoby nazwać Wielkim. Syn 
Olimpias przyzna w mowie wygłoszonej nad rzeką Opis (Arrian, Anab. 7,9,2‒5), że 
to jego ojciec uczynił Macedonię państwem potężnym, które rozprawiło się z sąsied-
nimi Tryballami, Illirami i Trakami. Jedną z reform Filipa były nieustanne ćwiczenia. 
Grecy, np. Demostenes (np. Orat. 4,16,19), mieli pełną świadomość niebezpieczeń-
stwa, jakie dla Hellady stanowiła tak świetnie wyszkolona armia.

497 Czas akcji: 401 r. p.n.e. (bunt perskiego księcia Cyrusa Młodszego przeciw 
bratu, królowi Artakserksesowi II Mnemonowi). ■ Prekursorzy i epigoni: Ksenofont 
(Anab. 1,2,9; 1,4,3), Diodor Sycylijski (14,19,6), Plutarch (Artax. 6,1), Justynus 
(5,11,10‒11). ■ dzięki czternAstu tysiącoM uzbrojonych ludzi (quattuordecim mi
libus armatorum) ‒ armia Cyrusa Młodszego była niewielka w porównaniu z siłami 
jego brata, ale za to zdyscyplinowana. ■ Por. także niżej, 4,2,7.

498 Czas akcji: 371 r. p.n.e. (bitwa pod Leuktrami, kładąca kres hegemonii Spa-
rty w Helladzie). ■ Prekursorzy i epigon: Ksenofont (Hist.Graec. 6,4,6‒16), 
Diodor Sycylijski (15,52‒53), Plutarch (Pelop. 20,3). ■ epAminondAs, wódz tebAn 
(Epaminondas, dux Thebanorum) ‒ to 12 podstęp Frontyna, którego bohaterem jest 
znamienity wódz i taktyk tebański, znany ze śmiałych eksperymentów przy ustawia-
niu szyków: np. falanga uformowana na 60 szeregów w głąb lub ustawienie hoplitów 
w szyku ukośnym. ■ z czteremA tysiącAMi ludzi, z których tylko 400 było jeźdźcA-
mi… wojsko lAcedeMończyków liczące dwAdzieściA cztery tysiące pieszych i tysiąc 
sześciuset konnych (quattuor milibus hominum, ex quibus cccc tantum equites erant, 
Lacaedemoniorum exercitum viginti quattuor milium peditum, equitum mille sescen
torum) ‒ nie wiadomo, skąd pochodzą liczby podane przez Frontyna. Inną relację 
przekazali Diodor Sycylijski (15,52‒56) i Plutarch (Pelop. 20‒23); por. Ksenofont 
(Hist.Graec. 6,4,3‒15).

499 Czas akcji: 401 r. p.n.e. (bunt perskiego księcia Cyrusa Młodszego przeciw 
swemu bratu, królowi Artakserksesowi II; bitwa pod Kunaksą). ■ czternAście tysię-
cy źołnierzy greckich… PokonAło w bitwie (a quattuordecim milibus Graecorum… 
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[2,8] Te same czternaście tysięcy Greków, po utracie dowódców 
powierzywszy troskę o własny powrót Ateńczykowi Ksenofontowi, 
jednemu z ich grona, powróciło w stanie nieuszczuplonym przez 
trudne do przebycia i nieznane terytoria.500

[2,9] Ponieważ Kserkses, pognębiony pod Termopilami przez trzy-
stu Lacedemończyków, ledwie zdołał ich pokonać, mawiał, że został 
oszukany, gdyż dysponował wprawdzie wielką liczbą ludzi, ale żad-
nym mężem zdolnym utrzymać dyscyplinę.501

3. O powściągliwości

[3,1] M[arek] Katon, jak powiadają, zadowalał się tym samym 
winem, co wioślarze.502

[3,2] Fabrycjusz, kiedy poseł Epirotów Cyneasz dawał mu w darze 
wielką ilość złota, nie przyjąwszy go, powiedział, że woli rozkazy-
wać tym, którzy je posiadają, niż samemu je posiadać.503

[3,3] Mimo że Atyliusz Regulus kierował najważniejszymi sprawa-
mi państwa, był tak biedny, że żonę i dzieci †utrzymywał† z małego 
poletka, uprawianego przez jednego wieśniaka; kiedy więc usłyszał 

proelio superata sunt) ‒ co prawda pod Kunaksą na swoim skrzydle greccy najemni-
cy Cyrusa zwyciężyli, ale cała bitwa zakończyła się klęską wojsk i śmiercią zbunto-
wanego przeciw bratu księcia. ■ Por. także wyżej, 4,2,5.

500 Czas akcji: 401 r. p.n.e. (podczas odwrotu greckiej armii najemników zwanej 
„marszem Dziesięciu Tysięcy”). ■ Prekursor: Ksenofont (Anab. 3,1‒2).

501 Czas akcji: 480 r. p.n.e. (wojny perskie; II inwazja Persów na Helladę). 
■ Prekursorzy: Herodot (7,210), Seneka Młodszy (Benef. 6,31,8). ■ kserkses… MAwiAł 
(Xerxes… aiebat) ‒ polegający na własnej pamięci Frontyn zapomniał, iż uwagę tę 
u Herodota wypowiada główny narrator, nie zaś narrator drugorzędny – król Kserkses.

502 Czas akcji: 195 r. p.n.e. (bunt miast w Hiszpanii, stłumiony przez konsula 
Katona Starszego). ■ Prekursorzy i epigon: Pliniusz Starszy (NH 14,91), Waleriusz 
Maksymus (4,3,11), Pompejusz Festus (Verb.signif. 170,25).

503 Czas akcji: 280 r. p.n.e. ■ Prekursorzy i epigoni: Cyceron (Cato 16,55 
‒ podstęp Maniusza Kuriusza; Parad.stoic. 6,2,48 ‒ ts.), Waleriusz Maksymus 
(4,3,5 ‒ ts.), Plutarch (Reg.apoph. 72,2 [194e‒f] ‒ ts.), Florus (Epit.Liv. 1,13,22 ‒ 
ts.), Gelliusz (1,14 ‒ podstęp Fabrycjusza, za dziełem Juliusza Hyginusa O życiu 
i dokonaniach znakomitych mężów [De vita rebusque inlustrium virorum]), Pseudo-
-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 33,7). ■ fAbrycjusz (Fabricius) ‒ wersję zgodną 
z przekazem Frontyna podaje tylko Gelliusz, natomiast u Cycerona, Waleriusza 
Maksyma, Plutarcha i Florusa w miejsce dwukrotnego konsula (282, 278) Gajusza 
Fabrycjusza Luscyna Jednookiego pojawia się Maniusz Kuriusz Dentatus († 270 r. 
p.n.e.), pogromca Pyrrusa pod Benewentem. ■ Poseł epirotów cyneAsz (Cineas, le
gatus Epirotarum) – przyjaciel króla Pyrrusa, filozof i teoretyk wojskowości, autor 
niezachowanego podręcznika taktyki, będącego skrótem lub wyciągiem (epitome) 
z kilku traktatów Eneasza Taktyka. Plutarch (Pyrrh. 14,2‒13) przechował fascynują-
cą filozoficzno-refleksyjną dyskusję Cyneasza/Kineasa z Pyrrusem na temat dążenia 
do władzy, sensu i celu wojen prowadzonych przez władcę Epiru, będącą swoistym 
memento dla wszelkich ludzkich poczynań.
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o jego śmierci, napisał do senatu w sprawie swego następcy, skoro 
bowiem z powodu zgonu owego sługi majątek uległ zaniedbaniu, jego 
obecność jest niezbędna.504

[3,4] Gn[ejusz] Scypion, zakończywszy pomyślnie działania 
w Hiszpanii, popadł w takie ubóstwo, że nie zostawił nawet tylu pie-
niędzy, by wystarczyło na posag dla córek; bieda sprawiła, że senat 
uposażył je na koszt państwa.505

[3,5] Tak samo zadecydowali Ateńczycy wobec córek Arystyde-
sa, który po tym, jak zarządzał najważniejszymi sprawami państwa, 
zmarł w skrajnym ubóstwie.506

[3,6] Epaminondasa, wodza Teban, charakteryzowała taka wstrze-
mięźliwość, że w jego sypialni nie można było znaleźć niczego prócz 
słomianej maty i jednego rożna.507

[3,7] Hannibal, przyzwyczajony do wstawania jeszcze po ciem-
ku, w ogóle nie odpoczywał przed zapadnięciem ciemności: dopiero 
o zmroku wzywał do siebie na ucztę i leżało się u niego na nie więcej 
niż dwóch sofach.508

504 Czas akcji: 255 r. p.n.e. (I wojna punicka). ■ Prekursorzy i epigoni: Liwiusz 
(per. 18,1), Seneka Młodszy (Consol.Helv. 12,5), Waleriusz Maksymus (4,4,6), 
Apulejusz (Apol. 18), Kassjusz Dion (frg. 43,20), Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.il
lustr. 40).

505 Czas akcji: ? [II wojna punicka; Scypion ginie w roku 211 p.n.e.]. ■ Pre-
kursorzy i epigoni: Seneka Młodszy (Nat.quaest. 1,17,9), Waleriusz Maksymus 
(4,4,10 ‒ wariant), Apulejusz (Apol. 18 ‒ wariant), Klaudiusz Elian (Var.hist. 11,9), 
Ammianus Marcellinus (14,6,11 ‒ wariant), Zonaras (9,3 ‒ wariant). ■ zAkończyw-
szy PoMyślnie dziAłAniA w hiszpAnii, PoPAdł w tAkie ubóstwo (post res prospere 
in Hispania gestas in summa paupertate decessit) ‒ Gnejusz Korneliusz Scypion 
Kalwus zginął 23 dni po śmierci brata, Publiusza Korneliusza Scypiona, pod Nową 
Kartaginą (koło Ilorca w Andaluzji). ■ dlA córek (filiarum) ‒ o kilku córkach 
Scypiona Kalwusa mówią tylko Seneka i Frontyn, inni autorzy wymieniają jedną 
córkę; Polibiusz (18,35) wspomina o ubóstwie Scypiona Młodszego, ale nie o dzie-
ciach; por. także Liwiusz (per. 57).

506 Czas akcji: 468 r. p.n.e. (rok śmierci Arystydesa). ■ Prekursor i epigon: Nepos 
(Aristid. 3,2‒3), Plutarch (Aristid. 25,3). ■ ArystydesA (Aristidis) ‒ jednego z najbar-
dziej wpływowych polityków ateńskich po okresie wojen z Persami. Historycy uważają 
go – obok Temistoklesa ‒ za prawdziwego twórcę Ateńskiego Związku Morskiego, tj. 
koalicji państw greckich (z wyjątkiem Sparty), która powstała w roku 478 pod egidą 
Aten dla obrony Hellady przed kolejną spodziewaną inwazją Persów.

507 Czas akcji: 362 r. p.n.e. ■ Prekursor i epigoni: Nepos (Epam. 3,4), Plutarch 
(Pelop. 3,2‒3; Fab.Max. 27,2; Lyc. 13,3), Klaudiusz Elian (Var.hist. 2,43; 5,5; 11,9,3), 
Atenajos (10,13 [419A]). ■ prócz słoMiAnej mAty i jednego rożnA (praeter stoream et 
unicum veru) ‒ przedmioty te odzwierciedlały skromny tryb życia Epaminondasa.

508 Czas akcji: ? [Hannibal dowodził wojskami Kartagińczyków w latach: ok. 
221‒202 p.n.e.]. ■ Prekursorzy i epigon: Liwiusz (21,4 ‒ pochwała Hannibala), 
Syliusz Italik (Pun. 12,559‒560), Kassjusz Dion (frg. 54,4). ■ i leżAło się u niego nA 
nie więcej niż dwóch sofAch (neque amplius quam duobus lectis discumbebatur apud 
eum) ‒ jedno takie łoże (lectus) mieściło 3 osoby.
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[3,8] Gdy ten sam walczył pod komendą Hazdrubala, naczelnego 
wodza, przeważnie zażywał snu na gołej ziemi, okryty płaszczem.509

[3,9] Emilianus Scypion, jak przekazują, miał zwyczaj posilać 
się otrzymanym od kogoś chlebem, kiedy w trakcie marszu kroczył 
w towarzystwie przyjaciół.510

[3,10] [To samo opowiada się też o Aleksandrze Macedońskim].511

[3,11] Masynissa, choć wiódł już dziewięćdziesiąty rok życia, miał 
zwyczaj ‒ jak czytamy ‒ posilać się, kiedy albo stał w południe przed 
namiotem, albo się przechadzał.512

[3,12] Kiedy M[aniuszowi] Kuriuszowi za jego zwycięstwo nad 
Sabinami uchwałą senatu przydzielono obszar ziemi większy, niż 
otrzymali zwolnieni ze służby żołnierze, ten zadowolił się poletkiem 
szeregowca, stwierdzając, że zły to obywatel, któremu nie wystarczy 
to, co reszcie.513

[3,13] Znane było też opanowanie nierzadko całego wojska, na 
przykład tego, które służyło pod rozkazami M[arka] Skaurusa. Skau-
rus bowiem przekazał pamięci potomnych, że na drzewie uginają-
cym się od owoców, którego korzeń znalazł się jeszcze w obrębie 
wytyczonego obozu, następnego dnia, gdy wojsko odchodziło, owo-
ce pozostawiono nietknięte.514

[3,14] Podczas podjętej pod auspicjami Imperatora Cezara Domi-
cjana Augusta wojny germańskiej, do której podburzył w Galii Ju-
liusz Cywilis, najzasobniejsze miasto Lingonów przeszło na stronę 
Cywilisa, obawiało się więc grabieży, gdy zbliżała się armia Cezara, 

509 Czas akcji: ? [228‒221 p.n.e.]. ■ Prekursor: Liwiusz (21,4,7). ■ gdy ten sAm 
wAlczył pod koMendą hAzdrubAlA, nAczelnego wodzA (idem, cum sub Hasdrubale 
imperatore militaret) ‒ ojciec Hannibala, Hamilkar Barkas, zmarł w roku 228. 
Dowództwo w Hiszpanii objął po nim jego zięć, a szwagier Hannibala – Hazdrubal. 
Dopiero po jego śmierci w roku 221 Hannibal został naczelnym wodzem wojsk kar-
tagińskich w Hiszpanii.

510 Czas akcji: ? [Scypion Młodszy żył w latach: 185‒129 p.n.e.].
511 Czas akcji: ? [Aleksander Macedoński panował w latach: 336‒323 p.n.e.].
512 Czas akcji: 148 r. p.n.e. ■ Prekursorzy i epigon: Polibiusz (36,16,11‒12 

[w polskim przekładzie 37,10]), Cyceron (Cato 10,34), Pliniusz Starszy (NH 7,156), 
Waleriusz Maksymus (8,13,ext. 1), Plutarch (Seni resp. 15 [791f]).

513 Czas akcji: po 290 r. p.n.e. (wojna z Sabinami). ■ Prekursorzy i epigoni: Nepos 
(Thrasyb. 4,2 ‒ odpowiedź Pittakosa z Mityleny, jednego z siedmiu mędrców), 
Seneka Młodszy (Benef. 7,7,5), Kolumella (Rust. 1,praef. 14; 1,3,10), Pliniusz 
Starszy (NH 16,38; 18,4), Waleriusz Maksymus (4,3,5), Plutarch (Reg.apoph. 72,1 
[194e]), Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 33,6).

514 Czas akcji: ok. 115 r. p.n.e. (być może podczas operacji przeciw Ligurom i Ga-
lom). ■ Prekursor i epigon: Waleriusz Maksymus (4,4,11), Tacyt (Agric. 1). ■ skA u  rus… 
PrzekAzAł PAMięci potomnych (memoriae tradidit) ‒ o Marku Emiliuszu Skaurusie 
i jego wspomnieniach bardzo pochlebnie wyrażał się Tacyt (loc. cit.), który używał 
w tym kontekście podobnego zwrotu: posteris tradere (‘przekazywać potomności’). 
■ wytyczonego obozu (metatio) – zob. wyżej, przyp. 460.
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lecz wbrew oczekiwaniom, nienaruszone, nie utraciło nic ze swego 
stanu posiadania, a przywrócone do posłuszeństwa przekazało mi 
siedemdziesiąt tysięcy ludzi pod bronią.515

[3,15] L[ucjusz] Mummiusz, który po zdobyciu Koryntu ozdobił 
obrazami i posągami nie tylko Italię, ale także prowincje, tak dalece 
żadnego z bogatych łupów nie przeznaczył na własny użytek, że jego 
ubogą córkę z publicznych pieniędzy uposażył senat.516

515 Czas akcji: 70 r. n.e. (wojna z Germanami; zanim Frontyn został konsulem 
po raz pierwszy). ■ pod AuspicjAmi (Auspiciis) – zwrot należy tu rozumieć w daw-
nym sensie, nie współczesnym, przenośnym; zob. wyżej, przyp. 477. ■ imperAtorA 
(Imperatoris) – zarówno jako naczelnego wodza legionów, posiadającego summum 
imperium (‘najwyższą władzę’), jak i cesarza; zob. niżej, przyp. 550. ■ wojny ger-
MAńskiej (Germanico bello) ‒ wybierając lekcję najlepszych rękopisów: Germanico, 
odstępujemy tu od podstawy przekładu, której wydawca przyjął wersję kodeksu póź-
nego, zawierającego liczne interpolacje: Germanici, co należy czytać: Imperatoris 
Caesaris Domitiani Augusti Germanici, eo bello… ‒ ‘Imperatora Cezara Domicjana 
Augusta Germańskiego, podczas tej wojny…’. Jeśli uznać, że to dopełniacz, mu-
siałby się on odnosić wówczas do Domicjana z przydomkiem Germański, chociaż 
wiadomo, że władca otrzymał ten tytuł dopiero w roku 83 (por. wyżej, 2,11,7). 
Bez względu na to, która wersję rękopisów przyjmiemy, nie ulega wątpliwości, że 
Frontyn, pisząc po roku 83, popełnił mały anachronizm, skoro nazwał Domicjana 
pełną tytulaturą cesarską. Dodatkowo podstęp sprawia wrażenie, że Domicjan 
był jakby naczelnym wodzem wyprawy (Syliusz Italik, Pun. 3,608), podczas gdy 
z dzieła Tacyta (Hist. 4,85‒86) wiadomo, iż ekspedycją dowodził Mucjanus. ■ do 
której Podburzył w gAlii juliusz cywilis (quod Iulius Civilis in Gallia moverat) 
‒ do owej groźnej rewolty doszło w latach 69‒70 n.e., a była ona skutkiem wojny 
domowej w słynnym „roku czterech cesarzy” (69). Cywilis, Germanin z plemienia 
Batawów, który wcześniej otrzymał rzymskie obywatelstwo za zasługi podczas służ-
by w armii, wszczął bunt z powodu niewłaściwego potraktowania zaprzyjaźnionych 
z Rzymianami Batawów, którzy dostarczali ludzi do oddziałów posiłkowych (auxi
lia). ■ obAwiAło się więc grAbieży… nienAruszone, nie utrAciło nic ze swego stAnu 
posiAdAniA (populationem timeret… inviolata nihil de rebus suis amiserat) – armia 
rzymska słynęła z okrucieństwa wobec mieszkańców zdobywanych miast, do których 
wkraczała, zgodnie z niepisanym ius belli (‘prawem wojennym’). Relacje o postępo-
waniu Rzymian przechowało wielu autorów, także Greków, poczynając od Polibiusza 
(np. 1,37,6; 10,15‒16), poprzez Appiana (Pun. 128,610 ‒ 129,619), po Ammiana 
Marcellina (24,4,25). ■ PrzekAzAło mi (tradidit mihi) ‒ jeden z nielicznych przykła-
dów niespodziewanego ujawnienia się głównego narratora-autora książki, uczestnika 
i świadka opisywanego wydarzenia, każe się zastanowić, kto tak naprawdę jest boha-
terem intrygującego podstępu: Domicjan czy Frontyn? Użycie zaimka mihi przeko-
nało większość uczonych, że autorem anegdoty jest Frontyn. Ci, którzy optowali za 
nieautentycznością księgi 4., pomysłowo dowodzili, że podstęp został przeniesiony 
z księgi 2. (zob. wstęp, s. 54). Jeszcze inni uważali, że Lingonowie poddali się nie 
Frontynowi, ale jakiemuś nieznanemu oficerowi, który był autorem księgi 4.

516 Czas akcji: 146 r. p.n.e. (wojna achajska). ■ Prekursorzy i epigoni: Cyceron 
(Off. 2,76; Verr. 1,20,55; Corn. 2, frg. 8), Liwiusz (per. 52,6), Pliniusz Starszy (NH 
34,12; 37,12), Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 60), Orozjusz (Hist.adv.pag. 
5,3,5‒7). ■ l[ucjusz] mummiusz… po zdobyciu koryntu (L. Mummius… Corintho 
capta) ‒ konsul zdobył i zniszczył Korynt w roku 146 (w tymże roku zburzono 
Kartaginę), po czym Rzymianie zamienili Grecję w prowincję Achaję. Los, jaki spo-
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4. O sprawiedliwości

[4,1] Kamillusowi oblegającemu Falisków pewien nauczyciel 
przekazał chłopców, których wyprowadził poza mury jak gdyby na 
przechadzkę, podpowiadając, że jeśli zatrzyma ich jako zakładników, 
miasto z konieczności wykona to, co on nakaże. Kamillus nie tylko 
wzgardził wiarołomstwem, lecz ponadto związawszy nauczycie-
lowi z tyłu ręce, powiedział chłopcom, by zaprowadzili go do ro-
dziców, pomagając sobie wierzbowymi rózgami. Dobrodziejstwem 
odniósł zwycięstwo, którego nie pożądał kosztem oszustwa, bowiem 
Faliskowie pod wpływem tego sprawiedliwego czynu poddali mu się 
z własnej woli.517

tkał Korynt, przy okazji rozprawy Rzymian ze Związkiem Achajskim na Peloponezie 
wywołał szok wówczas i wzbudza konsternację u miłośników Rzymian do dziś: oto 
od uroczystego ogłoszenia na igrzyskach istmijskich przez Tytusa Kwinkcjusza 
Flaminina „wolności” dla Greków (196 r.) do zniszczenia Koryntu upłynęło rów-
no pół wieku. Panuje opinia, że był to niepotrzebny akt barbarzyństwa ze strony 
senatu; zob. Florus (Epit.Liv. 1,32,6‒7). ■ ozdobił obrAzAmi i PosągAMi nie tylko 
itAlię, Ale tAkże prowincje (non Italiam solum sed etiam provincias tabulis et statuis 
exornavit) – Rzymianie nie wzdragali się przed rabunkiem greckich dóbr kultury, 
do czego dochodziło już wcześniej, w trakcie wojen macedońskich oraz syryjskich. 
Nie zachowywali się w tym względzie wyjątkowo (o łupieżczej praktyce stoso-
wanej przez zwycięzców przekonujemy się dzisiaj i my, gdy opadłe wody Wisły 
w Warszawie odsłaniają zatonięte barki szwedzkie z marmurami, które w czasach 
inwazji na Rzeczpospolitą, zwanej potopem, 1655‒1660, najemny żołdak Karola X 
Gustawa usiłował wywieźć za morze, co udało się mu w przypadku innych dóbr, jak 
np. księgozbioru biblioteki w Braniewie). Zjawisko rabunków greckich dzieł doko-
nywanych przez Rzymian musi uwzględnić każdy historyk sztuki antycznej, bowiem 
w rezultacie podbojów Rzym i Italia zapełniły się dziełami, które w jakimś sensie 
zdeterminowały rozwój twórczości artystycznej nad Tybrem nie tylko pod względem 
tematycznym, ale i formalnym. Trafnym komentarzem do omawianego procederu 
byłaby słynna refleksja Horacego (Epist. 2,1,156‒157), iż zniewolona Grecja w isto-
cie podbiła dzikiego zwycięzcę i wprowadziła sztukę do nieokrzesanego Lacjum 
(Graecia capta ferum victorem cepit et artis / intulit agresti Latio).

517 Czas akcji: 394 r. p.n.e. (to najprawdopodobniej opowieść legendarna, któ-
rej historycznym tłem jest sojusz zawarty w roku 396 między Rzymem a Faliskami). 
■ Prekursorzy i epigoni: Liwiusz (5,27), Dionizjos z Halikarnassu (Antiquit.Rom. 
13,1), Waleriusz Maksymus (6,5,1), Plutarch (Cam. 10,1‒4), Poliajnos (8,7,1 ‒ re-
lacja dokładniejsza i odmienna w szczegółach), Kassjusz Dion (frg. 24,2), Pseudo- 
-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 23), Zonaras (7,22), Jan z Salisbury (Policrat. 5,7 
[555d]). ■ nAuczyciel (ludi magister) ‒ taki nauczyciel działający w szkole (ludus) dla 
młodych Rzymian odpowiedzialny był za podstawy wiedzy, tzw. trivium; por. Cyceron 
(Nat.deor. 1,26,72), Marcjalis (Epigr. 10,62,1), Justynus (21,5,8). Najsłynniejszym był 
chyba pedagog Horacego, surowy Orbiliusz. ■ jAk gdyby nA PrzechAdzkę (tam quam 
ambulandi causa) ‒ nieco dziwi fakt, że podczas oblężenia pozwalano sobie na ob-
chód z uczniami lub „przechadzkę”, jak tłumaczy Podoski (Wyborne zdania i myśli, 
ks. 4, rozdz. 4 [s. 130]). Nawet jeśli oblężenie przeciągało się, obrońcy nie wykazali 
się ostrożnością, umożliwiając mieszkańcowi opuszczanie miasta. ■ wzgArdził wiA-
rołoMstweM… odniósł zwycięstwo, którego nie PożądAł kosztem oszustwA (sprevit 
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[4,2] Do Fabrycjusza, wodza Rzymian, dotarł lekarz króla Epirotów 
Pyrrusa i przyrzekł, że poda Pyrrusowi truciznę, jeśli wyznaczą dlań 
nagrodę wartą trudu. Fabrycjusz, nie uważając, że potrzebuje zwy-
cięstwa za cenę takiej zbrodni, wydał lekarza królowi i zyskał takie 
zaufanie, iż skłonił Pyrrusa do starań o przyjaźń z Rzymianami.518

5. O niezłomności

[5,1] Gn[ejusz] Pompejusz, ponieważ żołnierze zagrozili, że rozgra-
bią pieniądze, które mają być wiezione podczas triumfu, a Ser wi liusz 

perfidiam… adeptus… victoriam quam fraude non concupierat) – zakładając, iż aneg-
dota jest historyczna, mamy do czynienia ‒ obok następnego podstępu ‒ z najbardziej 
intrygującym fortelem w dziele Frontyna. Kamillus nie zastosował tutaj żadnego 
fortelu (στρατήγημα [stratégema]), a sukces okazał się raczej rezultatem jego dobro-
dziejstwa (beneficium) i poczucia sprawiedliwości (iustitia) niż nieczystego postępku. 
Macedończyk Poliajnos nazywa ten czyn Rzymianina εὐσεβές στρατήγημα [eusebés 
stratégema], co polska tłumaczka, chcąc widocznie uniknąć oksymoronu, słusznie od-
daje jako „zbożny postępek”. Przykład ten potwierdza tezę, iż rzeczownik strategema 
nie zawsze oznaczał ‘podstęp’ (budzący negatywne skojarzenia), ale niekiedy ‘czyn’ 
neutralny lub nawet szlachetny z moralnej perspektywy (taki charakter mają szlachet-
ne postępki Scypiona Starszego i Aleksandra ‒ 2,11,5. 6). Z formalnego punktu wi-
dzenia, tj. idąc za rozróżnieniem samego Frontyna (1,praef. 1; 4,praef.), opisywane 
wydarzenie słusznie znalazło się w 4. księdze, gdyż nie jest ‘podstępem’ (στρατήγημα 
[stratégema]), ale jedną z tych trafnych decyzji dowódcy (στρατηγικά [strategiká]), które 
zaowocowały pomyślnym zakończeniem sprawy; por. Księga Suda (s.v. Στρατήγημα 
[Stratégema] [ς 1167]: ἡ κατόρθωσις [he katórthosis] ‒ ‘słuszny czyn’). Niewykluczone, 
że dodatkowe znaczenie tego przykładu kryje się w sugestii, że oto Rzymianie ‒ 
w przeciwieństwie do Greków (choć inaczej Tukidydes 2,39,1) i barbarzyńców ‒ nie 
przedkładali oszustw (fraudes) nad szlachetne zachowanie (Polibiusz 13,3,7; Liwiusz 
24,14,6), a skłonność do nich charakteryzowała np. Italików, jak chociażby właśnie 
perfidnego faliskiego pedagoga. Przykładem, że Rzymianie nie wahali się stosować 
wszelakich wybiegów, byłby wypadek opowiedziany wyżej (1,8,8), byłby, gdyby 
Frontyn uważał, że namawianie posłów do zdradzenia Jugurty podpada pod kate-
gorię fraus, ponieważ jednak rzeczpospolita prowadziła wojnę z Numidyjczykiem, 
ich wysiłki okazują się godne pochwały. W logice Rzymian fraus dotyczyła zatem 
zdrady swoich lub sojuszników, przy czym nie zatrzymujemy się tu nad faktem, że 
najczęściej definiowali oni sojusz w kategoriach własnej korzyści.

518 Czas akcji: 279 r. p.n.e. (najazd Pyrrusa na Italię; za drugiego konsulatu Gajusza 
Fabrycjusza Luscyna). ■ Prekursorzy i epigoni: Cyceron (Off. 1,13,40; 3,22,86), Liwiusz 
(per. 13,11), Seneka Młodszy (Epist. 120,6‒7), Waleriusz Maksymus (6,5,1), Plutarch 
(Pyrrh. 21,3‒5), Tacyt (Ann. 2,88), Florus (Epit.Liv. 1,13,9. 21. 22; 1,18,21), Gelliusz 
(3,8,1‒5), Kassjusz Dion (frg. 40,44 [wydawca, Boissevain, usuwa ten fragment]), 
Klaudiusz Elian (Var.hist. 12,33), Eutropiusz (2,14,2‒3), Ammianus Marcellinus 
(30,1,22), Zonaras (8,5). ■ lekArz (medicus) ‒ od czasów wyprawy Aleksandra greccy 
lekarze, przynajmniej ci na dworach władców, nie mieli najlepszej reputacji: słynnego 
Filipa podejrzewano o próby otrucia młodego władcy (Arrian, Anab. 2,4,8‒11), a i sam 
Aleksander stracił lekarza podejrzewanego o otrucie Hefajstiona. ■ zbrodni (facino
re) – słowo facinus (por. wyżej, 2,5,30) niesie konotacje jednoznacznie pejoratywne, 
w przeciwieństwie do mimo wszystko militarnego znaczenia strategema, i nawiązuje 
do „oszustwa Greków” z epizodu opowiedzianego niżej (4,7,22).
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i Glaucja zachęcali, by je rozdzielił w celu uniknięcia buntu, zapew-
nił, że prędzej nie odbędzie triumfu, lecz raczej umrze, niż ugnie 
się przed zuchwałością żołnierzy, po czym zganił ich w surowym 
przemówieniu i cisnął w obu uwieńczonymi laurem wiązkami, aby 
biorąc się za grabież, rozpoczęli właśnie od owych przedmiotów, 
a wzbudziwszy do tego czynu odrazę, ponownie przywiódł ich do 
pomiarkowania.519

[5,2] G[ajusz] Cezar, kiedy w zamęcie wojen domowych wybuchł 
bunt, a wielkie rozgorączkowanie opanowało umysły, rozwiązał 
cały legion, zgładziwszy przez ścięcie toporem przywódców buntu. 
Rychło jednak tych, których wcześniej zwolnił, przyjął z powrotem, 
gdyż błagali o zmazanie hańby, i odtąd miał w nich najlepszych 
żołnierzy.520

519 Czas akcji: 81 r. p.n.e. (w czasie triumfu Pompejusza po zwycięstwach odnie-
sionych w Afryce nad Mariuszem Młodszym). ■ Epigoni: Plutarch (Pomp. 14,7‒8; 
Reg.apoph. 88,5a [203e‒f] ‒ bohaterem drugiego pisma Plutarcha jest Serwiliusz 
Wat ia Izaurycki), Zonaras (10,2). ■ Pieniądze, które MAją być wiezione podczAs triu m-
fu (pecuniam… quae in triumpho ferretur) ‒ triumf oczekiwany był z niecierpliwoś-
cią przez żołnierzy wodza, którym wspaniałomyślnie rozdawano część zdobytych 
pieniędzy. Mechanizm ten wiązał podkomendnych z wodzami, którzy u schyłku re-
publiki mieli praktycznie armie do swej dyspozycji (choć zdania uczonych są w tej 
kwestii podzielone). Triumf był najwyższym wyróżnieniem wojskowym w Rzymie. 
Prawo do jego odbycia senat przyznawał wodzowi wyposażonemu w imperium 
(władzę wojskową); musiał on jako głównodowodzący armii odnieść nad wrogiem 
zewnętrznym znaczące zwycięstwo w wojnie wypowiedzianej zgodnie z rytuałem 
fecjałów, podczas której zginęło co najmniej 5000 przeciwników, a wojna ta dobiegła 
końca i obszar państwa powiększył się. Wódz przekraczał ze zwycięskim wojskiem 
sakralną granicę pomerium, oddzielającą przestrzeń miasta od zewnętrznego teryto-
rium, i zmierzał na rydwanie w uroczystej procesji ku świątyni Jowisza na Kapitolu, 
aby tam dopełnić ślubów, votum, i złożyć ofiary dziękczynne. Nazwa jest zapożycze-
niem z języka etruskiego, w którym znajdujemy termin triumpe, a ten z kolei wywo-
dzi się z greckiego θριάμβος [thriámbos]. ■ serwiliusz i glAucjA (Servilio et Glaucia) 
‒ zdaniem uczonych chodzi tu o jedną osobę: albo o konsula Serwiliusza Watię, albo 
o bliżej niezidentyfikowanego Serwiliusza Glaucję. ■ uwieńczonyMi lAurem wiązkAMi 
(laureatos fasces) ‒ wódz odbywający triumf musiał być urzędnikiem albo urzędni-
kiem o przedłużonym czasie sprawowania władzy, nadal więc przysługiwała mu wła-
dza wojskowa, tj. imperium (to był jedyny wypadek, kiedy człowiek nią obdarzony 
mógł przekroczyć pomerium, czyli świętą granicę miasta), a zatem i jej zewnętrzne 
oznaki w postaci wiązek chrustu, tu uwieńczonych symbolizującym zwycięstwo lau-
rem. Por. także wyżej, przyp. 255 (o fasces).

520 Czas akcji: 49 r. p.n.e. (początek wojny domowej między Pompejuszem 
a Cezarem). ■ Prekursor i epigoni: Swetoniusz (Iul. 69, por. także 70), Appian (Civ. 
2,47,191‒195), Kassjusz Dion (41,26‒27). ■ rozwiązAł cAły legion (legionem totam 
exauctoravit) ‒ od Swetoniusza i Appiana dowiadujemy się, że chodziło o legion IX 
(Legio nona, później zwany Hispana), który zbuntował się pod Placencją, a Cezar 
początkowo chciał go zdziesiątkować, a w końcu rozwiązał, mimo że Pompejusz 
trzymał wojsko pod bronią. Dowódcy IX legionu wybłagali, by wylosować 120 żoł-
nierzy spośród prowodyrów, a z tych 12 miało zostać straconych.
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[5,3] Gdy Postumiusz, mąż konsularny, zagrzewał swoich do boju, 
a żołnierze zapytali, jakie są rozkazy, odparł, by go naśladowali, 
i chwyciwszy znak bojowy, jako pierwszy runął na wroga; podążając 
za nim, odnieśli zwycięstwo.521

[5,4] Kiedy Klaudiusz Marcellus wskutek braku rozwagi wpadł 
w ręce Galów, zatoczył koniem, aby rozejrzeć się dookoła po oko-
licy i znaleźć miejsce, którędy mógłby ujść, a następnie, ponieważ 
widział, że wszystko wygląda niewesoło, wezwał w modlitwie bogów 
i runął w sam środek nieprzyjaciół. Wprawił ich w osłupienie tą nagłą 
zuchwałością i zabił także ich wodza, a ponadto stamtąd, gdzie ledwie 
tliła się nadzieja na ocalenie, dostarczył najcenniejsze trofeum.522

[5,5] L[ucjusz] Paulus po utracie wojska pod Kannami, chociaż 
Lentulus dostarczył mu konia, na którym mógłby uciec, nie chciał 
ratować się z klęski, mimo że nie przyczynił się do niej osobiście, 
lecz siedział uparcie na tej skale, o którą wsparł się, gdy otrzymał 
ranę, dopóki otoczony przez wrogów nie został zakłuty.523

521 Czas akcji: ? ■ postumiusz, Mąż konsulArny (Postumius consularis) ‒ nie 
wiadomo, którego Postumiusza Frontyn ma na myśli.

522 Czas akcji: 222 r. p.n.e. (wojna z galijskim plemieniem Insubrów; oblęże-
nie miejscowości Klastydium). ■ Prekursorzy i epigoni: Polibiusz (2,34), Liwiusz 
(per. 20,11), Waleriusz Maksymus (3,2,5), Plutarch (Marcell. 7,2‒3), Florus (Epit.
Liv. 1,20), Pompejusz Festus (Verb.signif. 189,3), Ampeliusz (21), Eutropiusz (3,6), 
Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 45), Zonaras (8,20). ■ zAbił tAkże ich wodzA 
(ducem quoque eorum trucidavit) ‒ Wiridomara, wodza Insubrów. ■ nAjcenniej-
sze trofeum (opima… spolia; dosłownie: ‘najwyborniejszą zdobycz’) ‒ ten termin 
techniczny oznaczał łup zdarty z zabitego w walce wręcz dowódcy wrogiej armii, 
a była nim najczęściej zbroja, wystawiana potem na widok publiczny i zawieszana 
w świątyni. Spolia opima zdobywali wcześniej mityczny Romulus za zabicie Akrona, 
króla Sabinów, a w roku 428 Aulus Kossus po pokonaniu Larsa Tolumniusza, władcy 
etruskich Wejów.

523 Czas akcji: 2 VIII 216 r. p.n.e. (II wojna punicka; bitwa pod Kannami). ■ Pre-
kursor: Liwiusz (22,49). ■ siedziAł upArcie nA tej skAle, o którą wsPArł się, gdy 
otrzyMAł rAnę, dopóki otoczony przez wrogów nie zostAł zAkłuty (in eo saxo, sui 
se vulneratus adclinaverat, persedit, donec ab hostibus oppressus confoderetur) ‒ do 
tego patetycznego obrazu odpowiednim komentarzem byłyby słowa Horacego (Carm. 
3,2,13): dulce et decorum est pro patria mori („Słodko jest i zaszczytnie umrzeć za 
ojczyznę”; przekład A. Lam); zob. też niżej, 4,5,15. Polskiemu czytelnikowi epizod 
ten przywodzi na myśl obraz generała Józefa Longina Sowińskiego podczas rosyj-
skiej rzezi mieszkańców Pragi w powstaniu kościuszkowskim, o czym pisze Juliusz 
Słowacki w swoim słynnym wierszu Sowiński w okopach Woli, w. 9‒16, 73‒80:

Jenerał się poddać nie chce,  To rzekł jenerał Sowiński,
Ale się staruszek broni,  Starzec o drewnianej nodze,
Oparłszy się na ołtarzu,  I szpadą się jako fechmistrz
Na białym Bożym obrusie,  Opędzał przed bagnetami;
I tam łokieć położywszy,  Aż go jeden żołnierz stary
Kędy zwykle mszały kładą,  Uderzył w piersi i przebił…
Na lewej ołtarza stronie,  Opartego na ołtarzu
Gdzie ksiądz Ewangelią czyta.  I na tej nodze drewnianej.
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[5,6] Warron, jego kolega, przeżył, wykazując po tejże klęsce 
jeszcze większą wytrwałość, a senat i lud złożył mu podziękowania 
za to, iż nie zwątpił w rzeczpospolitą. Potwierdził bowiem przez 
resztę swego życia, że ocalał nie dzięki pragnieniu przeżycia, lecz 
z miłości do rzeczpospolitej: zapuścił brodę i włosy, nigdy już póź-
niej nie przyjmował pokarmu na leżąco, a kiedy lud obdarzył go 
zaszczytami, wymówił się, twierdząc, że rzeczpospolitej potrzeba 
fortunniejszych urzędników.524

[5,7] Semproniusz Tudytanus i Gn[ejusz] Oktawiusz, trybuni woj-
skowi, kiedy pod Kannami wszystko poszło w rozsypkę i zostali 
otoczeni w mniejszym obozie, przekonali współtowarzyszy, aby 
dobyli mieczy i razem z nimi przedarli się przez stanowiska nie-
przyjacielskie, twierdząc stanowczo, iż oni sami mają wystarczająco 
wiele odwagi, nawet gdyby nikomu więcej nie starczyło śmiałości, 
by się przebić. Spośród wahającego ogółu zwlekających znalazło się 
tylko 12 konnych i 50 piechurów, którzy wytrwali u ich boku i cało 
dotarli do Kanuzjum.525

[5,8] Kiedy G[ajusz] Fontejusz Krassus wyruszył w Hiszpanii 
z trzema tysiącami żołnierzy na zdobycie łupów i w bardzo niedo-
godnym miejscu został otoczony przez Hazdrubala, wyjawił swój 
plan tylko pierwszym szeregom i z nastaniem nocy – w czasie, kiedy 
najmniej można by się tego spodziewać – wyrwał się przez poste-
runki nieprzyjaciela.526

524 Czas akcji: po 2 VIII 216 r. p.n.e. (II wojna punicka; po klęsce kanneńskiej). 
■ Prekursorzy: Polibiusz (3,116‒117 ‒ ocenia Warrona bardzo surowo, pisząc, że 
obrał haniebną ucieczkę, a urząd swój sprawował na szkodę ojczyzny), Liwiusz 
(22,61,14‒15; 25,6,7), Waleriusz Maksymus (3,4,4; 4,2,5). ■ w rzeczPosPolitą… do 
rzeczpospolitej… rzeczpospolitej (rem publicam… rei publicae… rei publicae) – 
nieprzypadkowa figura retoryczna (poliptonon) wyraża nie tylko sympatię autora do 
bohatera spod Kann, ale także jego rozumienie działalności publicznej jako służby 
Rzymowi; zob. wstęp, s. 36. ■ lud obdArzył go zAszczytAmi (honoribus… cum ei 
deferrentur a populo) ‒ od Waleriusza Maksymusa dowiadujemy się, że zapropono-
wano mu dyktaturę.

525 Czas akcji: 2 VIII 216 r. p.n.e. (II wojna punicka; bitwa pod Kannami). ■ Pre-
kursor i epigon: Liwiusz (22,50 ‒ inna wersja), Appian (Annib. 26,113). Zdaniem 
Liwiusza z mniejszego obozu przedarło się 600 legionistów, a wedle Appiana z więk-
szego ‒ 10 000. Obaj historycy mówią o jednym tylko inicjatorze ucieczki: Publiuszu 
Semproniuszu Tudytanie. ■ w mniejszym obozie (in minoribus castris) ‒ wiemy od 
Polibiusza (3,110,10), że Rzymianie rozbili dwa obozy: większy na północno-zachod-
nim brzegu rzeki Aufidus, mniejszy ‒ na brzegu południowo-wschodnim; natomiast 
Hannibal przed bitwą przeniósł swój obóz ze wschodniego na zachodni brzeg rzeki. 
■ śMiAłości (audacia) – Frontyn starannie podkreśla, iż nie chodzi tu o zwykłe męstwo 
(virtus), ale odwagę graniczącą jeśli nie z szaleństwem, to z brawurą. Rzeczownik au
dacia nie budził pozytywnych skojarzeń, odnosił się bowiem raczej do buty i godnego 
potępienia zuchwalstwa – cech przypisywanych barbarzyńcom.

526 Duplikat podstępu 1,5,12; por. wyżej, przyp. 64.
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[5,9] Podczas wojny samnickiej trybun wojskowy P[ubliusz] 
Decjusz poradził konsulowi Korneliuszowi, zaskoczonemu przez 
wroga w niedogodnym miejscu, aby wysłał niewielki oddział w celu 
obsadzenia wznoszącego się opodal szczytu, i sam siebie zaofiarował 
jako dowódcę tych, których wysyłano. Odwołany w innym kierun-
ku nieprzyjaciel poniechał konsula, za to otoczył i obległ Decjusza. 
Tymczasem Decjusz przedsięwziął nocą wycieczkę i wymknął się 
wąskim przejściem, po czym bez szwanku dołączył z żołnierzami 
do konsula.527

[5,10] Tego samego dokonał pozostający pod komendą konsula 
Atyliusza Kalatyna ten, którego imiona przekazują rozmaicie: jedni 
pisali, że nazywał się Laberiusz, niektórzy ‒ że Kw[intus] Cedycjusz, 
a większość ‒ że Kalpurniusz Flamma. On to na widok wojska, które 
zeszło do takiej doliny, iż jej krańce i wszystkie okalające ją wznie-
sienia obsadził wróg, zażądał i otrzymał od konsula trzystu żołnie-
rzy, po czym wezwawszy ich, by swym męstwem ocalili wojsko, 
popędził na środek doliny. Nieprzyjaciele zeszli zewsząd, by ich 
rozgromić, a on długo stawiając opór w zażartej walce, dał konsulo-
wi sposobność do wycofania wojska.528

[5,11] Gdy G[ajusz] Cezar już miał przystąpić do walki z Germanami 
i Ariowistem, a morale jego żołnierzy spadło, oświadczył przed zgro-
madzeniem, iż tego dnia nie użyje do działań żadnego innego legionu 
jak tylko dziesiąty. Dzięki czemu sprawił, że żołnierzy dziesiątego 
legionu pobudziło owo świadectwo ich jakby wyjątkowej dzielnoś-
ci, resztę natomiast ‒ poczucie wstydu, by chwała zwycięstwa nie 
została przy innych.529

[5,12] Pewien arystokrata lacedemoński wobec zapowiedzi Filipa, 
że nie pozwoli na wiele rzeczy, jeśli nie wydadzą mu państwa, od-
parł: „Czy nie pozwoli nam też umierać za ojczyznę?”.530

527 Duplikat podstępu 1,5,14; por. wyżej, przyp. 66.
528 Duplikat podstępu 1,5,15; por. wyżej, przyp. 67.
529 Duplikat podstępu 1,11,3; zob. wyżej, przyp. 114.
530 Czas akcji: ? [najazd Filipa II na Lakonię: 338 r. p.n.e.]. ■ Prekursorzy i epi-

gon: Cyceron (Tusc. 5,14,42), Waleriusz Maksymus (6,4,ext. 4), Plutarch (Apoph.
Lac. 69,53 i 53a [235a‒b]; por. także 21 [219b] ‒ powiedzenie Astykratidasa, oraz 26 
[219e] ‒ powiedzenie Damonidasa). ■ wobec zApowiedzi filipA, że nie pozwoli nA 
wiele rzeczy (Philippo denuntiante multa se prohibiturum) ‒ Filip II Macedoński 
najechał Lakonię (i mógł grozić blokadą) po wiktorii cheronejskiej (338 r.). W wy-
niku tej inwazji Sparta straciła część terytorium na rzecz Argos, Tegei, Megalopolis 
i Messenii; por. Polibiusz (9,28,6). ■ „czy nie pozwoli nAm też uMierAć zA ojczyznę” 
(num… et pro patria mori nos prohibebit) ‒ retoryczne pytanie Lacedemończyka na-
leży do apoftegmatów, tj. budujących moralnie celnych obserwacji i ripost, z jakich 
słynęli (a raczej jakie im przypisywała tradycja, zob. jednak Tukidydes 1,86) walecz-
ni Spartanie. Zbieraniem takich anegdot zainteresuje się później Plutarch z Cheronei.
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[5,13] Lacedemończyk Leonidas, ponieważ o Persach krążyła opo-
wieść, że z niezliczonej ilości strzał zamierzają stworzyć chmury, 
miał powiedzieć: „W cieniu będziemy walczyć lepiej”.531

[5,14] Kiedy G[ajuszowi] Eliuszowi, pretorowi miejskiemu, 
w chwili wypowiadania formuły prawnej usiadł na głowie dzięcioł, 
a haruspikowie odpowiedzieli, że jeśli ptak odleci, zwycięstwo od-
niosą wrogowie, jeśli zostanie zabity ‒ lepszy okaże się lud rzym-
ski, ale G[ajusz] Eliusz i jego ród zginą, ten nie wahał się wydać 
dzięcioła na śmierć. I chociaż nasze wojsko zwyciężyło, on sam 
wraz z czternastoma Eliuszami z tego właśnie rodu poległ w bitwie. 
[Niektórzy wierzą, że nie był to G[ajusz] Celiusz, lecz Leliusz, i że 
zginęli Leliusze, nie Celiusze.]532

[5,15] P[ubliusz] Decjusz, najpierw ojciec, a potem syn, pełniąc 
urzędy, ofiarowali siebie w zamian za ocalenie rzeczpospolitej, skie-
rowawszy bowiem konie na wroga i odniósłszy zwycięstwo, ofiaro-
wali je ojczyźnie.533

531 Czas akcji: 480 r. p.n.e. (wojny perskie, podczas II inwazji Persów na Hel-
ladę; obrona Wąwozu Termopilskiego). ■ Prekursorzy i epigoni: Cyceron (Tusc. 
1,42,101), Seneka Młodszy (Benef. 6,31,3), Waleriusz Maksymus (3,7,ext. 8), 
Plutarch (Reg.apoph. 51,6 [225b]), Księga Suda (s.v. „Λεωνίδης” [λ 272,1].

532 Czas akcji: ? [II wojna punicka; przed 2 VIII 216 r. p.n.e.]. ■ Prekursorzy: 
Warron (Vit.pop.Rom. 3 = Noniusz Marcellus, s.v. picumnus [vol. 3, s. 835,37‒40]), 
Pliniusz Starszy (NH 10,40), Waleriusz Maksymus (5,6,4 ‒ zauważa, że pod Kannami 
zginęło 17 członków rodu Eliuszów). ■ Początek opowiastki przytoczonej przez 
Waleriusza Maksymusa jest łudząco podobny (Frontyn pisał niedługo po Waleriuszu):

Cui [i.e. Aelio praetori] ius dicenti cum in capite picus consedisset, aruspicesque 
adfirmassent conservato eo fore ipsius domus statum felicissimum, rei publicae miserri
mum, occiso in contrarium utrumque cessurum, e vestigio picum †morsu suo in conspec
tu senatus necavit. Decem et vii Aelia tum familia eximiae fortitudinis viros Cannensi 
proelio amisit, res publica procedente tempore ad summum imperii fastigium excessit.

Kiedy w chwili wypowiadania formuły prawnej usiadł mu [tj. pretorowi Eliu-
szowi] na głowie dzięcioł, a haruspikowie zapewnili, że jeśli mu daruje życie, jego 
rodzina i majątek rozkwitną, ale stan państwa będzie opłakany, natomiast gdy go za-
bije, jedno i drugie obróci się w przeciwieństwo, ten natychmiast, na oczach senatu 
pozbawił życia dzięcioła, zagryzając go. Wtedy to rodzina Eliuszów straciła w bitwie 
kanneńskiej siedemnastu mężów wyjątkowej dzielności, ale państwo z biegiem czasu 
doszło do szczytu potęgi.

533 Czas akcji: 340 (ojciec w walce z Latynami), 295 r. p.n.e. (syn pod Sentinum 
[na południe od dzisiejszego Sassoferrato w środkowych Włoszech], w starciu koń-
czącym III wojnę samnicką: przeciw wojsku dowodzonemu przez rzymskich konsu-
lów stanęli Umbrowie, Galowie i Etruskowie). ■ Prekursorzy i epigon: Cyceron (Fin. 
2,19,61; Div. 1,51; Cato 43; Sest. 48), Liwiusz (8,9; 10,28), Waleriusz Maksymus 
(5,6,5‒6), Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 26. 27). ■ p[ubliusz] decjusz, nAj-
pierw ojciec, A potem syn… ofiArowAli siebie w zAmiAn zA ocAlenie rzeczpospolitej 
(P. Decius, primo pater, postea filius, in magistratu se pro re publica devoverunt)  
‒ oba przypadki należały do rytuału religijnego zwanego devotio, aktu, zgodnie 
z którym wódz poświęcał własną osobę bóstwom podziemnym w zamian za ocalenie 
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[5,16] Gdy P[ubliusz] Krassus prowadził w Azji działania wojenne 
przeciw Arystonikowi, między Eleą a Myriną wpadł w ręce wrogów 
i został uprowadzony żywcem, przeklinając więc niewolę zastosowa-
ną wobec konsula rzymskiego, biczykiem, którym podcinał konia, 
wybił oko pilnującemu go Trakowi, a ten, rozjuszony bólem, przebił 
go jednym ciosem, dzięki czemu konsul uniknął ‒ tak jak tego pra-
gnął ‒ hańby niewoli.534

[5,17] M[arek] Katon, syn Cenzora, spadł podczas bitwy z konia, 
który się potknął, kiedy więc młodzieniec się podniósł i spostrzegł, 
że miecz wypadł mu z pochwy, w obawie przed hańbą skierował 
się ku wrogom i otrzymawszy kilka ran, do swoich powrócił wtedy 
dopiero, gdy odzyskał miecz.535

[5,18] Petylińczycy, oblegani przez Punijczyków, z braku żywno-
ści wyrzucili z miasta rodziców i dzieci, sami zaś, utrzymując się 
przy życiu dzięki moczonym i suszonym na ogniu skórom, liściom 
z drzew oraz wszelakim gatunkom zwierząt, wytrzymali oblężenie 
przez jedenaście miesięcy.536

[5,19] Hiszpanie oblężeni w Konsabrze doznawali we wszystkim 
tego samego, ale nie poddali miasta Hirtulejuszowi.537

[5,20] Kazylińczycy, oblegani przez Hannibala, cierpieli taki nie-
dostatek, że ‒ jak zapamiętano ‒ doszło do sprzedaży myszy za 200 

wojska. Swoje życie za ojczyznę ofiarowało właściwie trzech Publiuszów Decjuszów 
Musów: ojciec i dziad następnych ‒ w bitwie nad rzeką Veseris z Latynami w roku 
340; syn poprzedniego, ojciec następnego ‒ w bitwie z Galami pod Sentinum w roku 
295; syn i wnuk poprzednich ‒ w bitwie z Pyrrusem pod A(u)skulum w roku 279. 
■ Pełniąc urzędy (in magistratu) ‒ ojciec i syn sprawowali konsulat, przy czym w ro-
ku 295 Decjusz-syn był konsulem po raz czwarty.

534 Czas akcji: 130 r. p.n.e. (walki Arystonika o tron Pergamonu). ■ Prekursorzy 
i epigoni: Strabon (14,1,38), Liwiusz (per. 59,4), Wellejusz Paterkulus (2,4,1), Wa le-
riusz Maksymus (3,2,12), Florus (Epit.Liv. 1,35,4‒5), Justynus (36,4,7‒8), Oro zjusz 
(Hist.adv.pag. 5,10,1‒4). ■ gdy p[ubliusz] krAssus ProwAdził w Azji dziAłAniA wo-
jenne przeciw Arystonikowi (P. Crassus, cum bellum adversus Aristonicum in Asia 
gerens) ‒ Publiusz Licyniusz Krassus Mucjanus był wtedy prokonsulem. Konflikt 
z Arystonikiem wybuchł w chwili, gdy ten usiłował odzyskać tron królestwa perga-
mońskiego, które w spadku – jak się uważa ‒ przekazał Rzymianom król Attalos III 
(† 133 r.). Arystonik początkowo odnosił sukcesy, ale w roku 130 został pobity przez 
Krassusa.

535 Czas akcji: 21 VI 168 r. p.n.e. (III wojna macedońska; bitwa pod Pydną). 
■ Prekursor i epigoni: Waleriusz Maksymus (3,2,16), Plutarch (Aem. 21,1‒5 ‒ nieco 
inna wersja), Justynus (33,2).

536 Czas akcji: 216 r. p.n.e. (II wojna punicka; oblężenie przez Kartagińczyków 
Petelii w Bruttium w południowej Italii). ■ Prekursorzy i epigoni: Polibiusz (7,1), 
Liwiusz (23,20,4‒10. 30,1‒5 ‒ odmianka nazwy: Petelińczycy), Syliusz Italik (Pun. 
12,431), Petroniusz (Sat. 141), Waleriusz Maksymus (6,6,ext. 2), Appian (Annib. 
29,123‒126), Atenajos (12,36 [528B‒C]).

537 Czas akcji: 79‒75 p.n.e. (wojna domowa Rzymian z Kwintusem Sertoriuszem 
toczona w Hiszpanii).
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denarów, jej sprzedawca zaś umarł z głodu, a nabywca przeżył; wy-
trwali oni jednak w dochowaniu wierności Rzymianom.538

[5,21] Kiedy trwało oblężenie Cyzyku przez Mitrydatesa, podpro-
wadził on jeńców z tego miasta i pokazał oblężonym w mniemaniu, 
iż zmusi mieszczan do kapitulacji z powodu współczucia dla swoich. 
Tymczasem ci, zachęcając jeńców, by mężnie znieśli śmierć, wy-
trwali w dochowaniu wierności Rzymianom.539

[5,22] Segowieńczycy, mimo że Wiriatus mógł im zwrócić dzieci 
i żony, woleli oglądać katusze swoich zakładników, niż odstąpić od 
Rzymian.540

[5,23] Numantyjczycy woleli umrzeć z głodu, zabiwszy drzwi swo-
ich domostw, byle tylko się nie poddać.541

6. O emocjach i umiarze

[6,1] Kw[intus] Fabiusz na zachętę ze strony syna, żeby obsadził 
dogodne miejsce kosztem utraty niewielu ludzi, odparł: „Czy chcesz 
się znaleźć wśród tych niewielu?”.542

[6,2] Kiedy Ksenofont jechał raz na koniu, wydał piechurom roz-
kaz, by obsadzili pewien grzbiet, ‹ale usłyszał›, jak jeden z nich 
gdera, iż łatwo siedzącemu nakazywać tak pracochłonne zadania, 

538 Czas akcji: 216 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy: Cyceron (Inv. 
2,171), Retoryka do Herenniusza (3,5,8), Strabon (5,4,10), Liwiusz (23,19), Pliniusz 
Starszy (NH 8,222), Waleriusz Maksymus (7,6,2. 3). ■ zA 200 denArów (cc denariis) 
– według kursu walut z 1 czerwca 2016 r. to ok. 120 zł. ■ Nie ulega wątpliwości, że 
to jeden z epizodów, kiedy poważny rzymski urzędnik uśmiecha się do odbiorcy, 
przypominając, że nawet w bardzo dramatycznych okolicznościach zdarzają się ko-
miczne sytuacje; inne przykłady poczucia humoru Frontyna to epizody 1,5,25. 5,26. 
7,2. 8,9; 3,13,6; 4,1,10.

539 Czas akcji: 74 r. p.n.e. (początek III wojny mitrydatejskiej). ■ Epigon: Appian 
(Mithr. 73,313 ‒ 74,322 ‒ inna wersja).

540 Czas akcji: 147‒139 p.n.e. (Półwysep Iberyjski: powstanie Celtyberów/Lu-
zytanów pod wodzą Wiriatusa przeciw Rzymianom). ■ woleli oglądAć kAtusze swo-
ich zAkłAdników, niż odstąPić od rzymiAn (praeoptaverunt pectare supplicia pigno
rum suorum quam a Romanis deficere) ‒ tym razem sojusznicy nie są perfidni.

541 Czas akcji: 133 r. p.n.e. (wojna numantyjska; oblężenie Numancji przez 
Scypiona Młodszego). ■ Prekursorzy i epigoni: Liwiusz (per. 59,1 ‒ zabijali jedni 
drugich), Seneka Młodszy (Ira 1,11), Waleriusz Maksymus (3,2,ext. 7), Florus (Epit.
Liv. 1,34,15 ‒ miecz, trucizna i ogień; dochodziło do aktów kanibalizmu), Appian 
(Hisp. 96,416 ‒ 97,423 ‒ samobójstwa; akty kanibalizmu).

542 Czas akcji: ? (II wojna punicka; po klęsce nad Jeziorem Trazymeńskim [21 
VI 217], kiedy Kwintusa Fabiusza Maksymusa Kunktatora powołano dyktatorem, 
lub lata 215 bądź 214, kiedy sprawował konsulat). ■ Prekursor i epigoni: Syliusz 
Italik (Pun. 7,539‒540. 713‒714), Plutarch (Reg.apoph. 82,1 [201f‒202a] ‒ odpowiedź 
Kwintusa Cecyliusza Metellusa Macedońskiego, konsula roku 143), Kassjusz Dion 
(frg. 57,9‒10). ■ ze strony synA (filio) ‒ Kwintusa Fabiusza Maksymusa (konsula 
213); zob. 3,9,2.
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zeskoczył i posadził na konia owego szeregowca, a sam biegiem po-
śpieszył na wyznaczone wzgórze. Ponieważ żołnierz nie mógł znieść 
zawstydzenia z powodu tego, co się stało, dobrowolnie zsiadł z ko-
nia, ścigany śmiechem współtowarzyszy. Wszyscy wspólnie ledwie 
przekonali Ksenofonta, by dosiadł konia i ograniczał swoje wysiłki 
do obowiązków koniecznych dowódcy.543

[6,3] Gdy Aleksander prowadził raz zimą wojsko, rozpoczął prze-
gląd przechodzących mimo oddziałów, siedząc przy ogniu, kiedy 
więc dostrzegł kogoś niemal ledwie żywego z zimna, kazał mu usiąść 
na swoim miejscu, mówiąc: „Gdybyś się urodził wśród Persów, za 
to, żeś usiadł na królewskim tronie, zapłaciłbyś głową, ale komuś, 
kto urodził się w Macedonii, wybacza się to”.544

[6,4] Kiedy boski August Wespazjan dowiedział się, że pewien 
młodzieniec, wprawdzie szlachetnie urodzony, ale niezdatny do peł-
nienia wojskowych obowiązków, z powodu szczupłości rodzinnych 
zasobów skierowany został do dłużej trwającej służby na linii, wy-
znaczywszy mu majątek, zwolnił go z czynnej służby dzięki hono-
rowej dymisji.545

543 Czas akcji: 401 r. p.n.e. (podczas odwrotu greckiej armii najemników zwanej 
„marszem Dziesięciu Tysięcy”). ■ Prekursor: Ksenofont (Anab. 3,4,47‒49 ‒ żołnie-
rzem owym był Sykiończyk Soterydas).

544 Czas akcji: 334‒323 p.n.e. (wyprawa Aleksandra przeciw Persji i na wschód). 
■ Prekursorzy i epigon: Kurcjusz Rufus (8,4,15‒17 ‒ datuje na rok 328), Waleriusz 
Maksymus (5,1,ext. 1), Jan z Salisbury (Policrat. 5,7 [555b‒c]). ■ rozPoczął Przegląd 
Przechodzących mimo oddziAłów (recognoscere praetereuntis copias coepit) – scena 
przypomina o słynnej lustracji wojsk dokonanej przez Kserksesa w trakcie wyprawy 
na Grecję w roku 480 p.n.e.; zob. Herodot (7,55‒100). ■ Ale koMuś, kto urodził się 
w mAcedonii, wybAczA się to (in Macedonia nato conceditur) ‒ anegdota przedsta-
wia relację wielkiego zdobywcy ze zwykłymi żołnierzami. Jej celem było ukazanie 
władcy jako jednego ze „swoich”, żołnierza takiego samego jak wszyscy. Według 
Arriana (Anab. 7,5,3) król miał o tym przypominać, ale niepodobna dziś dojść, czy 
to tylko retoryka obliczona na zjednanie szerokich mas żołnierskich i przekonanie 
ich do własnych planów w konkretnych sytuacjach, czy też ślad autentycznej wię-
zi młodego władcy z podwładnymi; jedno nie musiało zresztą wykluczać drugie-
go. Obnosząc się z familiarnym stosunkiem do prostego falangity, Aleksander mógł 
pozostawać pod wpływem lektury Ksenofontowego Wychowania Cyrusa, którego 
tytułowy bohater należał do jego ulubionych: ateński historyk podkreślał (Inst.Cyr. 
5,3,47‒50), że perski król tak zżył się z żołnierzami, iż znał nawet imiona naczelnych 
dowódców, co szybko przekształciło się w legendę, jakoby znał imiona wszystkich 
swoich żołnierzy. 

545 Czas akcji: ? [Wespazjan panował w latach: 69‒79 n.e.]. ■ z powodu szczu-
Płości rodzinnych zAsobów skierowAny zostAł do dłużej trwAjącej służby nA linii 
(angustiarum rei familiaris causa deductum ad longiorem ordinem) – możliwe też 
tłumaczenie: ‘wyznaczono go do dłużej trwającej służby na stanowisku centuriona’. 
Jeden z najbardziej enigmatycznych passusów w Podstępach: mowa o otrzymaniu 
przez przedstawiciela stanu ekwitów stanowiska primipilaris, tj. dowódcy centurii; 
zob. Kassjusz Dion (52,25) oraz wyżej, przyp. 64.
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7. O przeróżnych zaleceniach546

[7,1] G[ajusz] Cezar mawiał, że stosuje przeciw wrogom to samo 
zalecenie, jakie większość lekarzy stosuje na dolegliwości cielesne: 
zwyciężania raczej głodem niż żelazem.547

[7,2] Domicjusz Korbulon zwykł był mawiać, iż wroga należy zwy-
ciężać kilofem.548

[7,3] L[ucjusz] Paulus powiadał, iż naczelny wódz co do zwycza-
jów winien być starcem, mając na myśli to, że należy iść za bardziej 
umiarkowanymi radami.549

[7,4] Scypion Afrykański, gdy niektórzy nazywali go za mało 
wojowniczym, miał odpowiadać: „Matka urodziła mnie naczelnym 
wodzem, nie zwykłym żołnierzem, który ma się bić”.550

546 Ostatni rozdział księgi 4. częściowo zbiera anegdoty i złote myśli sławnych 
dowódców, jest więc rodzajem „czynów i powiedzeń godnych pamięci”, na wzór 
których Plutarch ułoży swoje Powiedzenia królów i wodzów. Zdaniem niektórych 
zebrane tu przykłady podpadają ponownie pod kategorię strategemata, nie szerzej 
rozumianych strategica. Rozdział ten przypomina o Plutarchowych Powiedzeniach, 
ale złote myśli dowódców wchodziły też w skład podręczników strategii i taktyki: 
Maurycjusza (Strat. 8) czy Leona VI Mądrego (Tact. 20). Dziś znane są maksymy 
cesarza Napoleona.

547 Czas akcji: 49 r. p.n.e. (?) (prawdopodobnie podczas pierwszej wyprawy 
Cezara do Hiszpanii). ■ Prekursor i epigoni: Cezar (Civ. 1,72,2), Appian (Hisp. 
87,379 ‒ inna wersja, słowa Scypiona Młodszego), Wegecjusz (Epit.milit. 3,26).

548 Czas akcji: ? (być może podczas wojen z Partami, ok. 58‒63 n.e.). ■ Źródło 
nieznane, prawdopodobnie anegdota przekazywana wówczas w tradycji ustnej. ■ wro-
gA nAleży zwyciężAć kilofem (dolabra hostem vincendum esse) ‒ tj. używając tego 
narzędzia do budowania fortyfikacji, palisad i obwarowań; kodeksy przekazały zresz-
tą w tym miejscu dopowiedzenie: [id est operibus] (‘to jest robotami fortyfikacyjny-
mi’), usuwane przez wydawcę. Tak rozumiał to miejsce Podoski, dopowiadając od 
siebie wyjaśnienie (Wyborne zdania i myśli, ks. 4, rozdz. 7 [s. 136‒137]):

Korbulon twierdził, iż najwięcej dokazywał rydlem i motyką, to jest, okopując 
się w obozach.

549 Czas akcji: ? (ok. 168 r. p.n.e.). ■ Prekursorzy i epigoni: Liwiusz (44,36), 
Waleriusz Maksymus (7,2,2), Onezander (Strat. 1,3,9), Plutarch (Reg.apoph. 79,5 
[198b]), Gelliusz (13,3,6).

550 Czas akcji: ? [Scypion Młodszy żył w latach: 185‒129 p.n.e.]. ■ Nie wiado-
mo, jakie jest źródło tej anegdoty, należącej do powiedzeń (dicta) niż podstępów. 
Wątpliwe też, by ‒ tak jak bardzo wiele starożytnych anegdot, w których przytacza-
ne są „złote myśli” (aurea dicta) wybitnych osobistości: niekoniecznie dowódców 
i wodzów, ale też filozofów i myślicieli ‒ była prawdziwa. Antyczni autorzy lubowali 
się w przytaczaniu moralizujących opowieści, historyjek i powiedzonek mających na 
celu pouczenie czytelnika, podanie mniej lub bardziej zawoalowanej instrukcji, jak 
należy postąpić. Wynikało to zarówno z retorycznego charakteru ówczesnego naucza-
nia, tak bardzo potrzebującego odpowiednich ilustracji i przykładów, ale znaczenie 
anegdoty nie ograniczało się tylko do tego retorycznego kontekstu. Stała się medium, 
za pomocą którego wyrażano ogólniejsze prawdy o życiu oraz trafne spostrzeżenia 
czy obserwacje dotyczące dziedzin bardziej technicznych. ■ „mAtkA urodziłA mnie 
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[7,5] G[ajusz] Mariusz odpowiedział pewnemu Teutonowi, który 
go wyzywał do walki i żądał, by wystąpił do przodu, że jeśli tak 
pragnie śmierci, może swój żywot zakończyć na stryczku. Kiedy 
tamten dalej się napierał, wystawił naprzeciw niego skromnej postu-
ry gladiatora, ponadto w podeszłym wieku, i oznajmił mu, że jeśli 
pokona tamtego, to on chętnie będzie się potykał ze zwycięzcą.551

[7,6] Aby Kw[intus] Sertoriusz ‒ nauczony doświadczeniem, że 
nie dorówna całemu wojsku Rzymian ‒ mógł to również uświadomić 
pochopnie domagającym się bitwy barbarzyńcom, przyprowadził im 
przed oczy dwa konie: jeden z nich był bardzo silny, drugi cokol-
wiek słabujący. Przywiódł też dwóch młodzieńców, wybranych na 
podobnej zasadzie – krzepkiego i wydelikaconego, po czym temu 
bardziej krzepkiemu rozkazał, by odciął ogon słabującego konia za 
jednym zamachem, zaś wydelikaconemu, by zechciał odcinać ogon 
u silniejszego włosie po włosiu. Kiedy temu wydelikaconemu po-
wiodło się to, co mu rozkazano, ów bardzo silny bez rezultatu męczył 
się z ogonem konia słabowitego. Na to powiada Sertoriusz: „Żołnie-
rze, na tym oto przykładzie pokazałem wam naturę rzymskich sił: 
są niepokonane, jeśli ktoś atakuje je wszystkie, ale ten, kto szarpie 
poszczególne części, rozerwie je i podzieli”.552

nAczelnym wodzem, nie zwykłyM żołnierzeM, który mA się bić” (‘imperatorem me 
mater, non bellatorem peperit’) ‒ autor wyraża tu przeświadczenie, iż status impe-
ratora jest inny niż dowódcy jednostki taktycznej czy zwykłego żołnierza. Epizod 
jest jakimś echem zarzutów stawianych Scypionowi, który inaczej pojmował rolę 
dowódcy i model dowodzenia. ■ nAczelnym wodzem (imperatorem) ‒ użycie przez 
Frontyna pod adresem Scypiona terminu, który u schyłku I w. n.e. zarezerwowany był 
dla cesarza (imperator to ‘władca, posiadający imperium’, tj. naczelne dowództwo nad 
legionami), rzuca światło na percepcję osoby i legendy pogromcy Kartaginy w epo-
ce cesarstwa. Autor nie stwierdza wprost, że polityczna i militarna pozycja Scypiona 
równała się późniejszej cesarskiej, sugeruje jednak, że Scypionowe imperium, prawo 
dowodzenia i naczelne dowództwo, a więc władza, decydowały o jego szczególnej 
pozycji w państwie. Niewykluczone, iż z perspektywy Frontyna wyjątkowe (choć 
nieformalne) wpływy i polityczne znaczenie młodego zdobywcy po roku 146 mogły 
przypominać znane mu z własnych obserwacji uprawnienia „cesarskie”.

551 Czas akcji: 102 (?) (wojna Mariusza z Teutonami; przed bitwą pod Seks-
tyjskimi Wodami [Aquae Sextiae]). ■ Epigon: Christine de Pizan (Livr.cheval. 2,11,5). 
■ wystAwił nAprzeciw niego skromnej postury glAdiAtorA, ponAdto w PodeszłyM wie-
ku (gladiatorem contemptae staturae et prope exactae aetatis obiecit) ‒ anegdota 
nawiązuje do awersji i pogardy, z jaką spotykali się gladiatorzy w czasach republiki. 
Walka z nimi, lekceważonymi ludźmi o niskiej kondycji społecznej, była uwłacza-
jąca, tutaj tym bardziej, że przeciwnik miał swoje lata. Na temat rzymskiej tradycji 
pojedynków zob. 4,1,40. 7,4. Aroganccy Galowie wyzywający Rzymian na poje-
dynek pojawiają się w Liwiuszowych i Gelliuszowych opowieściach o Manliuszu 
Torkwacie i Waleriuszu Korwinie; por. wyżej, przyp. 269. Uczeni spekulują w związ-
ku z tym, czy to nie od Galów Rzymianie przejęli sposób rozstrzygania bitew w po-
jedynkach.

552 Duplikat fortelu 1,10,1; zob. wyżej, przyp. 108.
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[7,7] Kiedy konsul Waleriusz Lewinus schwytał w swoim obozie 
nieprzyjacielskiego zwiadowcę, ale pokładał wielką ufność w siłach 
własnej armii, rozkazał oprowadzić go wokół, a ponadto w celu za-
straszenia wrogów nieprzyjacielscy szpiedzy, ilekroć tylko chcieli, 
mogli obserwować jego wojska rozmieszczone przed ich oczami.553

[7,8] Cedy‹cj›usz, centurion pierwszej linii, który po Warusowej 
klęsce w Germanii, kiedy naszych zamknięto oblężeniem, przejął 
obowiązki dowódcy, nabrał obaw, żeby barbarzyńcy nie przysunęli 
ku obwałowaniu nagromadzonego uprzednio drzewa i nie podpalili 
jego obozu, udał więc, że cierpi na brak drzewa, i na wszystkie strony 
porozsyłał ludzi, którzy mieli go nakraść, czym sprawił, że Germanie 
pousuwali wszystkie pnie.554

[7,9] Gn[ejusz] Scypion podczas bitwy morskiej miotał w kierunku 
floty nieprzyjaciół amfory wypełnione smołą i żywicą, a ich rzuca-
nie szybko wyrządziło szkody zarówno dzięki obciążeniu wrogich 
okrętów, jak i przeniesieniu łatwopalnego materiału wskutek rozlania 
się zawartości.555

[7,10] Hannibal nauczył króla Antiocha, jak na flotę wrogów mio-
tać dzbanki pełne żmij, a przerażeni żołnierze ze strachu przed nimi 
powstrzymają się tak od walki, jak od obowiązków związanych ze 
służbą na okrętach.556

[7,11] [To samo uczynił również Pruzjasz, kiedy jego flota już się 
wycofywała.]557

553 Czas akcji: 280 r. p.n.e. (najazd Pyrrusa na Italię; król Epiru śpieszy na po-
moc Tarentyńczykom, a przeciw niemu staje ówczesny konsul Publiusz Waleriusz 
Lewinus). ■ Prekursorzy i epigoni: Polibiusz (15,5,4‒5), Liwiusz (30,29,3‒4), Appian 
(Pun. 39,162), Poliajnos (8,16,8), Eutropiusz (2,11,2), Zonaras (8,3). Polibiusz, 
Liwiusz, Appian i Poliajnos przypisują ten fortel Scypionowi Starszemu i (z wyjąt-
kiem Poliajnosa) datują na okres tuż przed bitwą pod Zamą kończącą II wojnę punic-
ką (19 X 202 r.), natomiast Eutropiusz i Zonaras szli za Frontynem. ■ zwiAdowcę… 
szpiedzy (exploratorem… speculatoribus) ‒ por. wyżej, 1,1,3 oraz przyp. 7.

554 Czas akcji: 9 r. n.e. (po zagładzie legionów w Lesie Teutoburskim, jakiej 
Rzymianie dowodzeni przez Publiusza Kwinktyliusza Warusa doznali od germań-
skich Cherusków, których wodzem był Arminiusz; por. wyżej, przyp. 310). ■ Pre-
kursor: Wellejusz Paterkulus (2,120,4). ■ centurion pierwszej linii (primpilaris) 
– por. wyżej, przyp. 64. ■ Przejął obowiązki dowódcy (pro duce fuit) ‒ niewiele 
wiadomo, jak przebiegało wyznaczanie zastępcy w armii; w tym wypadku fakt, iż 
wodzem został centurion (oficer nie najwyższej rangi), wskazuje na rozmiar klęski.

555 Czas akcji: ? [Gnejusz Korneliusz Scypion Kalwus: † 211 r. p.n.e.].
556 Czas akcji: ? [Hannibal przebywał u króla Antiocha III Wielkiego w latach: 

202‒183 p.n.e.]. ■ Epigon: Justynus (32,4,7‒8). ■ wrogów (hostium) – są nimi po-
nownie Rzymianie; por. wyżej, 1,1,7 oraz przyp. 11. ■ MiotAć dzbAnki Pełne żMij 
(vascula iacularetur viperis plena) ‒ historia była na tyle egzotyczna, niecodzienna 
i fascynująca, że zafrapowała Marcina Bielskiego (Sprawa rycerska, ks. IV, k. 45r).

557 Czas akcji: 184 r. p.n.e. (walki Pruzjasza I, króla Bitynii, z Eumenesem II, 
władcą Pergamonu). ■ Prekursor i epigon: Nepos (Hannib. 10‒11), Justynus (32,4. 
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[7,12] Kiedy M[arek] Porcjusz Katon przedostał się na nieprzyja-
cielską flotę, usunął Punijczyków i rozdał pomiędzy swoich ich broń 
i oznaki wojskowe, po czym zatopił wiele okrętów wroga, którego 
zwiódł jego własnym ubiorem.558

[7,13] Ponieważ Ateńczycy byli ustawicznie niepokojeni przez 
Lacedemończyków, w dniach uroczystych, które jako poświęcone 
Minerwie celebrowali poza miastem, wszyscy wprawdzie udawali, 
że postępują jak ludzie pobożni, jednak szatami przysłonili broń. 
Po zakończeniu odprawiania swego rytuału nie powrócili od razu 
do Aten, lecz zaraz potem, szybko uformowawszy oddział przeciw 
Lacedemonowi, w czasie, kiedy najmniej się ich obawiano, z prze-
ciwnej strony złupili ziemię wrogów, dla których jak dotąd sami 
stanowili źródło łupów.559

[7,14] Kassjusz przy sprzyjającym wietrze posłał podpalone statki 
transportowe, niemające już wielkiego zastosowania do żadnych 

6‒7). ■ to sAmo uczynił… pruzjAsz (Idem fecit… Prusias) ‒ zdanie najprawdopo-
dobniej jest interpolacją, dopiskiem po lekturze podstępu poprzedniego, choć nie-
wykluczone, że sam Frontyn przypomniał sobie, iż Pruzjasz też gościł Hannibala, 
a Hannibal, według Neposa, doradzał to samo postępowanie właśnie Pruzjaszowi 
(tak Justynus 32,4) walczącemu na morzu z Eumenesem II z Pergamonu.

558 Czas akcji: 205 (?) lub 204 r. p.n.e. (?) [Katon Starszy żył w latach: 234‒149 
p.n.e.]. ■ PrzedostAł się nA… flotę (in classem… transiluisset) – tj. dokonał aborda-
żu. Katon był kwestorem w armii Scypiona Starszego walczącej na Sycylii w roku 
205, a potem od 204 r. w Afryce.

559 Czas akcji: 431‒404 p.n.e. (wojna peloponeska). ■ Ateńczycy byli ustA wicznie 
niepokojeni przez lAcedeMończyków (Athenienses, cum subinde a La ce daemoniis 
infestarentur) ‒ nie wiadomo, jak datować to wydarzenie. Najprawdopodobniej do-
szło do niego podczas wojny peloponeskiej albo w czasie pierwszych najazdów pod 
wodzą spartańskiego króla Archidamosa II albo Agisa II (Tukidydes 7,19,1), kiedy 
to Lacedemończycy, podbudowani klęską wojsk ateńskich pod wodzą Nikiasza 
i Demostenesa na Sycylii, opanowali północną Attykę i przenosząc theatrum belli 
na terytorium wroga (stałe zalecenie teoretyków wojskowości), zainstalowali swój 
garnizon w przygranicznej attyckiej twierdzy Dekeleja/Decelia i łupili niszczyciel-
skimi wypadami terytorium Ateńczyków; zob. Tukidydes (7,19,1). ■ w dniAch uro-
czystych (diebus festis) – większość badaczy kwituje tę uwagę Frontyna stwier-
dzeniem, iż nie wiadomo, o jakie święto chodziło, Oudendorp (1779: 532) mówi 
o Wielkich Panatenajach, cytując Tukidydesa (6,47,10) i dodając, iż „mężczyznom 
wolno tam było nosić broń” (licitum erat viris arma gerere). ■ po zAkończeniu 
odprAwiAniA swego rytuAłu (peracto ritu suo) – według antropologów religie 
grecka i rzymska ‒ w przeciwieństwie do monoteistycznej wiary Żydów opartej 
na Biblii ‒ nie były religiami „świętej księgi”. Pobożność (εὐσέβεια [eusébeia], łac. 
pietas) wyrażała się najpełniej w rygorystycznym przestrzeganiu rytuałów, ustalo-
nych i powtarzanych procedur, oraz w składaniu ofiar. ■ stAnowili źródło łuPów 
(praedae fuerant; dosłownie: ‘byli zdobyczą’) ‒ wzorcowy przykład sposobu pro-
wadzenia działań wojennych między greckimi poleis epoki archaicznej, klasycznej 
i ‒ nierzadko – hellenistycznej, polegający na niszczeniu plonów (paleniu zbóż, 
wycinaniu gajów oliwnych oraz drzew owocowych), porywaniu ludzi, rabunku 
zwierząt i dobytku.
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innych celów, przeciw flocie nieprzyjacielskiej i tak zniszczył ją 
ogniem.560

[7,15] M[arek] Liwiusz, kiedy po rozgromieniu Hazdrubala nie-
którzy zachęcali go, by ścigał wroga aż do wycięcia w pień, odparł: 
„Niechże ocaleje ktokolwiek, kto powiadomi nieprzyjaciół o naszym 
zwycięstwie!”.561

[7,16] Scypion Afrykański zwykł mawiać, iż nieprzyjacielowi nie 
tylko należy otwierać drogę do ucieczki, ale także mu ją utorować.562

[7,17] Ateńczyk Paches zapewnił, że wrogowie pozostaną nietknięci, 
jeśli złożą żelazo, po czym ‒ kiedy przystali na te warunki ‒ wszystkich 
tych, którzy mieli żelazne fibule przy płaszczach, rozkazał zabić.563

560 Czas akcji: 48 r. p.n.e. (wojna domowa między Pompejuszem a Cezarem). 
■ Prekursor: Cezar (Civ. 3,101). ■ przeciw flocie nieprzyjAcielskiej (in classem ho
stium) ‒ od Cezara dowiadujemy się, że do epizodu doszło na Sycylii, na wodach 
w pobliżu Messany, a Frontynowym „nieprzyjacielem” jest tu Marek Pomponiusz, 
dowódca cezariańskiej floty.

561 Czas akcji: 207 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursor: Liwiusz (27,49). ■ po 
rozgromieniu (fuso) ‒ mowa o klęsce Hazdrubala zamkniętego w kleszczach armii 
dwóch konsulów, Gajusza Klaudiusza Nerona i Marka Liwiusza Salinatora, jaką po-
niósł nad rzeką Metaurus. Por. wyżej, 1,1,9; 2,9,2. ■ by ścigAł wrogA Aż do wycięciA 
w Pień (ad internecionem persequeretur) – takie sformułowanie (podobnie jak 1,1,4 oraz 
4,7,22) każe zastanowić się, czy w prowadzeniu wojen antyczni (podobnie jak działo 
się to w Średniowieczu) uciekali się do aktów eksterminacji. Trwa dyskusja, czy wolno 
pojęcie to (utrwalone aktami normatywnymi po horrorze II wojny światowej) ekstra-
polować w przeszłość. Tę obiekcję o szerszym wymiarze, wykraczającą poza omawia-
ny tu casus, zgłaszają zwolennicy historyzmu, zgodnie z którym decyzje polityczne 
oceniać należy, uwzględniając ‒ na ile to możliwe ‒ ich chronologiczny kontekst, bez 
wydawania sądów moralnych nad postaciami z mniej lub bardziej odleglej przeszłości. 
Mimo wątpliwości pomijanie tego aspektu wojen wydaje się nieuzasadnione, a niekie-
dy niemożliwe; starożytni autorzy nie mieli tu wahań, choć wychodzili z innych niż 
współcześni badacze założeń. Dlatego tak problematyczne są dziś podboje Aleksandra 
czy rzymski imperializm w dobie republiki (zob. wyżej, przyp. 496). Rzymianie prze-
chodzili nad tym do porządku, ale bywały wyjątki. Serwiusz Sulpicjusz Galba za wy-
mordowanie Luzytanów w roku 151 stanął przed sądem w roku 149; por. Cyceron (De 
orat. 1,227‒228), Liwiusz (per. 49,17‒20), Waleriusz Maksymus (8,1,2). Rzeź dokonaną 
przez żołnierzy Mariusza w roku 107 na mieszkańcach numidyjskiej Kapsy Sallustiusz 
(Iug. 91,7) określa „zbrodnią przeciw prawu wojennemu” (facinus contra ius belli).

562 Czas akcji: ? [Scypion Młodszy żył w latach: 185‒129 p.n.e.]. ■ Prekursor 
i epigoni: Ksenofont (Hist.Graec. 4,3,19), Plutarch (Apoph.Lac. 5,12 [215f]), Poli aj-
nos (2,1,4 ‒ pogląd Agisa II), Wegecjusz (Epit.milit. 3,21).

563 Czas akcji: 427 r. p.n.e. (wojna peloponeska). ■ Prekursor i epigon: Tuki-
dydes (3,34), Poliajnos (3,2). Obaj starożytni autorzy podają inny przykład przebie-
głości Pachesa. ■ Ateńczyk pAches (Paches Atheniensis) ‒ ten bezwzględny dowód-
ca, kierujący oblężeniem zbuntowanej Mityleny, przeszedł do historii tylko dzięki 
Tukidydesowi (3,33‒47) i jego relacji z tzw. debaty mityleńskiej. ■ żelAzo… żelAzne 
fibule (ferrum… ferreas fibulas) ‒ niemożliwa do oddania po polsku gra słów: fer
rum ‒ ‘żelazo, miecz’ (Juwenalis 6,112), ferreum ‒ ‘żelazny’; por. Tacyt (Germ. 40). 
■ żelAzne fibule (ferreas fibulas) – przykład interpretatio Romana; fibula to rodzaj 
ozdobnej broszy, nierzadko z wygrawerowanymi napisami.
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[7,18] Hazdrubal, aby podporządkować sobie Numidyjczyków, wtar-
gnął w ich granice, a gdy zaczęli szykować się do obrony, zapewnił, 
że przybył dla schwytania słoni, w które obfituje Numidia. ‹Kiedy› 
przyrzekł ‹zapłatę› tym, co jej żądali w zamian za pozwolenie, od-
wróciwszy uwagę tym przekonywaniem, zaatakował ich i podbił.564

[7,19] Lacedemończyk Alcetas, aby tym łatwiej przeprowadzić 
z zaskoczenia atak na dostawę zaopatrzenia dla Teban, trzymając 
przygotowane okręty w ukryciu, tak jakby w ogóle miał tylko jedną 
triremę, na zmianę ćwiczył na niej wioślarzy. Następnie o ustalonej 
porze skierował wszystkie okręty na przepływających mimo Teban 
i przejął ich zaopatrzenie.565

[7,20] Ptolomeusz, walcząc przeciw Perdikkasowi mającemu prze-
wagę militarną, sam ze słabymi siłami, zadbał o to, aby ledwie kilku 
konnych poprowadziło wszelakie dostępne bydło, przywiązawszy mu 
do zadów wiązki drewna, które miało ciągnąć. On sam, krocząc na 
czele z siłami, jakie miał do dyspozycji, sprawił, że wydawało się, iż 
w ślad za kurzem wzbijanym przez stada nadciągała potężna armia, 
po czym zwyciężył wroga przerażonego oczekiwaniem na nią.566

564 Czas akcji: prawdopodobnie 233 r. p.n.e. (Hazdrubal, szwagier Hannibala, 
został wysłany z Italii, aby stłumić bunt Numidyjczyków). ■ Prekursor: Diodor Sy-
cylijski (25,10,3). ■ Przybył dlA schwytAniA słoni (ad capiendos se venisse elephan
tos) – wraz z pojawieniem się, począwszy od epoki hellenistycznej, słoni w działa-
niach militarnych w basenie Morza Śródziemnego (podczas wyprawy Aleksandra 
Grecy i Macedończycy spotkali się z nimi już w Persji, a potem w Indiach, Rzy-
mianie zaś, broniąc Italii przed królem Pyrrusem w roku 280 p.n.e.), powstał nie-
mały problem logistyczny łapania zwierząt i następnie transportowania ich na wiel-
ką odległość. Rejony pozyskiwania słoni to przede wszystkim Afryka i Indie. Poza 
Frontynem tylko Appian (Annib. 54,227; Pun. 9) opisuje doraźną praktykę chwytania 
słoni przez Kartagińczyków, w tym wypadku przez tego samego Hazdrubala. ■ w któ-
re obfituje numidiA (quibus ferax est Numidia) – słonie afrykańskie z tamtego rejonu 
były szczególnie cenne.

565 Czas akcji: 377 r. p.n.e. (w czasie konfliktu Sparty z Tebami). ■ Prekursorzy 
i epigon: Ksenofont (Hist.Graec. 5,4,56), Cezar (Gall. 3,24 ‒ podobny manewr Marka 
Antoniusza), Poliajnos (2,7). ■ trireMę (triremem) ‒ to łacińska nazwa trójrzędow-
ca, greckiej triery (τριήρης [triéres]), okrętu wojennego wyposażonego w trzy rzędy 
wioseł. Frontyn jest dość powściągliwy, ale piszący później Wegecjusz (Epit. 4,31) 
zamieści pełen dumy (jeśli nie pychy) passus o znaczeniu rzymskiej floty, dzięki 
której można było szybko wszędzie docierać; według niego od czasów bitwy pod 
Akcjum (27 r. p.n.e.) Rzymianie budowali okręty na wzór tych konstruowanych przez 
Liburnijczyków (dzisiejsza Dalmacja), wykorzystując drewno cyprysu, sosny i jodły.

566 Czas akcji: 321 r. p.n.e. (walki diadochów). ■ Epigon: Poliajnos (4,19 ‒ opis 
znacznie dokładniejszy). ■ Wyżej (2,4,1) Frontyn opisuje podobny fortel Lucjusza 
Papiriusza Kursora. ■ ptolomeusz, wAlcząc przeciw perdikkAsowi (Ptolomaeus ad versus 
Perdiccam) ‒ epizod odnosi się do ataku Perdikkasa na Egipt w celu rozprawienia się 
z Ptolemeuszem/Ptolomeuszem, a także odzyskania szczątków Aleksandra, które ten, 
uznany za regenta i nieformalnego opiekuna (ἐπιμελητής [epimeletés]) królów: Filipa 
Arridajosa oraz małego Aleksandra IV (syna Aleksandra i Roksany), nieopatrznie 
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[7,21] Ateńczyk Myronides, walcząc z Tebanami, którzy górowali 
siłami konnicy, przed stoczeniem bitwy na równinie pouczył swoich, 
że jeśli się utrzymają, pozostaje jakaś nadzieja na ocalenie, jeśli zaś 
cofną się, zagłada jest pewna. Dzięki takiej argumentacji wlał otuchę 
w serca żołnierzy i odniósł zwycięstwo.567

[7,22] G[ajusz] Pinariusz na Sycylii, postawiony na czele garnizonu 
Henny, gdy urzędnicy Henneńczyków zażądali kluczy od bram, a te 
zawsze nosił ze sobą, żywiąc wobec nich podejrzenie, że czynią 
przygotowania do przejścia na stronę Punijczyka, poprosił o jedną 
noc zwłoki do namysłu. Ujawniwszy żołnierzom oszustwo Gre-
ków, zalecił, by w gotowości oczekiwali znaków następnego dnia, 
a o świcie zapowiedział w obecności żołnierzy, że odda klucze, jeśli 
wszyscy Henneńczycy będą tego samego zdania. Po zwołaniu w tej 
sprawie całej społeczności do teatru, gdy nadal usilnie domagał się 
tego samego przy jawnej woli sprzeniewierzenia się ustaleniom, dał 
znak żołnierzom i pozabijał wszystkich Henneńczyków.568

[7,23] Ifikrates, wódz Ateńczyków, przyozdobił swoją flotę na wzór 
okrętów wroga i popłynął do tych, wobec których żywił podejrze-
nia, kiedy więc został przyjęty z powszechną radością, ujawnił ich 
wiarołomstwo i złupił miasto.569

utracił, odesławszy wóz pogrzebowy z zabalsamowanym ciałem do Pelli. Wystawny 
karawan przejął w Syrii Ptolemeusz (późniejszy ‘Zbawca’ – Σωτήρ [Sotér]), co pogłę-
biło tylko wzajemną wrogość dawnych dowódców króla, zakończoną interwencją 
Perdikkasa i jego zamordowaniem.

567 Czas akcji: 457 r. p.n.e. (tzw. I wojna peloponeska; zwycięska bitwa Ateń-
czyków z Tebanami, sojusznikami Spartan, pod Ojnofytami w Beocji). ■ Epigon: 
Poliajnos (1,35,2 ‒ opis znacznie dokładniejszy).

568 Czas akcji: 214 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursor i epigon: Liwiusz (24, 
37‒39), Poliajnos (8,21 ‒ opis znacznie dokładniejszy). ■ oszustwo greków (fraude 
Graecorum) – reputacja oszustów i małych krętaczy (vide postać Chilona Chilonidesa 
w Sienkiewiczowskim Quo vadis?) towarzyszyła Grekom dzięki potężnemu oddzia-
ływaniu Iliady (zwłaszcza ks. 10: „Doloneja”) i podstępom „przemyślnego” Odysa, 
mistrza intryg i knowań, jednym słowem pragmatyka. Chociaż jest prawdą, że w dzia-
łaniach militarnych Grecy nie wahali się przed stosowaniem podstępów, byłoby jed-
nak poważnym błędem sądzić, że Rzymianie różnili się od nich pod tym względem. 
Zdarzały się oczywiście wyjątki, jak Scypion Starszy (2,11,5) czy Marek Furiusz 
Kamillus (4,4,1), ale to właśnie wyjątki lub nawet przykłady budujących moralnie 
legend. W omawianym epizodzie znakomicie widać rzymskie rozumienie perfidii 
i oszustwa, za które uznawano wszelkie działania, jakie sami zainteresowani uważali 
za szkodliwe dla siebie; por. wyżej, 1,1,6 oraz przyp. 517. ■ dAł znAk żołnierzoM i po-
zAbijAł wszystkich henneńczyków (signo militibus dato universos Hennenses cecidit) 
‒ jeden z przykładów bezwzględności polityki rzymskiej; zob. wyżej, przyp. 515.

569 Czas akcji: 390/389 r. p.n.e. (operacja militarna Ateńczyków przeciw Chios). 
■ Epigon: Poliajnos (3,9,58 ‒ opowiadanie i dokładniejsze, i bardziej szczegółowe). 
■ nA wzór okrętów wrogA (hostili habitu) ‒ Frontyn kolejny raz nie widzi powodu, 
by informować, kto i dlaczego stał się celem podejrzeń Ifikratesa: ateński strateg 
zwrócił się przeciw Chiotom.
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[7,24] Ponieważ Ty[beriusz] Grakchus zapowiedział, że z pewnej 
liczby ochotników w przyszłości obdarzy wolnością tych dzielnych, 
a leniwych przybije do krzyży, do czterech tysięcy z nich, ponieważ 
walczyli opieszalej i ze strachu przed karą zeszli się na pewnym 
ufortyfikowanym wzgórzu, wysłał ludzi, aby im przekazali, że ‒ jak 
mu się wydaje ‒ całe wojsko ochotników zwyciężyło, gdyż otoczyli 
wroga. I tak dzięki zaufaniu, jakie wzbudził, przyjął tamtych z po-
wrotem, skoro już wyzbyli się strachu przed jego ludźmi.570

[7,25] Kiedy Hannibal po bitwie, w której Rzymianie ponieśli nad 
Trazymennem srogą klęskę, na mocy zawartej umowy wziął pod 
swoją komendę sześć tysięcy wrogów, łaskawie odesłał do swoich 
miast sprzymierzeńców ligi latyńskiej, ogłaszając, że prowadzi woj-
nę dla wyzwolenia Italii, i dzięki ich staraniom przyjął kapitulację 
od kilku ludów.571

[7,26] Magon, kiedy Lokrów oblegał prefekt naszej floty, Kryspinus, 
rozpuścił w rzymskim obozie plotkę, że Hannibal po zabiciu Marcel-
lusa przybywa, by uwolnić Lokrów od oblężenia. Z kolei potajemnie 
rozkazał, by wysłać jeźdźców, którzy ukazaliby się na wierzchołkach 
widocznych opodal wzniesień. Dzięki temu sprawił, że Kryspinus, 
sądząc, iż Hannibal jest tuż, tuż, wsiadł na okręty i wycofał się.572

[7,27] Scypion Emilianus pod Numancją rozlokował łuczników i pro-
carzy nie tylko pomiędzy wszystkimi kohortami, ale i centuriami.573

[7,28] Kiedy Tebańczyk Pelopidas salwował się ucieczką przed Tes-
salami w stronę rzeki, na której wcześniej zbudował prowizoryczny 
most, by ścigający go nieprzyjaciel nie mógł wykorzystać właśnie 
tego samego przejścia, nakazał straży tylnej ów most podpalić.574

570 Czas akcji: 214 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy i epigon: Liwiusz 
(24,14‒16), Waleriusz Maksymus (5,6,8), Florus (Epit.Liv. 1,22,30).

571 Czas akcji: 217 r. p.n.e. (II wojna punicka, po bitwie nad Jeziorem Trazy-
meńskim [21 VI 217 r.]). ■ Prekursorzy: Polibiusz (3,77. 84‒85), Liwiusz (1,38,4; 
22,6‒7. 13). ■ ligi lAtyńskiej (Latini nominis) – inaczej: Latynów, tj. grupy miast 
latyńskich oraz italskich, które były sojusznikami (socii) Rzymu i znalazły się pod 
kierownictwem Rzymu. Miasta ligi, zachowując odrębny ustrój, musiały udzielać 
Rzymowi militarnej pomocy (Latynowie tworzyli oddziały pomocnicze: auxilia), 
a ich mieszkańcy nie mieli pełni rzymskich praw obywatelskich.

572 Czas akcji: 208 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursor: Liwiusz (27,28).
573 Czas akcji: 133 r. p.n.e. (wojna numantyjska, oblężenie Numancji przez 

Scypiona Młodszego). ■ Epigon: Wegecjusz (Epit.milit. 1,15). ■ rozlokowAł łuczni-
ków i procArzy nie tylko PoMiędzy wszystkimi kohortAmi, Ale i centuriAmi (omnibus 
non cohortibus tantum sed centuriis sagittarios et funditores interposuit) ‒ decyzja 
Scypiona traktowana jest jako wyjątek. Zob. także wyżej, przyp. 64.

574 Czas akcji: 369‒364 p.n.e. (interwencja Pelopidasa w Tessalii przeciw Ale-
ksandrowi z Fer, tzw. wojna tessalska). ■ O historii tej nie wspomina Plutarch w żywo-
cie Pelopidasa. ■ strAży tylnej (novissimo agmini) – inaczej, używając wywodzącej się 
z języka francuskiego terminologii militarnej, ariergardzie; por. Cezar (Gall. 1,15,5).
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[7,29] Ponieważ Rzymianie w żaden sposób nie mogli dorównać 
kampańskim jeźdźcom, Kw[intus] Newiusz, centurion w wojsku pro-
konsula Fulwiusza Flakkusa, wymyślił, że wybranych z całej armii 
ludzi, którzy wydawali się najszybsi i byli średniego wzrostu, uzbroi 
w małe tarcze, hełmy i miecze oraz da każdemu po siedem włóczni 
długich na około cztery stopy, po czym rozkazał, by po dołączeniu 
do jazdy dowieziono ich aż pod mury, następnie tam pozostawiono, 
a gdy nasza konnica ‹się› wycofa, mają walczyć pośród konnicy 
wroga. Kiedy tak się stało, i sami Kampańczycy bardzo gwałtownie 
doznali strat, i zwłaszcza ich konie, bo po spłoszeniu zwierząt szala 
zwycięstwa przechyliła się na naszą stronę.575

[7,30] Kiedy P[ubliusz] Scypion ujrzał w Lidii wojsko Antiocha 
udręczone z powodu dniem i nocą padającego deszczu, a wycień-
czeni byli nie tylko ludzie czy konie, ale nawet łuki stały się bezuży-
teczne za sprawą namokniętych cięciw, zachęcił brata, by rozpoczął 
bitwę następnego dnia, mimo iż to dzień uroczysty ‒ w ślad za tą 
radą przyszło zwycięstwo.576

[7,31] Do Katona, który pustoszył Hiszpanię, przybyli posłowie 
sprzymierzonego ludu Ilergetów, prosząc o oddziały pomocnicze. 
Ów nie chciał ani z powodu odmowy utracić sojuszników, ani przez 
podział wojska uszczuplić własnych sił, toteż rozkazał, by trzecia 
część żołnierzy przygotowała posiłek i wsiadła na okręty, wydawszy 
im polecenie, żeby następnie wymó‹wi›li się wiatrem i zawrócili. 
Tymczasem poprzedzająca te wypadki pogłoska o nadejściu po-
mocy podniosła Ilergetów na duchu, a nadto zniweczyła zamysły 
wroga.577

575 Czas akcji: 211 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy: Liwiusz (26,4, 
4‒10. 5,12‒17 ‒ centurion nazywa się Kwintus Nawiusz, zdaniem historyka jest 
to początek wprowadzenia na stałe formacji lekkozbrojnych do składu legionu), 
Waleriusz Maksymus (2,3,3). ■ kAMPAńczycy (Campani) ‒ część sojuszników 
Rzymian, wśród nich Kampańczycy, przeszła na stronę Hannibala po kolejnych klę-
skach ponoszonych przez Rzymian w początkowej fazie II wojny punickiej.

576 Czas akcji: 190 r. p.n.e. (wojna syryjska/etolska, jaką w latach 192‒189 
toczyli Rzymianie przeciw królowi Antiochowi III Wielkiemu wezwanemu przez 
Związek Etolski; tuż przed bitwą pod Magnezją [XII 190 lub I 189]). ■ Prekursor 
i epigoni: Liwiusz (37,41,2‒4), Florus (Epit.Liv. 1,24,17), Appian (Syr. 33,171). 
■ p[ubliusz] scypion (P. Scipio) ‒ Scypion Starszy był wówczas chory i przeby-
wał w Elai (łac. Elaea), na południe od Pergamonu, natomiast pod Magnezją koło 
Sipylosu (dziś: Manisa w Turcji) na czele wojsk stał jego młodszy brat, ówczesny konsul, 
Lucjusz Korneliusz Scypion Azjatycki, a w bitwie bezpośrednio dowodził Gnejusz 
Domicjusz Ahenobarbus (konsul 192), wówczas legat w wojsku Lucjusza Scypiona. 
■ to dzień uroczysty (religioso die) – tj. dzień świąteczny, kiedy nie podejmowano 
działań militarnych.

577 Czas akcji: 195 r. p.n.e. (bunt miast w Hiszpanii, stłumiony przez konsula 
Katona Starszego). ■ Prekursor: Liwiusz (34,11‒13).
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[7,32] G[ajusz] Cezar, ponieważ wśród pompejańczyków znaj-
dował się liczny oddział rzymskich jeźdźców, który szerzył wśród 
żołnierzy zniszczenie dzięki umiejętności operowania bronią, wydał 
rozkaz, by atakować mieczem ich twarze i oczy ‒ tak zmusił ich do 
ustąpienia, bo odwracali oblicza.578

[7,33] Kiedy Wokcejowie byli naciskani przez Semproniusza 
Grakcha już po podniesieniu znaków, otoczyli wszystkie swoje siły 
wozami, które zapełniali najdzielniejsi żołnierze przyodziani w ko-
biece szaty. Semproniusz odważniej przystąpił do oblężenia wroga, 
bo walczył jakoby przeciw kobietom, a wtedy ci siedzący na wozach 
ruszyli do ataku i zmusili go do ucieczki.579

[7,34] Ponieważ Eumenes Kardyjczyk, jeden z następców Aleksan-
dra, zamknięty w jakiejś fortecy nie mógł trenować koni, codzien-
nie o ustalonych godzinach tak je podwieszał, żeby opierając się na 
zadnich nogach, a przednie mając nieco uniesione, w dążeniu do 
odzyskania zwykłej postawy stojącej wierzgały nogami w powietrzu 
aż do wystąpienia potów.580

578 Czas akcji: 48 r. p.n.e. (wojna domowa Cezara z Pompejuszem). ■ Prekursor 
i epigoni: Cezar (Civ. 3,84‒85), Plutarch (Caes. 44‒45), Florus (Epit.Liv. 2,13,50), 
Appian (Civ. 2,78,328), Poliajnos (8,23,25 ‒ tłumaczy tę decyzję Cezara w naiwny, 
o ile nie absurdalny, sposób, iż młodzi, przystojni mężczyźni obawiali się o urodę), 
Kassjusz Dion (41,60), Orozjusz (Hist.adv.pag. 6,15,26). ■ Zakładając, że oczyta-
ny odbiorca wiedział, o czym mowa, Frontyn nie wspomina, że chodzi o bitwę pod 
Farsalos w Tessalii, która otworzyła Cezarowi drogę do dyktatury i może być sym-
bolicznie postrzegana jako początek końca republiki.

579 Czas akcji: 179/178 r. p.n.e. (walki w Hiszpanii przeciw Wokcejom/Wak ce-
jom). ■ już po podniesieniu znAków (conlatis signis) – tj. gdy rozpoczął się bój. Por. 
wyżej, przyp. 55.

580 Czas akcji: 320 r. p.n.e. ■ Prekursorzy i epigoni: Nepos (Eum. 5), Diodor 
Sy cylijski (18,41‒42), Plutarch (Eum. 10, 11), Justynus (14,2). ■ eumenes kAr dyj czyk 
(Eumenes Cardianus) ‒ jeden z niewielu zaufanych Greków w służbie Aleksandra 
(obok niego wymienić należy Nearcha z Krety, Anaksarchosa z Abdery, Onezykryta 
z Astypalai i ‒ do roku 327 ‒ Kallistenesa z Olintu), który miał tak wielkie znacze-
nie i wpływy. Pełnił zaszczytną funkcję sekretarza królewskiego (ἀρχιγραμματεύς 
[archigrammateús]), zarządzającego kancelarią i odpowiedzialnego za dyploma-
cję monarchy, a następnie dowódcy konnicy (ἱππαρχία [hipparchía]). W starożyt-
ności (podobnie jak dziś) uchodził za autora Dzienników królewskich (FGrHist 
117), w których opisał chorobę i śmierć Aleksandra; cytują je Plutarch i Arrian. 
Według utożsamianego z Pseudo-Kallistenesem autora Romansu o Aleksandrze 
i pamfletu Księga o śmierci i testamencie Aleksandra (wchodzącego w skład póź-
noantycznej kompilacji zwanej dziś Epitomą z Metz), Eumenes był jednym ze 
spiskowców, którzy otruli króla, zachowującego się nieobliczalnie po odwrocie 
z Indii. Po śmierci władcy wobec niesnasek wśród dowódców Eumenes wszedł 
w układ z Perdikkasem, ściągając na siebie nienawiść opozycyjnej grupy wo-
dzów: Antypatra, Kraterosa i Antygona zwanego Jednookim. ■ jeden z nAstęPców 
AleksAndrA (ex successoribus Alexandri) ‒ tj. diadochów; por. omowne określenie 
wyżej, 1,5,11. ■ zAMknięty w jAkiejś fortecy (in castello quodam clausus) ‒ epizod 
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[7,35] M[arek] Katon, kiedy barbarzyńcy przyrzekali dać prze-
wodników po drogach, jak również udzielić pomocy militarnej, jeśli 
przyrzeknie się im znaczne wynagrodzenie, nie wahał się, by złożyć 
taką obietnicę, ponieważ albo mógł wypłacić owo wynagrodzenie 
z łupów nieprzyjacielskich, albo wobec zabitych zostać zwolnionym 
z przyrzeczenia.581

[7,36] Kw[intus] Maksymus rozkazał wezwać do siebie Statyliusza, 
szlachetnego jeźdźca o znamienitych dokonaniach, który chciał uciec 
do wrogów, i przeprosił go, że aż do obecnej chwili nic nie wie-
dział o jego zaletach wskutek zawiści współtowarzyszy. Podarował 

traktuje o tym okresie walk diadochów, kiedy po zamordowaniu Perdikkasa i ukła-
dzie w syryjskim Triparadejsos Eumenes, którego skazano na wyeliminowanie, 
został zamknięty przez Antygona w kappadockiej twierdzy Nora, ale po ponad 
rocznym oblężeniu zdołał się wydostać. Po dwóch wielkich bitwach z Antygonem 
(Parajtakene – 317 r., Gabiene – 316 r.) wpadł w jego ręce i z jego rozkazu zginął 
w roku 316. ■ tAk je PodwieszAł, żeby oPierAjąc się nA zAdnich nogAch, A przednie 
MAjąc nieco uniesione, w dążeniu do odzyskAniA zwykłej postAwy stojącej wierzgA-
ły nogAmi w powietrzu Aż do wystąPieniA potów (ita suspendebat ut posterioribus 
pedibus innixi, prioribus adlevatis, dum naturalem adsistendi adpetunt consuetu
dinem, ad sudorem usque crura iactarent) ‒ znacznie klarowniej objaśnia te ćwi-
czenia Nepos (Eum. 5,4‒6):

In quo cum circumsederetur et vereretur, ne uno loco manens equos militares 
perderet, quod spatium non esset agitandi, callidum fuit eius inventum, quem ad mo
dum stans iumentum concalfieri exercerique posset, quo libentius et cibo uteretur et 
a corporis motu non removeretur. Substringebat caput loro altius, quam ut prioribus 
pedibus plane terram posset attingere, dein post verberibus cogebat exsultare et cal
ces remittere: qui motus non minus sudorem excutiebat, quam si in spatio decurreret. 
Quo factum est, quod omnibus mirabile est visum, ut aeque iumenta nitida ex castello 
educeret, cum complures menses in obsidione fuisset, ac si in campestribus ea locis 
habuisset.

Tam, gdy go oblegano, obawiał się, ażeby będąc zmuszonym pozostać w jednym 
miejscu, nie utracił wojskowych koni, ponieważ nie było tam swobodnej przestrzeni 
na przejażdżki; wobec tego wpadł na dowcipny pomysł, dzięki któremu koń, stojąc 
w jednym miejscu w stajni, mógł się rozgrzać i zmęczyć, po czym miał lepszy apetyt 
i nie był pozbawiony ruchu. Otóż przywiązywał łeb konia rzemieniem na takiej wyso-
kości, że zwierzę ledwie mogło dotknąć ziemi przednimi nogami, a następnie biciem 
zmuszał je do skakania i wierzgania. Wskutek tego ruchu koń pocił się tak, jak gdyby 
przebiegł rozległą przestrzeń. Dziwiła wszystkich ta metoda, a jednak dzięki temu, 
jakkolwiek przez kilka miesięcy był oblężony, wyprowadził z twierdzy konie w takiej 
formie, jakby je trzymał w otwartym polu.

(przekład A. Krajewska-Wieczorek)

Plutarch (Eum. 11,7‒9) pisze, że każdy koń był przymocowanymi do górnej belki 
rzemieniami podciągany przy użyciu walca za szyję do góry, przy czym tylne nogi 
opierał o ziemię, a przednie dotykały jej tylko końcami kopyt. Potem służba popę-
dzała zwierzęta krzykiem i kijami, a przestraszone konie chciały tylnymi nogami 
wierzgać, zaś przednimi podeprzeć się i galopować po ziemi. Konie strasznie się 
przy tym pociły, ale były wytrenowane i szybkościowo, i wytrzymałościowo.

581 Czas akcji: 195 r. p.n.e. (bunt miast w Hiszpanii, stłumiony przez konsula 
Katona Starszego). ■ Epigon: Plutarch (Cat.Ma. 10,2; Reg.apoph. 80,24 [199c]).
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mu zatem konia i zatrzymał, obdarzywszy ponadto pieniędzmi, tak 
iż człowieka, którego wcześniej świadomie zawezwał ogarniętego 
przerażeniem, odesłał przepełnionego radością, a zamiast kogoś, kto 
był niepewny, miał w nim na przyszłość jeźdźca nie mniej wiernego, 
jak dzielnego.582

[7,37] Kiedy Filip usłyszał, iż zraził do siebie Pytiasza, który jako 
człowiek niezamożny z trudnością mógł utrzymać trzy córki, a nie 
doczekał się wsparcia od króla, odpowiedział na ostrzeżenia innych, 
by się go strzegł: „Dlaczego? Gdyby jakaś część mego ciała była 
chora, to bym ją odciął, czy raczej leczył?”. Następnie w zaufaniu 
i potajemnie przywołał Pytiasza, a kiedy dowiedział się o jego pro-
blemach, których źródłem było ubóstwo w rodzinie, obdarzył pie-
niędzmi i odtąd miał w nim lepszego i wierniejszego żołnierza niż 
wcześniej, zanim obraził go król.583

[7,38] Kiedy T[ytus] Kwincjusz Kryspinus po niepomyślnym starciu 
z Punijczykami, w którym stracił kolegę Marcellusa, zorientował się, 
że Hannibal przejął pierścień poległego, rozesłał po municypiach Italii 
pisma, by nie dawać wiary listom dostarczanym z odciskiem pierście-
nia Marcellusa. Dzięki ‹temu› napomnieniu sprawił, że Salapię oraz 
inne miasta Hannibal nadaremnie doświadczał podstępami.584

582 Czas akcji: ? (II wojna punicka, po klęsce kanneńskiej ‒ roku 216). ■ Pre-
kursorzy i epigoni: Liwiusz (22,42,4. 43,7 ‒ tylko wzmianki o Mariuszu Statyliuszu), 
Waleriusz Maksymus (7,3,7 ‒ inna wersja), Plutarch (Fab.Max. 20,2‒3 ‒ inna wersja; 
Reg.apoph. 74,4 [195e‒f] ‒ inna wersja), Pseudo-Aureliusz Wiktor (Vir.illustr. 43,5). 
■ Podobną wymowę ma podstęp 3,16,1.

583 Czas akcji: ? [Filip II Macedoński panował w latach: 359‒336]. ■ Epigon: 
Plutarch (Reg.apoph. 25,6 [177d‒e]).

584 Czas akcji: 208 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursor: Liwiusz (27,28). 
■ po niePoMyślnyM stArciu z punijczykAmi, w którym strAcił kolegę mArcellusA 
(post infaustam adversus Poenos dimicationem, qua collegam Marcellum amise
rat) ‒ kolega w konsulacie Kryspina, ponadsześćdziesięcioletni wówczas Marek 
Klaudiusz Marcellus, zginął podczas rekonesansu, uparłszy się, że weźmie w nim 
udział osobiście, gdzieś koło Petelii, miasta leżącego przy drodze z Tarentu do 
Lokrów (na północ od Krotony), w zasadzce urządzonej przez Hannibala, który 
nocą ukrył na lesistym pagórku kilka oddziałów jazdy numidyjskiej. Świadkami 
jego śmierci byli drugi konsul i syn Marcellusa. Wróżba z wątroby zwierząt, ja-
kie Marcellus złożył w ofierze tego samego dnia, była dziwna: pierwsza uszko-
dzona, następna doskonała, a taka kolejność nie spodobała się haruspikowi; por. 
Liwiusz (27,26‒27). ■ po municypiAch (circa municipia) ‒ tj. miastach położonych 
w Italii i podbitych przez Rzym. Zawierały z Rzymianami przymierze i ciesząc 
się niepełną autonomią, musiały udzielać pomocy wojskowej; ich mieszkańcy 
mieli zakaz głosowania i piastowania urzędów, dozwolone natomiast były mał-
żeństwa z obywatelami rzymskimi. W czasach Cezara zostały przekształcone 
w miasta na prawie rzymskim, a mieszkańcy uzyskali pełnię praw obywatel-
skich; od czasów Constitutio Antoniniana cesarza Karakalli (212 r. n.e.) mia-
nem municipium określano każde miasto na obszarze imperium.  ■ hAnnibAl… 
PodstęPAMi (Hannibalis dolis) ‒ tę znamienną, typiczną (fraus / perfidia Punica) 
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[7,39] Po klęsce kanneńskiej Rzymianie tak upadli na duchu, że 
znaczna część ocalałych niedobitków wraz z najdostojniejszymi ini-
cjatorami nosiła się z zamiarem porzucenia Italii, a wtedy P[ubliusz] 
Scypion, młodzieniaszek dopiero wchodzący w życie, przypuściw-
szy atak podczas tego samego zebrania, na którym poruszano owe 
doniosłe kwestie, zapowiedział, że z jego własnej ręki zginie ten, kto 
nie przysięgnie, iż nie zamyśla porzucić państwa. A ponieważ on sam 
jako pierwszy zobowiązał się taką świętą obietnicą, kiedy wyciągnął 
miecz i zagroził śmiercią jednemu ze stojących najbliżej, gdyby nie 
odebrał uroczystego przyrzeczenia, tego zastraszeniem, innych zaś 
przykładem zmusił do złożenia przysięgi.585

[7,40] Ponieważ Wolskowie rozbili obóz blisko kolczastych krze-
wów i lasu, Kamillus podpalił wszystko to, co tylko mogło ponieść 
zarzewie ognia aż ku obwałowaniu, i tak oto wyzuł przeciwników 
z obozu.586

[7,41] P[ubliusza] Krassusa w trakcie wojny sprzymierzeńczej nie-
mal w ten sam sposób wzięto do niewoli wraz ze wszystkimi jego 
siłami.587

[7,42] Kiedy Kw[intus] Metellus w Hiszpanii, zamierzając zwinąć 
obóz, chciał żołnierzy pod bronią u[t‹rzy›mać, obwieścił, iż odkrył

cechę osobowości Hannibala z upodobaniem eksponowali rzymscy annaliści 
i różnej maści moralizatorzy: Punijczyk był przebiegły, zdolny do największych 
podłości; zob. Liwiusz (21,4,9), Waleriusz Maksymus (9,2,ext. 2); zresztą o pu-
nickiej (tj. fenickiej) naturze pisał już także Homer (Od. 14,288‒289): „[…] zja-
wił się Fenicjanin, wielki łgarz i oszust [ἀπατήλια εἰδώς, / τρώκτης [apatélia eidós, 
tróktes]], który już niejedno zło spłatał na świecie” (przekład J. Parandowski). 

585 Czas akcji: 216 r. p.n.e. (II wojna punicka). ■ Prekursorzy i epigon: Liwiusz 
(22,53), Syliusz Italik (Pun. 10,426‒427), Waleriusz Maksymus (5,6,7 ‒ źródło 
Frontyna), Kassjusz Dion (frg. 57,28). ■ wrAz z nAjdostojniejszymi inicjAtorAmi 
(nobilissimis auctoribus) ‒ Liwiusz (22,53,4) mówi nam o pełnej rezygnacji po-
stawie Publiusza Furiusza Fila (konsula 223), a przede wszystkim o nobilu Marku 
Cecyliuszu Metellu, który zgłosił taki pomysł (kwestor 214, trybun plebejski 213, 
został usunięty z senatu w roku 209). ■ MłodzieniAszek dopiero wchodzący w życie 
(adulescens admodum) ‒ Scypion Starszy miał wtedy 20 lat, a podczas bitwy pod 
Kannami był trybunem wojskowym. ■ podczAs tego sAmego zebrAniA, nA którym po-
ruszAno owe doniosłe kwestie (in eo ipso in quo talia agitabantur coetu) ‒ do takiej 
narady doszło w Kanuzjum, gdzie schroniły się niedobitki spod Kann, w kwaterze 
Marka Cecyliusza Metellusa; por. Liwiusz (22,53,5). Wybór terminu nie był przy-
padkowy, nie chodziło bowiem o żadne formalne zgromadzenie, ale zwykłą naradę 
żołnierzy. ■ gdyby nie odebrAł uroczystego przyrzeczeniA (nisi acciperet sacramen
tum) – zob. wyżej, przyp. 450.

586 Ten sam podstęp pojawił się już wcześniej (2,4,15), w epizodzie uznawanym 
za interpolację; por. wyżej, przyp. 216.

587 Ten sam podstęp pojawił się już wcześniej (2,4,16), w epizodzie uznawanym 
za interpolację; por. wyżej, przyp. 217.
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rozlokowane przez wroga zasadzki, dlatego mają nie odchodzić od 
znaków i nie rozciągać szyku. Chociaż †rozluźnił†, postąpił tak dla 
zachowania dyscypliny, natrafiwszy zaś przypadkiem na prawdziwe 
zasadzki, sprawił, że żołnierze się nie bali, ponieważ powiedział 
o tym wcześniej.]588

588 Czas akcji: 143/142 r. p.n.e. (walki Kwintusa Cecyliusza Metellusa Mace doń-
skiego z Celtyberami). ■ chciAł żołnierzy Pod bronią u[t‹rzy›MAć, obwieś cił… (in 
agmine milites con[tinuerunt [tak w 2,9,7 = w podstawie przekładu: ks. 2, linia 871, s. 63]; sue
tudinem [tak w 2,12,2 = w podstawie przekładu: ks. 2, linia 850, s. 67]]‹ti›nere velle[n]t, pronuntia
vit…) ‒ tekst uszkodzony, wydawcy proponują różne wersje naprawy, z których wybrali-
śmy w przekładzie: continere vellet. ■ Pod bronią (in agmine) ‒ dosłownie: ‘w oddziale/
formacji/kolumnie’, w przeciwieństwie do rozwiniętej ‘linii bitewnej / szyku bojowego 
/ bitwy’ (acies); por. Liwiusz (21,57,12): magis agmina quam acies in via concurrerunt 
(„na drodze doszło do zderzenia się raczej pochodów niż szyków bojowych”; przekład 
M. Brożek).



ZESTAWIENIE DUPLIKATÓW 
I WARIANTÓW

1,1,3 = 1,2,1 (wariant)
1,1,9 = 1,2,9 (wariant)
1,1,11 = 1,5,13
1,2,1 = 1,3,1 (wariant)
1,2,9 = 1,1,9 (wariant)
1,4,9 = 4,5,1 (inna wersja, duplikat 

wątpliwy)
1,5,10 = 3,9,9 (wariant)
1,5,12 = 4,5,8
1,5,13 = 1,1,11
1,5,14 = 4,5,9
1,5,15 = 4,5,10
1,5,24 = 2,12,4 (wariant)
1,7,1 = 2,5,4 (wariant)
1,9,4 = 4,5,2
1,10,1 = 4,7,6
1,11,3 = 4,5,11
2,1,14 = 2,2,4 (tylko pierwsze zdanie)
2,2,4 = 2,1,14 (tylko pierwsze zdanie)
2,4,15 = 4,7,40

2,4,16 = 4,7,41
2,5,4 = 1,7,1 (wariant)
2,8,11 = 4,1,29 (inna wersja, duplikat 

wątpliwy)
2,12,4 = 1,5,24 (wariant)
3,9,9 = 1,5,10 (wariant)
3,16,1 = 4,7,36 (wariant)
4,1,29 = 2,8,11 (inna wersja, duplikat 

wątpliwy)
4,5,1 = 1,4,9 (inna wersja, duplikat 

wątpliwy)
4,5,2 = 1,9,4
4,5,8 = 1,5,12
4,5,9 = 1,5,14
4,5,10 = 1,5,15
4,5,11 = 1,11,3
4,7,6 = 1,10,1
4,7,36 = 3,16,1 (wariant)
4,7,40 = 2,4,15
4,7,41 = 2,4,16



ZESTAWIENIE ANEGDOT  
WEDLE CHRONOLOGII

Nawiasy kwadratowe przy datach oznaczają chronologię przybliżoną, wynikającą 
z lat życia lub panowania głównego bohatera bądź lat trwania konfliktów wojennych, 
przy lokalizacjach ‒ fortel uznany przez wydawców za interpolację. Znaki zapytania 
przy lokalizacjach sygnalizują, że nie mamy całkowitej pewności, czy epizod opi-
sany przez Frontyna należy bez zastrzeżeń identyfikować z tą konkretną datą i tymi 
wydarzeniami w historii.

lata Przed naszą erą
[IX w. przybliżony czas życia i panowania Semiramidy] Azja: oblężenie Babilonu…3,7,[5] 
[772‒716 daty życia Romulusa] Italia, Lacjum: walki Rzymian z Fidenatami…2,5,1
i wojnA MesseńskA (743‒724)
[743‒724 daty przyjmowane tradycyjnie] Grecja, Peloponez…2,1,10 (?)

[VII w.] wybrzeża Azji Mniejszej: wojna Chiotów z Erytrejczykami…2,5,15 (?)
[673‒642 lata panowania Tullusa Hostyliusza] Italia, Etruria: walki Rzymian z Wejentami…2,7,1
ii wojnA MesseńskA (685‒668)
685‒668 Grecja, Peloponez…2,1,10 (?)

638‒558 [daty życia Solona] Grecja, Fokida: zdobycie Kirry…3,7,6 (?)
[616‒579 lata panowania Tarkwiniusza Starego] Italia, Sabinium: walki Rzymian z Sabinami… 

2,8,10
600

Grecja, Attyka: wojna Aten z Megarą o Salaminę…2,9,9 (?) 
Grecja, Peloponez: wyprawa tyrana Miletu Trazybula przeciw Sykiończykom…3,9,7
Azja Mniejsza: konflikt tyrana Miletu Trazybula z lidyjskim władcą Halyatte-

sem…3,15,6
600‒565 [Klejstenes tyranem Sykionu] Grecja, Fokida: zdobycie Kirry…3,7,6 (?)

i wojnA świętA (595‒585)
595‒585 Grecja, Fokida: zdobycie Kirry…3,7,6 (?)

[579‒575 ostatnie lata panowania Tarkwiniusza Starego] Italia, Sabinium: walki Rzymian 
z Sabinami…2,8,1

[570‒554 lata panowania Falarisa] Sycylia: tyran Agrygentu, Falaris, oblega jakieś ob-
warowane miejsca…3,4,6

[561‒527 trzykrotne w tych latach rządy tyrana Pizystrata] Grecja, Attyka: wojna Aten z Me-
garą o Salaminę…2,9,9 (?) 
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550 Azja: walki Cyrusa II z Medami…1,11,19
546 Azja Mniejsza

wojna Lidyjczyka Krezusa z Persem Cyrusem II…1,5,4; 2,4,12
oblężenie Sardów…3,8,3

539 Azja: oblężenie Babilonu przez Cyrusa II Wielkiego (nie Aleksandra)…3,7,4
529 Azja: wyprawa Cyrusa II Wielkiego przeciw Massagetom dowodzonym przez 

królową Tamyris…2,5,5
522 Azja: oblężenie Babilonu przez Dariusza I Wielkiego…3,3,4
513 Azja: nieudana wyprawa Persów przeciw Scytom…1,5,25
510 Grecja, Attyka: najazd Spartan pod wodzą Kleomenesa…2,2,9
510‒500 Italia, Lacjum: próba podbicia Gabiów przez Tarkwiniusza Pysznego…1,1,4; 

3,3,3
506 Italia, Etruria: wojna Rzymu z miastem Kluzjum i jego królem Larsem Porsenną 

…2,13,5
496 Italia, Lacjum: walki nad jeziorem Regillus…1,11,8
494 Italia, Lacjum: konflikt Rzymu z Wolskami…2,1,7
[493‒429 daty życia Peryklesa] Grecja: …1,11,10; 3,9,5
491 Italia, Lacjum: Koriolan pali pola plebejuszy…1,8,1
wojny Perskie, i inwAzjA Persów (492‒490)
490 Grecja, Attyka: po bitwie pod Maratonem (12 IX)…2,9,8
wojny Perskie, ii inwAzjA Persów (480‒479)
480 

Grecja
Attyka: Temistokles proponuje ewakuację do Trojzeny… 1,3,6
między Tessalią a Lokrydą: obrona Termopil…2,2,13; 4,2,9; 5,13 
Attyka: bitwa pod Salaminą…2,2,14; 6,8 [po bitwie] 

Italia, Etruria: walki Rzymian z Etru skami…1,11,1; 2,6,7; 7,11
Sycylia: kampania Kartagińczyka Hamilkara, przed zwycięską dla Syrakuzańczy-

ków dowodzonych przez tyrana Gelona bitwą pod Himerą…1,11,18 
wojny perskie, ii inwAzjA persów
479 wybrzeża Azji Mniejszej: bitwa u przylądka Mykale…1,11,7
[478‒431 lata pentekontaetii] Grecja: Perykles wyjaśnia żołnierzom naturę pioruna… 

1,12,10 (?)
478 Grecja, Attyka: początki Ligi Delijskiej; fortyfikacja Aten…1,1,10
471 Italia, Lacjum: walki Rzymian z Wolskami…4,1,34
470 Azja Mniejsza: operacje militarne Kimona na wybrzeżach…3,2,5
468 

Italia, Lacjum: walki Rzymian pod wodzą Tytusa Kwinkcjusza Kapitolińskiego 
Barbata

z plemionami latyńskimi…2,7,10 
z Wolskami…2,12,1; 3,1,1 

Grecja: Arystydes umiera w ubóstwie…4,3,5
466 Azja Mniejsza: kampania Ateńczyków i ich sprzymierzeńców dowodzonych 

przez Kimona przeciw Persom…2,9,10

iii wojnA MesseńskA (464‒458 lub 455)
[464‒458 lub 455] Grecja, Peloponez… 2,1,10 (?)

i wojnA PeloPoneskA (460‒445)
457 Grecja, Beocja: zwycięska bitwa dowodzonych przez Myronidesa Ateńczyków 

z Tebanami pod miejscowością Ojnofyty…2,4,11; 4,7,21
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446 Italia, Lacjum: walki Rzymian z Hernikami i Ekwami…2,8,2
po 443 Italia: walki greckiej kolonii Turie z Lukanami…2,3,12
432 Grecja, Półwysep Chalkidycki: Ateńczycy pod wodzą Formiona atakują Chal-

kidyjczyków…3,11,1
wojnA PeloPoneskA (431‒404)
431 

Grecja: działania Peryklesa…1,3,[7] 
Italia, Lacjum: walki Rzymian z Faliskami…2,8,3

wojnA peloponeskA
[431‒430] Perykles wyjaśnia żołnierzom naturę pioruna…1,12,10 (?)

wojnA ArchidAMijskA (431‒424)
[431‒424] Grecja, Attyka: Alkibiades broni Aten przed Lacedemończykami… 

3,12,1 (?)

wojnA peloponeskA
[431‒404] Grecja…3,15,[2]; 4,7,13

Grecja, Hellespont (?): bitwa morska Alkibiadesa…2,5,45 
[431‒401] Grecja…4,1,17
430 Grecja: działania Peryklesa…1,5,10; 3,9,9
427 wyspa Lesbos: działania Ateńczyka Pachesa…4,7,17

426 Italia, Lacjum
ekspedycja Rzymian przeciw Wejentom i Fidenatom…2,4,[19] 
walki Rzymian z Fidenatami…2,8,[9]

wojnA peloponeskA
424 Tracja: Lacedemończyk Brazydas pod Amfipolis…1,5,23

418 Italia, Lacjum: walki Rzymian z Faliskami…2,8,8
wojnA peloponeskA
415 Sycylia: wyprawa sycylijska, działania Alkibiadesa

oblega Agrygent…3,2,6 
atakuje Syrakuzy…3,6,6

413 
Grecja, Attyka: Lacedemończycy zajmują Dekeleję…1,3,9 
Sycylia: wyprawa sycylijska, poczynania Syrakuzańczyka Hermokratesa… 

2,9,7
410 Grecja, Hellespont; poczynania Alkibiadesa 

zwycięska dla Ateńczyków bitwa z Lacedemończykami pod wodzą Mindarosa pod 
Kyzikos…2,5,44 

zamierza oblegać Kyzikos (właściwie Byzantion)…3,9,6 (?)
409 

ostatnia faza; Tracja i Grecja, Hellespont: działania Alkibiadesa po bitwie pod 
Kyzikos

bitwa Ateńczyków z Abydeńczykami…2,7,6 
zamierza oblegać Kyzikos (właściwie Byzantion)…3,9,6 (?) 
oblega Byzantion…3,11,3

Sycylia: Kartagińczycy oblegają Himerę…3,10,3 
[przed 407 rok śmierci Syrakuzańczyka Hermokratesa] Sycylia: zwycięstwo Hermokratesa 

w bitwie nad Kartagińczykami…2,9,6
406 Sycylia: walki Kartagińczyków z Grekami…3,10,5
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wojnA peloponeskA
405 Grecja, Hellespont: zwycięstwo Lizandra nad ateńską flotą pod Ajgospotama-

mi…2,1,18
404 Grecja, Attyka: Lizander oblężony w Pireusie…1,5,7
402/401 Tracja: operacje spartańskie…3,5,1
401 Azja

bunt Cyrusa Młodszego przeciw bratu królowi Artakserksesowi II…4,2,5. 8 
bitwa pod Kunaksą…2,3,6; 4,2,7 
marsz Dziesięciu Tysięcy…1,4,10; 4,2,8; 6,2

[IV w. ‒ 146] Italia, Lacjum: kartagińscy szpiedzy-rezydenci przebywają w Rzymie… 
1,2,4

397/396 Sycylia: walki Kartagińczyków z Syrakuzańczykami…2,5,11
396 Sycylia

kartagiński atak na greckie miasta… 1,1,2 
interwencja spartańska podczas walk syrakuzańskiego tyrana Dionizjosa z Kar-

tagińczykami…1,4,12 
walki Kartagińczyków z Dionizjosem…1,8,11 

396‒394 Azja Mniejsza: kampania Lacedemończyka Agesilaosa…1,4,2; 3,11,2
po 396 Afryka północna: walki kartagińsko-libijskie, Kartagińczykami dowodzi Ma-

harbal…2,5,12
395 Azja Mniejsza: działania wojenne Spartan pod wodzą Agesilaosa przeciw Per-

som…1,8,12; 11,17
[przed 395 rok śmierci Lizandra] …4,1,9 
wojnA korynckA (395‒387)
394 

Sparta przeciw koalicji koryncko-tebańskiej
Grecja, Beocja: zwycięstwo Lacedemończyka Agesilaosa nad Tebanami 

w bitwie pod Koroneją…1,4,3 (?); 2,6,6 
odwołanie Agesilaosa z Azji…1,11,5 [po 394 r.]

Italia, Lacjum: Rzymianie pod wodzą Marka Furiusza Kamillusa oblegają Falisków 
…4,4,1

wojnA korynckA
393/392 Grecja, Peloponez: operacje Ateńczyka Ifikratesa w pobliżu Koryntu i Fliun-

tu, po bitwie pod Koroneją…2,1,6
393‒391 Grecja, Peloponez: Ateńczycy pod wodzą Ifikratesa zajmują Korynt… 

3,12,2
391 Italia południowa: atak tyrana Syrakuz, Dionizjosa I, na Region…3,4,3
390 

Grecja, opodal Koryntu, lub nad Hellespontem: działania Ateńczyka Ifikratesa… 
2,1,5 (?) 

Italia: najazd Galów na Rzym… 3,13,1; 15,1
po 390 Italia, Lacjum: po zwycięskiej dla Galów bitwie z Rzymianami nad Alią… 

2,6,1a
390/389 wybrzeża Azji Mniejszej: operacja militarna Ateńczyków pod wodzą Ifikratesa 

przeciw Chiotom…4,7,23
389 

Tracja i Grecja, Hellespont: działania Ifikratesa…1,5,24 [~ 2,12,4]; 6,3; 2,12,4  
[~ 1,5,24] 

Italia, Lacjum: wojna Rzymian dowodzonych przez Marka Furiusza Kamillusa 
z Wolskami…2,4,15; 4,7,40 [= 2,4,15]
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389/388 Grecja, Hellespont i Chersonez Tracki: walki Ateńczyka Ifikratesa z Lace-
demończykiem Anaksybiosem…1,4,7; 2,5,42

[389‒357 daty życia Chabriasa] Chabrias ma stoczyć bitwę morską…1,12,12
388 wybrzeża Azji Mniejszej: atak Chabriasa na Samos…1,4,14
387 Sycylia: atak tyrana Syrakuz, Dionizjosa I, na Himerę…3,4,[4]
386 Italia, Lacjum: walki Rzymian pod wodzą Marka Furiusza Kamillusa z Wolskami 

i Latynami…2,8,4
[382‒301 lata życia Antygona I Jednookiego] …4,1,10
381 Italia, Lacjum: walki Rzymian pod wodzą Kamillusa z Wolskami…2,8,6
379 Grecja, Peloponez, Arkadia: oblężenie miasta przez Epaminondasa…3,2,7
377 Grecja, Beocja: konflikt Sparty z Tebami

atak Agesilaosa na Teby…1,4,3 (?) 
Alketas przejmuje zaopatrzenie Teban…4,7,19

375 
Grecja, wybrzeża Epiru: bitwa morska Ateńczyków pod wodzą Timoteosa z Kor-

kyrejczykami…1,12,11 
Grecja, wybrzeża Akarnanii: bitwa Ateńczyków pod wodzą Timoteosa pod Alizeją 

…2,5,47
371 Grecja, Beocja: zwycięska dla Teban dowodzonych przez Epaminondasa bitwa 

pod Leuktrami przeciw wojskom Sparty…1,11,6 [przed bitwą]. 16 [przed bitwą]; 12,5. 
7 [przed bitwą]; 4,2,6

369 Grecja, Beocja i Peloponez: po bitwie pod Leuktrami, hegemonia Teban
działania wojenne Spartan pod wodzą Agesilaosa przeciw Tebom…1,10,3 
jedna z wypraw Epaminondasa na Peloponez…2,5,26; 3,2,10

wojnA tessAlskA (369‒364)
369‒364 Grecja, Tessalia i Magnezja

interwencja Pelopidasa przeciw Aleksandrowi z Fer…1,5,2; 4,7,28
działania militarne Pelopidasa przeciw Magnetom…3,8,2 

368 Grecja, Peloponez: kampania wojenna Spartan przeciw Arkadyjczykom…1,11,9
[ok. 366‒336 lata aktywności ateńskiego wodza Charesa] …2,12,3; 3,10,8
362 

Azja Mniejsza: rewolta satrapów…2,7,9 
Grecja: wojna Beotów pod wodzą Epaminondasa z Lacedemończykami i Ateń-

czykami, bitwa pod Mantyneją (4 VII)…2,2,12 
Grecja, Peloponez: najazd Teban pod wodzą Epaminondasa…3,11,5 
Grecja: Epaminondas wodzem Teban…4,3,6

[przed 362 data śmierci Epaminondasa] …1,12,6; 3,12,[3] (?)
[ok. 360‒240 daty życia Gnejusza Fulwiusza Centumala] Italia, Lacjum: walki Rzymian 

z Faliskami…2,5,9 (?)
359 Illiria: wojna Filipa II Macedońskiego z Illirami…2,3,2
[359‒336 lata panowania Filipa II Macedońskiego] …4,7,37

Azja: walki ze Scytami…2,8,14 
Tracja: walki z trackimi Sanijczykami…3,3,5 

[359‒349 początkowe lata panowania Filipa] Macedonia: Filip szkoli żołnierzy swojej 
pierwszej armii…4,1,6

359‒330 Azja Mniejsza: walki lidyjskiego satrapy Autofradatesa w Pizydii…1,4,5
[przed 358 rok śmierci Bardylisa, króla Dardanów] Illiria: walki Molossów z illiryjskimi 

Dardanami…2,5,19
358 Italia północna: wojna Rzymian dowodzonych przez Gajusza Sulpicjusza Petyka 

z celtyckimi Bojami…2,4,5
356 Italia, Lacjum i Etruria: kampania Rzymian przeciw Faliskom i Tarkwińczy-

kom…2,4,18
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353 Azja Mniejsza: walki tebańskiego stratega Pammenesa przeciw satrapie Arta-
bazosowi…2,3,3

ok. 350 Egipt lub Persja: Lacedemończyk Gastron wspomaga Egipcjan w walce 
z Persami…2,3,13 (?)

[350‒331 lata panowania Aleksandra I Molossa] 
Illira: walki z Illirami…2,5,10 
Grecja, wybrzeża Akarnanii: przygotowania do oblężenia Leukadii…3,4,5 

349 Galowie uciekają przez Pole Pomptyńskie…2,6,1b 
i wojnA sAMnickA (343‒341)
343 Italia, Samnium…1,5,14; 4,5,9 [= 1,5,14]
342 Italia, Kampania: spisek żołnierzy w czasie leży zimowych…1,9,1
ii wojnA z lAtynAMi (340‒338)
340 Italia, Lacjum

trzeci konsulat Tytusa Manliusza Torkwata…4,1,40. 41 
devotio Publiusza Decjusza Musa ojca…4,5,15

340/339 Grecja, Hellespont: działania Filipa II Macedońskiego przeciw Bizantyń-
czykom…1,3,4; 4,13a

przed 339 Tracja: król Scytów Ateasz walczy z Tryballami…2,4,20
339 Grecja, Hellespont: działania Filipa II Macedońskiego przeciw Bizantyńczykom… 

1,4,13b
338 Grecja, Beocja i Peloponez: konflikt Filipa II Macedońskiego z greckimi poleis

bitwa pod Cheroneją…2,1,9 
najazd macedońskiego króla na Lakonię…4,5,12 (?)

[336‒323 lata panowania Aleksandra Macedońskiego] …1,3,1; 11,14; 2,11,[6]; 4,3,[10]
po 336 Azja Mniejsza: najazd Parmeniona i walki z dowódcą Dariusza III, Memno-

nem…2,5,18 (?)
334‒323 wyprawa Aleksandra przeciw Persji i na wschód…4,6,3
334 Azja Mniejsza, Tracja

bitwa morska Memnona, dowódcy Dariusza III…2,5,46 (?) 
początek wyprawy Aleksandra przeciw Persom…2,11,3; 4,2,4

332 Afryka północna: marsz Aleksandra przez Saharę do oazy boga Amona w Siwah 
…1,7,[7] (?)

331 
Azja Mniejsza i Azja (Mezopotamia), poczynania Aleksandra

po zdobyciu Tyru…1,2,3 
bitwa pod Arbelami (1 X)…2,3,19

Grecja: Antypater walczy przeciw Peloponezyjczykom i Lacedemończykom… 
2,11,4 (?)

wyPrAwA AleksAndrA nA wschód (334‒323)
327 Azja, Sogdiana…2,5,17
326 Azja, Indie: bitwa z królem Indów Porosem nad rzeką Hydaspes…1,4,9a i b
325 

Azja: marsz Aleksandra przez pustynię Gedrozji podczas odwrotu z Indii… 
1,7,[7] (?)

Italia: pierwsza dyktatura Lucjusza Papiriusza Kursora…4,1,39
323 Grecja: Antypater walczy przeciw Peloponezyjczykom i Lacedemończy-

kom…2,11,4 (?)

wAlki diAdochów (323‒281)
323‒281 …1,5,11
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322 Italia: pierwszy konsulat Kwintusa Fabiusza Maksymusa Rullusa/Rulliana… 4,1,35 (?)

wAlki diAdochów
321 Egipt: Ptolemeusz walczy przeciw Perdikkasowi…4,7,20
320 Azja Mniejsza, Kappadocja: Eumenes oblegany przez Antygona Jednookiego… 

4,7,34

ii wojnA sAMnickA (327‒321, 316‒304)
315 …1,11,21
310 Italia, Etruria

walki z Etruskami…1,2,2 
walki Rzymian z Etruskami w obronie Sutrynów…2,5,2
drugi konsulat Kwintusa Fabiusza Maksymusa Rullusa/Rulliana…4,1,35 (?)

310 Sycylia: wojna tyrana Syrakuz Agatoklesa z Kartagińczykami…1,12,9 
[306‒302, 297‒272 lata panowania Pyrrusa] …2,6,9. 10 
iii wojnA sAMnickA (298‒290)
298 Italia: działania Gnejusza Fulwiusza Maksymusa Centumala podczas drugiego 

konsulatu…1,6,1 (?). 2 (?); 11,2 (?)
297 Italia, Samnium

zwycięska dla Rzymian bitwa pod Tyfernum…2,4,2
czwarty konsulat Kwintusa Fabiusza Maksymusa Rullusa/Rulliana…4,1,35 (?)

296‒280 Illiria: operacje militarne Pyrrusa przeciw Illirom…3,6,3
iii wojnA sAmnickA
295 

Italia, Umbria: przed bitwą i w trakcie oblężenia Sentinum…1,8,3; 2,1,8 
devotio Publiusza Decjusza Musa syna…4,5,15 

Italia: piąty konsulat Kwintusa Fabiusza Maksymusa Rullusa/Rulliana…4,1,35 (?)
294 Italia…2,8,11; 4,1,29
293 Italia, Kampania: zwycięska dla Rzymian bitwa pod Akwilonią…2,4,1
290 Italia: walki z Sabinami…1,8,4
po 290 Italia: po zwycięstwie Maniusza Kuriusza Dentata nad Sabinami…4,3,12

wAlki diAdochów
287 walki diadochów; Azja Mniejsza: Lizymach zdobywa Efez…3,3,7
282 Italia, Etruria: kampania Rzymian przeciw Etruskom…1,2,7
281 Italia południowa: konflikt Rzymu z Tarentem, walki z Lukanami…1,4,1 (?) 
nAjAzd PyrrusA nA itAlię (280‒275)
280‒275 oraz [280‒275] …4,1,3
280 

Italia, Lukania: bitwa Rzymian z Pyr rusem pod Herakleą Italską…2,4,9. 13 
Italia: walki Pyrrusa z Publiuszem Waleriuszem Lewinem…4,1,24; 7,7 
Italia: Kineas u Gajusza Fabrycjusza Luscyna Jednookiego…4,3,2 

279 …4,1,18. 38; 4,2 
Italia, Picenum: nierozstrzygnięta bitwa pod A(u)skulum…2,3,21a‒b 

278 Italia, Lukania: konflikt Rzymu z Tarentem, walki z Lukanami…1,4,1 (?)
277 południowa Italia: oblężenie przez Rzymian Krotonu/Krotony…3,6,4
277/276 Grecja, Peloponez: atak Lacedemończyków na mieszkańców Trojzeny…3,6,7
nAjAzd PyrrusA nA itAlię
275 bitwa pod Malewentem/Benewentem…2,2,1; 4,1,14
272 Italia, Lukania: Rzymianie oblegają Tarent…3,3,1
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[272‒242 lata panowania Aleksandra II Epiroty] walki z Illirami…2,5,10 (?)
268 Italia, Picenum: konsulat Tytusa Semproniusza Sofusa, walki z Picentami…1,12,3
266‒263 Grecja, wybrzeża Akarnanii: Aleksander II Epirota (lub Aleksander I) usiłuje 

zająć Leukadię…3,4,5
i wojnA PunickA (264‒241)
[264‒241]…2,4,[14] (?)
264 Sycylia: poczynania Appiusza Klaudiusza Kaudeksa…1,4,11
263 pierwszy konsulat Maniusza Otacyliusza Krassusa…4,1,19 (?)

 Grecja: zdobycie Aten przez Antygona II Gonatasa…3,4,[2] 
i wojnA punickA
262 Sycylia: z Kartagińczykami walczy konsul Lucjusz Postumiusz Megellus…2,1,4
261 

Sycylia: dezerterzy w wojskach kartagińskich…3,16,3
konsulat Tytusa Otacyliusza Krassusa…4,1,19 (?)

ii wojnA syryjskA (260‒253)
lata 60. początek wojny; Tracja lub wyspa Samos: poczynania Timarchosa…3,2,11

i wojnA punickA
260 Sycylia

bitwa u przylądka Myl…2,3,24 
działania Gajusza Duilliusza w porcie w Syrakuzach, po bitwie pod Myla-

mi…1,5,6; 3,2,2
[260‒241] Sycylia: dezerterzy w wojskach kartagińskich…3,16,2
259 Sardynia: poczynania konsula Lucjusza Korneliusza Rufina i Lucjusza Korne-

liusza Scypiona…3,9,4; 10,2
258 Italia: wyczyn Marka Kalpurniusza Flammy…1,5,15; 4,5,10 [= 1,5,15]
255 

Afryka: działania Ksantypposa… 2,2,11; 3,10 
Marek Atyliusz Regulus kieruje sprawami państwa…4,3,3

252 Sycylia: działania konsula Gajusza Aureliusza Kotty… 4,1,22. 30. 31
251 Sycylia

Lucjusz Cecyliusz Metellus przeciw Hazdrubalowi…2,5,4 
Kartagińczycy oblegają Rzymian w Panormos…3,17,1

250 Sycylia: po bitwie pod Panormos…1,7,1
249 Sycylia:

zwycięska dla Kartagińczyków bitwa z Rzymianami pod Drepanum…2,13,9 
Kartagińczycy zajmują sycylijskie Lilibeum…3,10,9

[241‒197 lata panowania Attalosa I Sotera] Azja Mniejsza: walki władców Pergamonu z Ga-
latami…1,11,15 (?)

240 Grecja, Peloponez: Lacedemończycy przeciw Tegeatom…3,2,8 (?)
239 

Azja Mniejsza: walki króla Pergamonu, Attalosa I, z Galatami…2,13,1 (?) 
Grecja, Peloponez: Lacedemończycy przeciw Tegeatom…3,2,8 (?)

[234‒149 lata życia Katona Starszego] 4,1,16. 33 
233 Afryka: Hazdrubal tłumi bunt Numidyjczyków…4,7,18
229‒228 Grecja: aneksja Tessalii przez Antygona Dosona i walki z Etolami…2,6,5
228 Hiszpania: Kartagińczcy pod wodzą Hamilkara usiłują opanować południe kraju 

…2,4,17
[228‒221 Hannibal walczy pod komendą swego szwagra Hazdrubala] Hiszpania: …4,3,8
222 Galia Przedalpejska: wojna Rzymian z galijskim plemieniem Insubrów…4,5,4
[221‒202 lata, w których Hannibal dowodził Kartagińczykami] …4,3,7
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ok. 220 tuż przed wybuchem iV wojny syryjskiej (219‒217), poczynania Antiocha 
III…3,2,9

219 Hiszpania: Hannibal Barkida (nie Giskonida) oblega Sagunt…3,10,4
ii wojnA PunickA (218‒201)
[218‒208] Italia: walki Marka Klaudiusza Marcellusa z Hannibalem…2,3,9
[218‒204]…2,4,[14] (?); 3,16,4

Italia: miasta dają i biorą zakładników…1,8,6
218 

Hannibal i słonie…1,7,2 
Hiszpania: Gnejusz Korneliusz Scypion Kalwus walczy z Hannonem…2,3,1 
Hiszpania: poczynania Hannibala w drodze do Italii…2,7,7 
Italia północna: zwycięska bitwa Hannibala nad Trebią…2,5,23 
Italia: skazanie Marka Liwiusza Salinatora Druzusa…4,1,45

217
działania Kwintusa Fabiusza Maksymusa Kunktatora przeciw Hannibalowi… 

1,3,3; 5,28; 8,2; 2,5,22; 4,7,36
Italia, Etruria: bitwa nad Jeziorem Trazymeńskim (21 VI)…2,5,24; 6,4; 4,7,25 

[po bitwie]
[po 21 VI 217 lub 215, lub 214 lata dyktatury i konsulatów Fabiusza Kunktatora] …4,6,1 

217‒203 Italia: Fabiusz Kunktator śle posłów do Kartaginy…1,11,4
216

przed 2 VIII
Italia północna: walki z Bojami w Lesie Litańskim…1,6,4 
Italia: żołnierze po raz pierwszy w dziejach składają przysięgę wojskową… 4,1,4

2 VIII Italia, Apulia: bitwa pod Kannami
Gajusz Eliusz przed bitwą… 4,5,14 
działania Hannibala…2,2,7; 3,7; 5,27 
zachowanie konsula Lucjusza Emiliusza Paulusa pod koniec bitwy…4,5,5 
działania trybunów wojskowych po bitwie…4,5,7 
konsul Gajusz Terencjusz Warron po klęsce…4,5,6 
Rzymianie po klęsce…3,16,1; 4, 1,25 (?); 7,39

po 2 VIII
Italia, Kampania: pierwsza bitwa pod Nolą, Marek Klaudiusz Marcellus 

przeciw Hannibalowi…2,4,8 
Italia, Kampania: oblężenie przez Hannibala Kazylinum…4,5,20; 3,14,2; 15,3 
Italia, Bruttium: oblężenie przez Kartagińczyków Petelii…4,5,18 
Italia, Kampania: walki dyktatora Marka Juniusza Pery z Hannibalem pod 

Kapuą…2,5,25 
[216‒203]

Italia: Hannibal zajmuje wiele miast…3,2,3 
Hiszpania: zwycięstwa Magona…3,6,5

215 Italia, Kampania: poczynania Fabiusza Kunktatora…3,4,1 (?)
214

Sycylia: rzeź mieszkańców Henny… 4,7,22
poczynania Tyberiusza Semproniusza Grakcha (konsula 215)…4,7,24

213 Italia, Apulia: zdobycie przez Rzymian Arpów obsadzonych kartagińską załogą 
…3,9,2

212
Hiszpania: bitwa i walki ekwity Tytusa Marcjusza z Kartagińczykami po śmierci 

braci Scypionów…2,6,2; 10,2 
Sycylia: oblężenie Syrakuz przez Marka Klaudiusza Marcellusa…3,3,2 
Italia, Apulia: zdobycie przez Hannibala Tarentu…3,3,6 
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Italia: wydalenie żołnierzy biorących udział w bitwe pod Kannami na Sycylię… 
4,1,44

212‒209 Italia, Apulia: Kartagińczycy oblegają trzymany przez Rzymian Tarent… 
3,17,3

przed 211 bitwa morska stoczona przez Gnejusza Korneliusza Scypiona Kalwusa… 
4,7,9

211
rok śmierci Scypiona Kalwusa…4,3,4
Italia, Kampania: poczynania Fabiusza Kunktatora…3,4,1 (?) 
Italia, Kampania: walki Rzymian z Kampańczykami…3,13,2; 4,7,29
Italia, Lacjum: Hannibal pod murami Rzymu…3,18,1. 2. 3 

i wojnA MAcedońskA (214‒205)
210 Grecja, między Tessalią a Lokrydą: Filip V Macedoński przekracza Termopile… 

1,4,6 
ii wojnA punickA

Hiszpania: działania Gajusza Klaudiusza Nerona przeciw Hazdrubalowi i postę-
pek Scypiona Starszego wobec branki…1,5,19; 2,11,5 

Italia, Lukania: nierozstrzygnięta bitwa Hannibala z Markiem Klaudiuszem Mar-
cellusem pod Numistroną…2,2,6 

Italia, Lacjum: Hannibal przeciw Rzymianom…2,5,13
Italia, Apulia: druga bitwa Hannibala pod Herdoneą, w której zginął prokonsul 

Gnejusz Fulwiusz Maksymus Centumalus…2,5,21 
Hiszpania: zdobywanie Nowej Kartaginy przez Scypiona Starszego…3,9,1

208
Italia, Bruttium: oblężenie przez Rzymian Lokrów Epizefyryjskich…4,7,26
pierścień Marka Klaudiusza Marcellusa…4,7,38

207 
Italia, Umbria: zwycięska dla Rzymian bitwa z Kartagińczykami pod wodzą Haz-

drubala nad rzeką Metaurus (VI lub VII)…1,1,9; 2,9; 2,3,8; 9,2; 4,7,15; 
Hiszpania: działania Hazdrubala Giskonidy przeciw Scypionowi Starsze-

mu…1,3,5 
206 Hiszpania: operacje Scypiona Starszego przeciw Hazdrubalowi…2,1,1; 3,4 (?)
205 Sycylia: z Kartagińczykami walczy Katon Starszy…4,7,12 (?)
204 

Scypion Starszy przerzuca wojsko do Afryki…1,3,8; 12,1; 2,7,4
Afryka: walki Katona Starszego… 4,7,12 (?)

203 Afryka: działania Gajusza Leliusza i Scypiona Starszego przeciw Syfakso-
wi…1,1,3; 2,1; 2,5,29 

202 
Afryka: Scypion Starszy przeciw Hannibalowi…1,8,10; 3,6,1
Afryka: zwycięska dla Rzymian pod wodzą Scypiona Starszego bitwa z Karta-

gińczykami dowodzonymi przez Hannibala pod Zamą (19 X)…2,3,16a‒b 
[202‒183 przybliżone lata pobytu Hannibala u Antiocha III] …4,7,10
201 Azja Mniejsza, Karia: działania Filipa V Macedońskiego przeciw Ptolemeuszom 

…3,8,1
200 Azja Mniejsza, Karia: Antioch III Wielki (?) walczy z Efezyjczykami…3,9,10

ii wojnA MAcedońskA (200‒196)
198 Grecja, Epir: Filip V pokonany przez Rzymian…2,13,8
[197‒159 lata panowania Eumenesa II Sotera] Azja Mniejsza: walki władców Pergamonu 

z Galatami…1,11,15 (?)
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195 Hiszpania: bunt miast stłumiony przez Katona Starszego…1,1,1; 2,5; 3,1,2; 10,1; 
4,3,1; 7,31. 35 

194/193 Hiszpania: po zwycięskiej bitwie Publiusza Korneliusza Scypiona Nazyki 
z Luzytanami pod Ilipą…4,1,15

193 Galia Przedalpejska, Liguria: walki Rzymian w Ligurii…1,5,16
192 Azja Mniejsza: Hannibal u Antiocha III…1,8,7
wojnA syryjskA/etolskA (191‒189) Rzymian z Antiochem III
191 Grecja, między Tessalią a Lokrydą oraz w Ambrakii: poczynania Katona Starszego 

…2,4,4 (?); 7,14 (?)
190 Azja Mniejsza, Lidia: tuż przed bitwą pod Magnezją (XII 190 lub I 189)…4,7,30
189 Grecja, Ambrakia: poczynania Katona Starszego…2,7,14 (?)

[185‒129 daty życia Scypiona Młodszego] … 4,3,9; 7,4. 16
184 Azja Mniejsza: walki Pruzjasza I, króla Bitynii, z Eumenesem II, władcą Pergamonu 

…4,7,[11]
181 

Hiszpania: Kwintus Fulwiusz Flakkus walczy z Celtyberami…2,5,8 
Galia Przedalpejska, Liguria: wyprawa Rzymian pod wodzą Lucjusza Emiliusza 

Paulusa przeciw Ligurom…3,17,2
179/178 Hiszpania: walki Rzymian pod wodzą Tyberiusza Semproniusza Grakcha 

Starszego…2,5,14 
przeciw Luzytanom…3,5,2 
przeciw Wokcejom…4,7,33

179 Hiszpania: kampania przeciw Celtyberom, dowodzi Tyberiusz Semproniusz 
Grakchus Starszy…2,5,3

176 Galia Przedalpejska, Liguria: walki Rzymian z Ligurami…4,1,46
174 cenzura Kwintusa Fulwiusza Flakka…4,1,32
170 Illiria: walki Rzymian z Japydami…2,5,28

iii wojnA MAcedońskA (172‒168)
168 Macedonia: zwycięska dla Rzymian pod wodzą Lucjusza Emiliusza Paulu-

sa bitwa pod Pydną z macedońskim władcą Perseuszem, kończąca tę wojnę 
(22 VI)…1,12,8 [21 VI ‒ na dzień przed bitwą]; 2,3,20; 8,[5]; 3,16,5 [po bitwie]; 4,5,17. 
7,3 (?) 

164 Grecja: konsul Aulus Manliusz Torkwatus oblega jakieś miasto…3,5,3
i wojnA dAlMAckA (156‒155)
155 Dalmacja: zajęcie Delminum przez Scypiona Młodszego…3,6,2
iii wojnA PunickA (149‒146)
[149‒146] …2,4,[14] (?)

148 ostatni rok życia króla Numidów, Masynissy…4,3,11
147‒139 Hiszpania: powstanie Celtyberów/Luzytanów pod wodzą Wiriatusa przeciw 

Rzymianom…2,5,7; 13,4; 3,10,6; 11,4; 4,5,22

iii wojnA punickA
146 

Afryka północna: oblężenie Kartaginy…1,7,3 
wojnA AchAjskA (146)

Grecja, Peloponez/Istm…4,3,15

143 Hiszpania: walki Kwintusa Cecyliusza Metellusa Macedońskiego z Celtyberami 
…4,1,23
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143/142 ts. …3,7,3; 4,7,42
142‒140 Hiszpania: walki Kwintusa Fabiusza Maksymusa Serwiliana z Wiriatusem 

…4,1,42
138 

Azja: wojna seleukidzkiego króla Syrii, Antiocha VII, z uzurpatorem Tryfonem… 
2,13,2 

wojnA nuMAntyjskA (143‒133)
Hiszpania: oblężenie Numancji przez Marka Popiliusza Lenasa…3,17,9 
konsulat Korneliusza Scypiona Nazyki Serapiona i Decymusa Juniusza Brutusa 

Kallaickiego…4,1,20
[138‒78 daty życia Lucjusza Korneliusza Sulli] …1,9,2; 11,11; 2,7,3 
wojnA numAntyjskA
134 Hiszpania: oblężenie Numancji przez Scypiona Młodszego…4,1,1. 5
133 ts. …2,8,7; 5,23; 7,27 

Sycylia: powstanie niewolników, konsulat Lucjusza Kalpurniusza Pizona Frugi… 
4,1,26 

130 Azja Mniejsza: Arystonik walczy o tron Pergamonu, wojskami rzymskimi dowo-
dzi Publiusz Licyniusz Krassus Mucjanus…4,5,16

ok. 115 Galia: operacje przeciw Ligurom i Galom (?), wojskami rzymskimi dowodzi 
Marek Emiliusz Skaurus…4,3,13

wojnA z jugurtą (111‒105)
111‒106 Afryka północna…2,1,13

109 
Dacja: wojna Rzymian z plemieniem Skordysków i z Dakami…2,4,3 

wojnA z jugurtą
Afryka północna: walki Kwintusa Cecyliusza Metellusa Numidyjskiego (i jego 

syna)…4,1,2. 11

wojnA z jugurtą
108 Afryka północna: walki Metellusa Numidyjskiego…1,8,8
107 Afryka północna: walki Gajusza Mariusza…2,4,10; 3,9,3
[107‒101 reformy militarne Gajusza Mariusza] …4,1,7
105 konsulat Publiusza Rutyliusza Rufusa…4,1,12

wojnA z cyMbrAMi i teutonAMi (113‒101)
[113‒101] Galia…1,11,[12]
104 konsulat Gajusza Mariusza…1,2,6; 4,2,2
102 

Kwintus Lutacjusz Katulus przeciw Cymbrom…1,5,3 
bitwa Mariusza z plemieniem Teutonów pod Sekstyjskimi Wodami…2,4,6; 9,1 

(?) [po bitwie]; 4,7,5 [przed bitwą] (?) 
wojskami rzymskimi dowodzi Gajusz Mariusz…2,7,12 
przegrana bitwa Kwintusa Lutacjusza Katulusa z Cymbrami nad rzeką Ate-

zą…4,1,13 
101 walki z Cymbrami…2,2,8
97‒93 Hiszpania: walki Rzymian pod wodzą Tytusa Dydiusza z Celtyberami…1,8,5; 

2,10,1
92 Azja Mniejsza, Kappadocja: Sulla przeciw wodzowi Mitrydatesa…1,5,18
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wojnA ze sPrzyMierzeńcAMi (91‒88)
90 Italia…1,5,17; 2,4,[16]; 4,7,41 [= 2,4,16]

Italia, Picenum: Rzymianie usiłują oblegać A(u)skulum…3,17,8 
i wojnA doMowA sulli (z MAriuszeM; 88‒87)
88‒87 …2,7,2 (?)

i wojnA MitrydAtejskA (88‒84)
86 Grecja: Sulla walczy z Archelaosem, wodzem Mitrydatesa…1,11,20; 2,3,17a‒b 

bitwa pod Orchomenos lub Cheroneją…4,1,27 
85 ts. …2,8,12 

Azja Mniejsza: Flawiusz Fimbria walczy z synem Mitrydatesa…3,17,5
ii wojnA doMowA sulli (z MAriAnAMi; 83‒82)
83‒82 …2,7,2 (?) 
82 

Galia, niedaleko Modeny: poczynania Pompejusza po masakrze dokonanej przez 
armię na senacie Mediolanu…1,9,3 (?)

ii wojnA domowA sulli (z mAriAnAmi) 
Italia…2,9,3

81 Italia, Rzym: triumf Pompejusza za zwycięstwa nad Mariuszem Młodszym… 
4,5,1

wojnA doMowA rzyMu z sertoriuszeM (80‒72)
80‒72 Hiszpania: poczynania Sertoriusza…1,5,1; 10,1. 2; 2,12,2; 4,7,6 [= 1,10,1]
po 80 Hiszpania: wojna z Luzytanami…1,11,13

[lata 70.] Grecja, Peloponez, Argolida: rzymska okupacja Epidauros… 2,11,1
wojnA domowA rzymu z sertoriuszem
79‒72 Hiszpania: walki prokonsula Kwintusa Cecyliusza Metellusa Piusa…1,1,12
79‒75 Hiszpania: walki z Hirtulejuszem

Rzymian…1,5,8 
Hiszpanów oblężonych w Konsabrze…4,5,19

wojnA z pirAtAmi
78‒74 Azja Mniejsza, Izauria: kapitulacja Izaury…3,7,1
78 Galia, niedaleko Modeny: poczynania Pompejusza po masakrze przez armię senatu 

Mediolanu…1,9,3 (?)

wojnA domowA rzymu z sertoriuszem
76 

Hiszpania: walki Kwintusa Cecyliusza Metellusa Piusa z Hirtulejuszem…2,1,2; 
3,5 

Hiszpania: walki Pompejusza z Sertoriuszem…2,3,[11]; 5,31
76‒72 Hiszpania: Pompejusz przeciw Chaucenzom…2,11,2
75 

Hiszpania…1,12,4; 2,1,3 
bitwa pod Segowią, śmierć Hirtulejusza…2,7,5 
Sertoriusz pokonany w bitwie przez Kwintusa Cecyliusza Metellusa Piusa… 

2,13,3 
wojnA dArdAńskA (75‒73)

Dardania…4,1,43
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iii wojnA MitrydAtejskA (74‒63)
74 Azja Mniejsza, Królestwo Pontu

z Mitrydatesem walczy Lucjusz Licyniusz Lukullus…3,13,6 
oblężenie wiernego Rzymianom Kyzikos przez Mitrydatesa…4,5,21

PowstAnie niewolników Pod wodzą sPArtAkusA (73‒71)
73 Italia, Kampania…1,5,21. 22; 7,6
iii wojnA mitrydAtejskA
72 

Azja Mniejsza; walki Lukullusa z Mitrydatesem…2,5,30 
wojnA domowA rzymu z sertoriuszem

Hiszpania: walki Pompejusza z Markiem Perperną…2,5,32

PowstAnie niewolników Pod wodzą sPArtAkusA
71 (= wojna z dezerterami); Italia, Kampania…1,5,20 

bitwa pod Wezuwiuszem…2,4,7
bitwa pod Kantenną…2,5,34

iii wojnA mitrydAtejskA
70 Azja Mniejsza i Syria: walki Lucjusza Licyniusza Lukullusa…2,7,8
69 ts.: z Mitrydatesem i Tygranesem…2,1,14; 2,4
66 Azja Mniejsza i Syria: walki Gnejusza Pompejusza z Mitrydatesem…1,1,7; 2,1,12; 

2,2; 5,33
66‒62 ts.: z Mitrydatesem i zajęcie Syrii…1,4,8 
65 ts.: w Albanii…2,3,14

wojnA gAlijskA (58‒51)
58 Germania: walki Cezara z Germanami dowodzonymi przez Ariowista…1,11,3; 2,1,16; 

6,3; 4,5,11 [= 1,11,3]
56 walki Cezarowego legata Tyturiusza Sabina…3,17,7
55 bitwa Cezara pod wałami obozu…2,3,18 (?) 
54 

Brytania: inwazja…2,3,18 (?)
Galia: Cezar przychodzi z odsieczą wojskom legatów Sabinusa, Kotty i Kwintusa 

Cycerona…3,17,6
54/53 Azja: kampania Marka Licyniusza Krassusa przeciw Partom…1,1,13

wojnA gAlijskA (58‒51)
53 Galia: walki Cezarowego legata Tytusa Attiusza Labiena…2,5,20
51 

Azja: operacje militarne Gajusza Kassjusza Longina przeciw Partom dowodzonym 
przez Osacesa…2,5,35 

wojnA gAlijskA
Galia: Kommiusz ucieka przed Cezarem do Brytanii…2,13,11 
Galia: Cezar oblega miasto Kadurków…3,7,2

wojnA doMowA cezArA z PoMPejuszeM (48‒49)
49‒48…1,3,2 (?)
49

Italia, Apulia: Pompejusz wydostaje się z Brundyzjum…1,5,5
walki Cezara z Afraniuszem…1,5,9; 2,5,38 
Hiszpania: pod Ilerdą…2,13,6 



276 Frontyn    Podstępy wojenne

walki Cezara z Afraniuszem i Petrejuszem…1,8,9 [po bitwie pod Ilerdą]; 2,1,11 
Afryka północna: walki Gajusza Skryboniusza Kuriona Młodszego z królem Jubą 

…2,5,40 
Cezar tłumi bunt żołnierzy…4,5,2 [= 1,9,4; rok 47]
Hiszpania: poczynania Cezara…4,7,1

48 
wojnA AleksAndryjskA (48‒47)

…1,1,5 
wojnA domowA cezArA z pompejuszem

…4,7,14. 32
Grecja, Tessalia: bitwa pod Farsalos…2,3,22a‒b; 7,13 [po bitwie] 
Illiria: Pompejusz oblężony pod Dyrrachium…3,17,4

47 poczynania Cezara
tłumi bunt legionów…1,9,4 [= 4,5,2; rok 49] 
Azja Mniejsza, Królestwo Pontu: kampania przeciw synowi Mitrydatesa, Farna-

kesowi, bitwa pod Zelą…2,2,3
wojnA doMowA cezArA z PoMPejAńczykAMi (48‒45)
46 po bitwie pod Tapsus (6 IV 46)…1,12,2
45 Hiszpania

bitwa pod Mundą (17 III)…2,8,13 
oblężenie Ategui przez cezarian…3,14,1

wojnA doMowA Po śMierci cezArA (44‒27)
43 Galia Przedalpejska: kampania mutyńska

oblężenie Mutyny…1,7,5 [po oblężeniu]; 3,13,7. 8; 14,3. 4
bitwa opodal Rynku Galów (14 IV)…2,5,39 

42 Macedonia: marsz armii Kassjusza i Brutusa…4,2,1
kAMPAniA MArkA AntoniuszA Przeciw PArtoM (40‒33)
39 Azja Mniejsza i Azja: działania Publiusza Wentydiusza Bassusa…2,5,36. 37
38 ts. …1,1,6; 2,2,5 
36…2,3,15; 13,7; 4,1,37

12‒10 Pannonia: walki Tyberiusza…2,1,15 (?)

lata naszej ery
6‒9 Pannonia: walki Tyberiusza…2,1,15 (?)
9 Germania: zagłada legionów rzymskich w Lesie Teutoburskim, jakiej doznali je-

sienią od germańskich Cherusków pod wodzą Arminiusza…2,9,4; 3,15,4; 4,7,8 
[po bitwie]

wojnA z PArtAMi (58‒63)
55‒59 Azja: działania Gnejusza Domicjusza Korbulona…4,2,3
58‒63 ts. …4,7,2
58/59 ts. …4,1,21. 28
60 Azja, Armenia: kampania i zdobycie stolicy ‒ Tygranokertów…9,5
[69‒79 lata panowania cesarza Wespazjana]… 4,6,4
70 

Judea: powstanie żydowskie, zwycięstwo Wespazjana…2,1,17 
Germania: wojna z Germanami wszczęta w Galii przez Juliusza Cywilisa…4,3,14

[przed ok. 70 data śmierci Skorylona] Dacja: walki z Dakami pod wodzą Skorylona…1,10,4
83 Germania: wojna Domicjana z germańskimi Chattami…1,1,8; 3,10; 2,3,23; 11,7
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datowanie niemożliwe do ustalenia
1,1,11 [= 1,5,13]; 4,4; 5,12 [= 4,5,8]. 13 [= 1,1,11]. 26. 27; 7,[4]; 2,2,10; 5,6. 16. 43; 13,10; 3,2,1. 

4; 9,8; 10,7; 15,5; 4,1,8. 36; 5,3. 8 [= 1,5,12] 

ePizody niePodlegające datacji
1,2,8 (mit.); 2,5,41 (mit.); 3,13,[3‒5] 





INDEKS

Indeks zestawia w układzie alfabetycznym imiona własne i nazwy geograficzne po-
jawiające się w Podstępach wojennych Frontyna (pominięto wstęp i przypisy). Zde-
cydowano się pozostawić w hasłach głównych (tak jak w tekście przekładu) formy 
zlatynizowane, do których ‒ o ile różnice w grafii są znaczne ‒ kierują odnośniki, 
jednocześnie w objaśnieniach od redakcji pozostawiając greckie końcówki lub dziś 
obowiązujące brzmienia. Dlatego hasło główne ma postać np. cymon lub fArsAlus, 
a w życiorysie piszemy o Kimonie lub o Farsalos, by do form z tekstu przekładu 
powrócić w objaśnieniach zamieszczonych przy lokalizacjach poszczególnych epi-
zodów. Chcieliśmy w ten sposób podkreślić te mniej lub bardziej subtelne różnice, 
tym bardziej że w sytuacji nieistnienia powszechnie obowiązującej normy i tak trudno 
o konsekwencję.

Hasła użyte przez tłumacza w przekładzie dzieła Frontyna wyróżniono czcion-
ką kapitalikową. W nawiasie okrągłym ( ) umieszczono wszystkie wersje łacińskiej 
nazwy antycznej w brzmieniu występującym w oryginale. Objaśnienia haseł doty-
czących geografii ograniczono do niezbędnego minimum.

Rzymianie zostali uszeregowani według nomen gentile (nazwisko rodowe, stoją-
ce na drugim miejscu w trójczłonowym nazwisku), np. lokalizacji dotyczących Marka 
Porcjusza Katona – gdzie Marek (Marcus) to praenomen (imię), Porcjusz (Porcius) to 
nomen gentile (nazwisko rodowe), a Katon (Cato) to cognomen (przydomek) – należy 
szukać pod hasłem porcjusz. Odnośniki stosowano tylko wówczas, jeśli w tekście 
Frontyna jako jedyny element pojawia się cognomen.

Przy lokalizacjach nawias kwadratowy [ ] oznacza, że fortel został przez wydaw-
ców uznany za interpolację, a nawias klamrowy { } ‒ że w oryginale imię głównego 
bohatera (zarówno postaci, jak i ludu) nie pojawia się, lecz jest zastąpione zaimkiem.

Kursywowane cyfry w nawiasach, zamieszczone przy objaśnieniach, oznaczają 
datę wydarzenia pomocną przy identyfikacji postaci i okresu historycznego, kiedy 
osoba była aktywna. Przy opisach poszczególnych lokalizacji daty dotyczące lat na-
szej ery oznaczono gwiazdką (*), wszystkie pozostałe odnoszą się do epoki sprzed 
naszej ery.

Jeżeli przy nazwie geograficznej nie pojawia się jej dzisiejsza identyfikacja, 
może to oznaczać, że owa nazwa stanowi jedno z haseł głównych indeksu, zatem 
szczegółów należy po prostu poszukiwać pod odpowiednim hasłem w indeksie (np. 
Skultenna czy Teby).
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Skróty:
(bis) ‒ hasło pojawia się w paragrafie dwukrotnie;
g. ‒ góra, góry;
kr. ‒ kraina, kraj;
m. ‒ miasto, miejscowość;
mit. ‒ postać mityczna;
przyl. ‒ przylądek;
(quater) ‒ hasło pojawia się w paragrafie czterokrotnie;
rz. ‒ rzeka;
(septies) ‒ hasło pojawia się w paragrafie siedem razy;
(ter) ‒ hasło pojawia się w paragrafie trzykrotnie;
ts. ‒ te same okoliczności, ten sam bohater jak w poprzednio wymienionym 

fortelu, ta sama data;
w. ‒ wyspa.

abydeńczycy (Abydeni), mieszkańcy i żołnierze z Abydos/Abydus…2,7,6 (Azja Mniej-
sza / pod Abydos: przeciw Alcybiadesowi; 409) 

Abydos (Abydos), (Ἄβυδος [Ábydos]; dziś: Çanakkale w Turcji) m. w Troadzie na małoazja-
tyckim brzegu Hellespontu…1,4,7 (389‒388)

AchAjA (Achaia), (Ἀχαΐα [Achaía]) prowincja rzymska obejmująca ziemie Grecji właś-
ciwej i Macedonii (istniała od 146 r. p.n.e.)…2,4,4 (191) 

Acyliusz glAbrion, Maniusz (Acilius Glabrio), (fl. 201‒190 p.n.e.) konsul (191), 
homo novus1 wywodzący się z rodu plebejskiego; wybrany trybunem ludo-
wym rozpoczął karierę polityczną, wspierając zawarcie pokoju z Kartaginą 
na warunkach ustalonych przez Scypiona Starszego (201); pięć lat później 
sprawował preturę i uśmierzył wówczas bunt niewolników w Etrurii (196); 
podczas wojny syryjskiej (192‒188) pokonał pod Termopilami wojska An-
tiocha III, zmuszając go do wycofania się do Azji (191), za co przyznano 
mu triumf (190); oskarżony o ukrycie części łupów z Syrii we własnym 
domu, kiedy również Katon Starszy zeznawał przeciwko niemu, wycofał 
swoją kandydaturę na urząd cenzora i jego kariera polityczna gwałtownie 
się zakończyła (189); był pierwszym Rzymianinem, który wprowadził modę 
na pokrywanie posągów złotem

2,4,4 (Grecja / Przełęcz Termopilska: przeciw Antiochowi III; 191) 
AdAtAs (Adathas), szpieg Mitrydatesa i niedoszły zabójca Lukullusa

2,5,30 (Azja Mniejsza: przeciw Lucjuszowi Licyniuszowi Lukullusowi; 72) 
AfrAniusz, Lucjusz (Afranius), († 46 p.n.e.) konsul (60), pochodził z Picenum, dla-

tego w karierze bardzo pomógł mu Picentyńczyk Pompejusz; towarzyszył 
Pompejuszowi w walkach z Sertoriuszem w Hiszpanii, a nawet odegrał 
kluczową rolę w bitwie pod Sukronem (Sucro; 75); został legatem2 Pompe-
jusza na Wschodzie podczas walk z Mitrydatesem VI Eupatorem (II wojna 
mitrydatejska; 73‒63); wspólnie z Markiem Petrejuszem zarządzał Hiszpa-
nią w imieniu Pompejusza (od 55); w wojnie domowej po długotrwałych 

1 Dosłownie: ‘człowiek nowy’ – osoba, która jako pierwsza ze swego rodu, bez wsparcia 
wpływowych krewnych, dzięki własnym zasługom osiągnęła najwyższe urzędy.

2 Legat (legatus) w czasach republiki pełnił funkcje jednego z zastępców naczelnego wo-
dza. Często sprawowali dowództwo nad poszczególnymi legionami.
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walkach pod Ilerdą poddał się Cezarowi (2 VIII 49); przedostał się do Dyr-
rachium i Farsalos, ale nie brał aktywnego udziału w walce (48); uciekł do 
Afryki i walczył pod Tapsus (dziś: Ras Dimas w Tunezji) (6 IV 46); został zabity 
przez żołnierzy Cezara podczas ucieczki do Hiszpanii

1,5,9 (Hiszpania: przeciw Cezarowi; 49); 8,9 (Hiszpania: wraz z Petrejuszem przeciw Cezarowi; 
49); 2,1,11 (ts.); 5,38 (Hiszpania / opodal Ilerdy: przeciw Cezarowi; 49); 13,6 (ts.) 

AfrAniAnie (Afraniani), żołnierze Afraniusza walczący przeciw Cezarowi, stronnicy 
Pompejusza…2,5,38 (Hiszpania / opodal Ilerdy: przeciw Cezarowi; 49) 

AfrykA (Africa), obszary obejmujące północną część dzisiejszego kontynentu afry-
kańskiego…1,2,3 (331); 3,8 (204); 7,[7] (332? 324?); 12,1(bis) (204); 2,2,10 (?); 3,10 (255); 
5,40 (49); 7,4 (204); 3,6,1 (202) 

AfrykAńczycy (Afri), plemiona zamieszkujące północną Afrykę w pobliżu Kartaginy; 
Kartagińczycy i ich sprzymierzeńcy…1,8,11(bis) (Sycylia / Syrakuzy: zamierzają 
oblegać miasto; 396); 2,2,11 (Afryka: dowodzeni przez Ksantyppusa przeciw Rzymianom; 
255); 3,1(bis) (Hiszpania: przeciw Rzymianom; 218). 16a (202); 5,12 (Afryka: przeciw 
Kartagińczykom i Maharbalowi; 396) 

patrz Kartagińczycy
AgAtokles (Agatocles), (Ἀγαθοκλῆς [Agathoklés]) (361‒289 p.n.e.) tyran Syrakuz (pano-

wał w latach: 317‒289), król Sycylii (304‒289); wdał się w wojnę z Karta-
gińczykami, którzy pod wodzą Hamilkara odnosili początkowo sukcesy, ale 
w końcu zaatakował wroga na jego własnym terenie i zagroził samej Karta-
ginie (311‒305); na wzór diadochów obwołał się królem (304); podejmował 
wyprawy na Italię południową, złupił Kroton/Krotonę, wspomagał Tarent 
w wojnie z Lukanami i Messapijczykami; jego usiłowania zjednoczenia 
miast greckich pod własnym panowaniem przerwała śmierć

1,12,9 (przeciw Punijczykom; 310) 
patrz Syrakuzańczycy / Syrakuzańczyk

AgesilAus/Agesilaos II (Agesilaus), (Ἀγησίλαος [Agesílaos]) (444–360 p.n.e.), król spar-
tański z dynastii Eurypontydów (panował w latach: ok. 400‒360), wybitny 
wódz; wstąpienie na tron umożliwił mu jego kochanek Lizander; wypra-
wił się na okrętach z Aulidy (chciał tu złożyć ofiarę jak Agamemnon przed 
ekspedycją do Troi, ale sprzeciwili się temu Tebanie, czego im nigdy nie 
zapomniał) do Efezu i walczył z Persami w Azji pod pretekstem obrony 
autonomii miast greckich (396); po bezowocnych rokowaniach z Tyssaferne-
sem, satrapą Lidii i Karii, dokonał najazdu na Frygię, satrapię Farnabazosa, 
gdzie zdobył ogromne łupy; korzystał wówczas z pomocy Dziesięciu Tysię-
cy, którzy maszerowali w kierunku Morza Czarnego; pokonał Tyssafernesa 
w Lidii nad rz. Paktolos (395); zawarł pakt o zawieszeniu broni z nowym 
satrapą Titraustesem, który zastąpił skazanego na śmierć Tyssafernesa, po 
czym ponownie najechał Frygię, pustosząc ją aż do następnej wiosny (394); 
odwołany do Grecji, gdzie zawiązała się wspomagana przez Persję koalicja 
antyspartańska Aten, Koryntu, Teb i Argos (wojna koryncka: 395–387), od-
niósł zwycięstwo nad jej siłami pod Koroneją w Beocji (394); doprowadził 
do zawarcia pokoju z Persją (tzw. pokój Antalkidasa; 386); ostatnie lata życia 
spędził w służbie Egiptu, dowodząc wojskami w wojnie z Persją

1,4,2 (Azja Mniejsza / Frygia: osłania swoich żołnierzy jeńcami; 396). {3} (Grecja: przeciw Te-
banom; 394 lub 377); 8,12 (Azja Mniejsza: przeciw Tyssafernesowi; 395); 10,3 (Gre-
cja: przeciw Tebanom; 369); 11,5 (Grecja / pod Orchomenus; ? [444‒360]). 17 (Azja 
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Mniejsza: chwyta kilku Persów; 395); 2,6,6 (Grecja: przeciw Tebanom; 394); 3,11,2 
(Azja Mniejsza / pod Foceą: przeciw Focejczykom; 396‒394) 

patrz Lacedemończycy / Lacedemończyk
Agrygent (Agrigentum), (gr. Ἀκράγας [Akrágas], łac. Agrigentum, arab. Kirkent/Jirjent, dziś: wł. 

Agrigento, sycyl. Grigenti), m. na południowym wybrzeżu Sycylii, jedno z najbogat-
szych miast wyspy; w końcu V w. zburzyli je Kartagińczycy, podniosło się jednak 
z upadku i rozwijało pomyślnie do końca czasów starożytnych (Pindar nazwał je 
„okiem Sycylii, najwytworniejszym miastem świata”)…3,10,5 (406) 

Agrygentyńczycy (Agrigentini), obywatele Agrygentu…3,2,6 (Sycylia / Agrygent; przeciw 
Alcybiadesowi; 415); 10,5 (Sycylia / Agrygent: przeciw Himilkonowi; 406) 

Agrygentyńczyk (Agrigentinus)…3,4,6 (Falaris; [570‒554]) 
Ajgospotamy patrz Egospotamy
Akragas patrz Agrygent
Akwiliusz (Aquilius), postać niezidentyfikowana

4,1,36 (kara dla centurii, których stanowiska przełamał wróg; ?) 
AlbAniA (Albania), kr. ciągnąca się od Kaukazu do Morza Kaspijskiego, w dolnym 

biegu rz. Kyros (dziś: Kura w Turcji, Gruzji i Azerbejdżanie)…2,3,14 (65) 
AlbAńczycy (Albani), mieszkańcy Alby (dziś: Castel Gandolfo ?), m. w Lacjum (19 km 

na południowy wschód od Rzymu) na wschodnim brzegu Jeziora Albańskiego 
(dziś: Lago Albano lub Lago di Castel Gandolfo), u stóp Góry Albańskiej (dziś: Monte Cavo) 
…2,7,1(bis) (Italia: ich niesubordynacja wobec Tullusa Hostyliusza; ? [673‒642]) 

AlcetAs/Alketas (Alcetas), (Ἀλκέτας [Alkétas]) (V/IV w. p.n.e.) wódz spartański (Kseno-
font, Hist.Graec. 5,4,56–57), harmosta (dowódca załogi) w mieście Oreos (Histia-
ja) na Eubei

4,7,19 (Grecja: przeciw Tebanom; 377) 
patrz Lacedemończycy / Lacedemończyk

AlcybiAdes/Alkibiades (Alcibiades), (Ἀλκιβιάδης [Alkibiádes]) (ok. 450‒404 p.n.e.) syn 
Klejniasa, ateński wódz i polityk, krewny i wychowanek Peryklesa, uczeń 
i kochanek Sokratesa; doszedł do znaczenia po zawarciu pokoju Nikiasa 
(421); jako przeciwnik tego porozumienia parł do zerwania pokoju ze Spartą, 
wspierając na Peloponezie aspiracje wrogiego jej Argos; z jego inspiracji 
wysłano na Sycylię fatalną w skutkach ekspedycję przeciw prospartańskim 
Syrakuzom z nim samym jako jednym z wodzów naczelnych wyprawy (415); 
oskarżony zaocznie o zdradę tajemnic misteriów eleuzyńskich i profanację 
herm został odwołany do Aten już z drogi na Sycylię, a przewidując wyrok 
skazujący, zbiegł do Sparty i oddał swój talent wojskowy na jej usługi (412), 
po czym ponownie zmienił front (w Sparcie podobno uwiódł żonę króla, 
zatem w międzyczasie schronił się na dworze satrapy perskiego Tyssafer-
nesa) i pogodził się z Ateńczykami (411); odwołany z wygnania stanął na 
czele floty, a po powrocie do Aten (407) został nauarchą i odniósł kilka 
spektakularnych sukcesów (zwycięstwa pod Abydos i Kyzikos; 410), jed-
nak po klęsce swego podwładnego, Antiochosa, pod Notion (406) ponownie 
utracił zaufanie Ateńczyków i ostatecznie opuścił miasto; zginął w Persji, 
zamordowany na zlecenie perskiego satrapy Farnabazosa; skomplikowane 
koleje życia Alkibiadesa sprawiły, że stał się najbardziej fascynującą Greków 
postacią ateńskiej polityki doby klasycznej

2,5,44 (nad Hellespontem [właściwie: na azjatyckim brzegu Propontydy, dziś: Morze Marmara, 
pod Cyzykiem]: przeciw Mindarusowi; 410). {45} (bitwa morska; ?); 7,6 (azjatycki 
brzeg Hellespontu: przeciw Abydeńczykom na lądzie i Farnabazusowi na morzu; 409); 
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3,2,6 (Sycylia / Agrygent; przeciw Agrygentyńczykom; 415); 6,6(ter) (Sycylia / Ka-
tyna‒Syrakuzy: przeciw Syrakuzańczykom; 415); 9,6 (Azja Mniejsza / Frygia / pod 
Cyzykiem; 410 lub 409); 11,3 (między Europą a Azją / Bizancjum: przeciw Bizantyń-
czykom; 409); 12,1 (Grecja / Ateny / miasto i Akropol: przeciw Lacedemończykom; 
[450‒404 lub 431‒421]) 

patrz Ateńczycy
Aleksander patrz Aleksandrowie / Aleksander III Macedoński
   patrz Aleksandrowie / Aleksander Epirota
Aleksandrowie

AleksAnder III MAcedoński, zwany Wielkim (Alexander / Alexander Macedo), 
(Ἀλέξανδρος Μέγας [Aléksandros Mégas]) (356–323 p.n.e.) król Macedonii 
(panował w latach: 336‒323), syn Filipa II i Olimpias; objął władzę 
po śmierci ojca w wieku 20 lat; po stłumieniu powstania antymace-
dońskiego w Grecji i zburzeniu Teb, gdzie pozostawił jako swojego 
zastępcę Antypatra, wyruszył na czele trzydziestopięciotysięcznej armii 
na Wschód przeciwko Persji, którą całkowicie podbił (327), obalając 
ostatniego króla Dariusza III Kodomana (zwycięstwa nad Granikiem 
[dziś: Biga Çayı w Turcji] – 334, pod Issos [dziś: prawdopodobnie koło m. Dörtyol 
w Turcji] – 333, pod Arbelami/Gaugamelą [dziś: Gaugamela to może Mo(s)sul 
w Iraku] – 1 X 331); podbił Fenicję i zajął Egipt, gdzie u ujścia Nilu za-
łożył Aleksandrię (IV 331); z kolei podjął wyprawę do Indii i dotarł nad 
brzegi Indusu, walczył tam także z królem Porusem, odnosząc w bitwie 
nad rz. Hydaspes ostatnie wielkie zwycięstwo militarne, a podczas star-
cia zginął jego ukochany koń Bucefał (326); planom dalszych wypraw 
i stworzenia monarchii uniwersalnej kres położyła śmierć

1,2,3 (Kartagińczycy wysyłają do niego na przeszpiegi Hamilkara zwanego Rhodinus; 331); 
3,1 (zawsze starał się walczyć w otwartej bitwie); 4,9a (Indie / nad Hydaspesem: prze-
ciw Porusowi; 326). {9b} (Indie / nad Indusem: przeprawa przez rzekę; 326); 5,11 
(Lizymach jednym z dziedziców jego potęgi; 323‒281); 7,7 (nie przyjmuje od żołnierza 
wody, kiedy wszyscy są jednakowo spragnieni; 334? 332? 330?); 11,14(bis) (wypisuje 
haruspikowi na ręku litery; ? [356‒323]); 2,3,19 (Persja / Arbele; 1 X 331); 5,17 ([Persja 
/ Sogdiana: przeciw Sogdom]; 327); 11,3 (po podbiciu Tracji, przed wyruszeniem do 
Azji; 334). 4(bis) (poczynania Antypatra przeciw Peloponezyjczykom po jego śmierci; 
331/330). [6] (wykazuje się wstrzemięźliwością wobec pięknej branki, narzeczonej in-
nego; ? [336‒323]); 3,7,4 (Azja / Babilon: osusza koryto Eufratu i wkracza do miasta 
[błąd autora: mowa o Cyrusie II Wielkim]; 538); 4,2,4 (liczebność i dyscyplina jego 
armii wyruszającej na podbój świata; 334); 3,[10] (podczas marszu ma zwyczaj posi-
lać się tak jak Scypion Młodszy; [356‒323]); 6,3 (ustępuje zmarzniętemu żołnierzowi 
miejsca przy ogniu; [356‒323]); 7,34 (jednym z jego następców Eumenes z Kardii; 320) 

Aleksander Epirota (Alexander / Alexander Epirotes)
I (ok. 370‒331 p.n.e.), król Epiru z dynastii Ajakidów (panował w la-

tach: 350‒331), zwany też Aleksandrem Molossem (Ἀλέξανδρος 
Μολοσσός [Aléksandros Molossós]); wuj Aleksandra Macedońskiego, brat 
jego matki Olimpias, ojciec króla Epiru Neoptolemosa II; umacniał 
swoje panowanie dzięki wsparciu Filipa II, króla Macedonii, swego 
szwagra; w dniu ślubu z jego córką Kleopatrą w Ajgach Filip zo-
stał zamordowany (X 336); przeprawił się do Tarentu, by wspomóc 
mieszkańców w walce przeciw Bruttiom, mimo ostrzeżenia wyrocz-
ni Zeusa w Dodonie, by strzegł się m. Pandozji i rz. Acheront (334); 
walczył pomyślnie, wysyłał całe rodziny jeńców do Epiru, zawierał 
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przymierza, m.in. z Rzymianami (332); zginął dźgnięty włócznią 
opodal Pandozji w Bruttium, nad rz. Acheront, podczas walki prze-
prawiając się na koniu przez wodę, jego zwłoki zbeszczeszczono, 
ale kości odesłano do Epiru

II (przed 291 ‒ 242 p.n.e.), król Epiru z dynastii Ajakidów (panował w la-
tach: 272‒242), był synem Pyrrusa I i Lanassy, córki sycylijskiego ty-
rana Agatoklesa, małżonkiem swojej przyrodniej siostry Olimpias II, 
ich synowie, Pyrrus II i Ptolemeusz, zostali w przyszłości królami 
Epiru; brał udział w wyprawie ojca do Italii, a kiedy ten udał się na 
Sycylię, pozostał w Lokrach (dziś: Locri w regionie Calabria) (278); po 
objęciu tronu po śmierci ojca utracił na rzecz Antygona II Gonatasa 
północną część Macedonii (272); walczył z Illirami, na krótko utracił 
Epir na rzecz Demetriosa II, ale szybko odzyskał tamtejszy tron (262)

2,5,10 (Grecja: przeciw Illirom; ? [272‒242]); 3,4,5 (Grecja / w. Leukadia / m. Leukadia: prze-
ciw Leukadyjczykom; 266‒263) 

Aleksandryjczycy, mieszkańcy Aleksandrii przy Egipcie
AleksAndryjskie zwyczAje (Alexandrini mores)…1,1,5 (48) 

Alicjusz (Alicius), (III w. p.n.e.) narzeczony pięknej branki, naczelnik Celtyberów 
(Liwiusz 26,50 ‒ Allucjusz) 

2,11,5 (Hiszpania: Scypion Starszy zwraca mu wziętą do niewoli narzeczoną; 210) 
Alketas patrz Alcetas
Alkibiades patrz Alcybiades
Alyattes patrz Halyattes
Ambioryks (Ambiorix) (I w. p.n.e.) wódz celtycko-germańskiego plemienia Eburo-

nów (dziś: obszary wokół belgijskiego Liège i holenderskiego Limburga oraz na zachód 
od Mozy); w bitwie pod Atuatuką (dziś: miejscowość Namur lub opodal m. Thuin, 
lub Tongeren [= Atuatuca Tungrorum] w Belgii) zmasakrował 15 kohort Cezara do-
wodzonych przez Kwintusa Tyturiusza Sabina i Lucjusza Aurunkulejusza 
Kottę (21 X 54); w kraju Nerwiów zaatakował rzymskie siły pod wodzą 
Cyceronowego brata Kwintusa Tulliusza, ale Cezar zdołał przyjść mu z po-
mocą, choć większość żołnierzy w obozie odniosła rany; na skutek m.in. 
tych działań Cezar zmuszony był zimować w Galii; ostatecznie Eburonowie 
zostali pokonani i zniknęli z kart historii, a zdaniem Florusa (Epit.Liv. 1,45,7‒8) 
Ambioryksowi udało się ujść za Ren; to do niego mają odnosić się pierwsze 
słowa z Pamiętników o wojnie galijskiej: „horum omnium fortissimi sunt 
Belgae” (‘a spośród nich najodważniejsi są Belgowie’); w 1830 r., po uzy-
skaniu przez Belgów niepodległości, został uznany za bohatera narodowego, 
a na rynku w Tongeren odsłonięto jego pomnik (5 IX 1866)

3,17,6 (Galia / kraj Nerwiów: przeciw Kwintusowi Tulliuszowi Cyceronowi i Cezarowi; 54) 
AmbrAcjA/Ambrakia (Ambracia), (Ἀμβρακία [Ambrakía]; dziś: Arta w zachodniej Grecji) 

m. w południowym Epirze, w pobliżu ujścia rz. Arachtos do Zatoki Ambrakij-
skiej…2,7,14 (191) 

Amfipolis (Amphipolis), (Ἀμφίπολις [Amfípolis]) m. w Tracji, leżące pomiędzy dwiema 
odnogami rz. Strymon (dziś: Struma/Strymónas w Bułgarii i Grecji) niedaleko jej ujścia 
do Morza Trackiego; założył je Hagnon (437/436 p.n.e.)…1,5,23 (424); 3,16,5 (168) 

AnAksybius/Anaksybios (Anaxibius), (Ἀναξίβιος [Anaksíbios]) († 388 p.n.e.) spartański 
dowódca floty; po przybyciu do Trapezuntu nad Morzem Czarnym greckie 
oddziały Dziesięciu Tysięcy zwróciły się do niego (stacjonował w Byzan-
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tion) o pomoc w zabezpieczeniu odpowiedniej liczby okrętów, by móc na 
nich powrócić do ojczyzny, ale prośba ta, po wielu perypetiach, nie zosta-
ła spełniona (400); z kolei Spartanie wysłali go, by zastąpił Derkyllidasa 
w funkcji harmosty (dowódcy załogi) Abydos i zapobiegł rosnącym wpły-
wom Aten w rejonie Hellespontu (389); po początkowych sukcesach wpadł 
w zasadzkę urządzoną przez Ateńczyków, nakazał swoim uciekać, a sam 
stawiał opór z niewielkim oddziałem, aż padł w boju

1,4,7 (nad Hellespontem: przeciw Ifikratesowi; 389‒388); 2,5,42 (Grecja / Chersonez Tracki: ts.; 
389/388) 

patrz Lacedemończycy / Lacedemończyk
Ancjum/Antium (Antium), (dziś: częściowo Anzio) m. w Italii, na południu Lacjum, nad 

Morzem Tyrreńskim…3,1,1 (468) 
Antiochowie

Antioch (Antiochus), (Ἀντίoχoς [Antíochos]) postać niezidentyfikowana
3,2,9(bis) (Azja Mniejsza / Kappadocja / pod fortem Suenda; ? [192‒189; może Antioch III]) 

Antioch III Wielki (Antiochus), (Ἀντίoχoς Μέγας [Antíochos Mégas]) (ok. 242–187 p.n.e.) 
król Azji z dynastii Seleukidów (panował w latach: 223–187), jego kró-
lestwo obejmowało część Azji Mniejszej, Syrię i Mezopotamię, sięgało 
od Morza Śródziemnego po Indie; tron Seleukidów odziedziczył w wie-
ku lat 19/20, po tragicznej śmierci starszego brata; stłumił bunt Molona 
(222); porozumiał się z królem Macedonii, Filipem V, w sprawie podzia-
łu azjatyckich posiadłości Ptolemeuszów i zaatakował należącą do nich 
Syrię, a zwycięstwo pod Panion (200) pozwoliło mu włączyć Celesyrię 
i Palestynę do państwa Seleukidów, zdobył też Fenicję i Palestynę (IV 
i V wojna syryjska, lata: 219‒217 oraz 202‒200); podjął wyprawę na 
Wschód, zmierzając do odzyskania terenów imperium Aleksandra Wiel-
kiego utraconych przez Seleukidów, zajął Armenię i uzależnił chwilo-
wo Baktrię oraz Partię, przekroczył Hindukusz i dotarł do Pendżabu, 
a chociaż dalekosiężne skutki tej wyprawy nie były wielkie, udało się 
przywrócić zwierzchność nad południowym Iranem i Armenią, a w bliż-
szej perspektywie – uzyskać pokaźne środki na prowadzenie polityki 
ekspansji (212‒205/204); podjął działania wojenne w celu odzyskania 
obszarów należących do Seleukosa I w Azji Mniejszej (197), ale mimo 
że starał się nie naruszać interesów sojuszników Rzymu, Pergamonu 
i Rodos, senat zażądał od niego zwrotu ziem zagarniętych Ptoleme-
uszom oraz zapewnienia autonomii miast greckich; do bezpośredniego 
konfliktu doszło nie od razu, lecz dopiero wówczas, gdy prowadzący an-
tyrzymską politykę Związek Etolski nakłonił go do interwencji w Grecji 
(192); został ostatecznie pokonany przez Rzymian pod Magnezją (dziś: 
Manisa w Turcji) (XII 190 lub I 189) i zmuszony do zawarcia niekorzyst-
nego dla siebie pokoju w Apamei (188)

1,8,7 (Azja Mniejsza: rzymscy legaci spotykają u niego Hannibala; 192); 2,4,4(bis) (Grecja 
/ Przełęcz Termopilska: przeciw Maniuszowi Acyliuszowi Glabrionowi i Katono-
wi Starszemu; 191); 3,9,10 (Azja Mniejsza: przeciw Efezyjczykom, z Rodyjczy-
kami w oddziałach posiłkowych; ok. 200 (?)); 4,7,10 (jego doradcą Hannibal; ? 
[202‒183]). 30 (Azja Mniejsza / Lidia / pod Magnezją koło Sipylosu: przeciw Scy-
pionowi Starszemu [błąd: Scypion Starszy leżał wówczas chory w mieście Elea, 
a wojskiem dowodził jego młodszy brat, Lucjusz Korneliusz Scypion Azjatycki]; 190) 

patrz Antiochowie / Antioch
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Antioch VII Euergetes Sidetes (Antiochus), (Ἀντίoχoς Εὐεργέτης Σιδήτης [Antíochos 
Euergétes Sidétes] ‒ ‘Dobroczyńca, Pochodzący z Side’) († 129 p.n.e.) król Syrii 
z dynastii Seleukidów (panował w latach: 138‒129), pochodził z Side 
w Pamfilii w Azji Mniejszej, był synem Demetriosa I Sotera i młodszym 
bratem Demetriosa II Nikatora; objął tron po bracie, który dostał się do 
niewoli króla Partów (139), wcześniej jednak usunął uzurpatora Diodo-
tosa Tryfona (138); ożenił się z małżonką brata, Kleopatrą Teą; odzyskał 
od Partów utraconą Babilonię, Mezopotamię i Medię (130), jednak rok 
później został pokonany i zginął w bitwie, walcząc z partyjskim królem 
Fraatesem II Arsakesem; według legendy pokonany (133) przez niego 
hasmonejski król i etnarcha Judei, Jan Hyrkan I, płacił Syrii daninę, 
posiłkując się skarbem wykopanym z grobu króla Salomona

2,13,2 (Azja Mniejsza: przeciw Tryfonowi; 138) 
Antoniusz, m[Arek] (Antonius / M. Antonius), (83‒30 p.n.e.) konsul (44; 34 ‒ tylko 

przez jeden dzień: 1 stycznia; 31 ‒ tylko na Wschodzie), przez matkę Julię 
spokrewniony z rodem Cezara; pięciokrotnie żonaty, m.in. z Fulwią (47 lub 
46), z Oktawią, siostrą Oktawiana (40), a po jej odesłaniu – z Kleopatrą (36), 
która urodziła mu trójkę dzieci; brał udział w podboju Galii (54); następnie 
został trybunem ludowym (49); walczył u boku Cezara pod Farsalos (48), do-
wodząc lewym skrzydłem; za dyktatury Cezara sprawował funkcję dowódcy 
jazdy (magister equitum); jego współkolegą w pierwszym konsulacie był 
Cezar, któremu zaofiarował w czasie święta Luperkaliów królewski diadem; 
kiedy został namiestnikiem Galii Przedalpejskiej, Cyceron zaatakował go 
w słynnych Filipikach (pierwszą wygłosił 2 IX 44); w czasie wojny domowej 
po śmierci Cezara oblegał pod Mutyną przez cztery miesiące Decymusa 
Juniusza Brutusa (bellum Mutinense), a gdy na odsiecz ruszyli konsulowie, 
rozgromił ich w dwóch bitwach (15 i 20 IV 43); z Oktawianem i Lepidusem 
zawarł II triumwirat (27 XI 43); bezpośrednio przyczynił się do zamordo-
wania Cycerona (7 XII 43), którego nienawidził od czasu, gdy z rozkazu 
ówczesnego konsula stracony został jego ojczym zamieszany w spisek Ka-
tyliny (63); wraz z Oktawianem pokonał republikanów pod Filippami (Phi
lippi; 42); prowadził wojnę na wschodzie (40‒33), przy czym jej końcowe 
rezultaty były dla niego niepomyślne, ale mimo to uznał wojnę z Partami za 
sukces i ostatecznie zerwał z Oktawianem, przydzielając królestwa swoim 
dzieciom oraz Cezarionowi, synowi Kleopatry i Cezara, co godziło w pod-
stawy władzy Oktawiana, adoptowanego syna Gajusza Juliusza ‒ triumwirat 
wygasł (33); został ostatecznie rozgromiony przez Oktawiana pod Akcjum 
(31) i kilka miesięcy później popełnił w Aleksandrii samobójstwo

1,7,5 (Italia: ucieka spod Mutyny; 43); 2,3,15 (Azja: przeciw Partom; 36); 5,39 (Galia Przed-
padańska / opodal Drogi Emiliańskiej: przeciw Gajuszowi Wibiuszowi Pansie; 43); 13,7 
(Azja / Partia: przeciw Partom; 36); 3,13,7 (Galia Przedpadańska / pod Mutyną: przeciw 
Aulusowi Hircjuszowi i Decymusowi Juniuszowi Brutusowi Albinusowi; 43); 14,3 (Galia 
Przedpadańska / pod Mutyną / nad Skultenną: przeciw Aulusowi Hircjuszowi; 43); 4,1,37 
(Wschód: kara dla legionu, przez którego szańce przedarł się wróg; 36) 

Antygonowie
Antygon I Jednooki (Antigonus), (Ἀντίγονος Μονόφθαλμος [Antígonos Monófthalmos]) 

(382‒301 p.n.e.) wódz Aleksandra, jeden z diadochów, ojciec Deme-
triosa I Poliorketesa i Filipa, dziad następnego; za życia Macedończyka 
zarządzał Frygią, po jego śmierci opanował Azję Mniejszą i Syrię (321; 
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zjazd w Triparadejsos); pokonał, uwięził i stracił innego diadocha, Eu-
menesa z Kardii, choć walka trwała długo i toczyła się na wielu teatrach 
wojennych (321‒316); dążył do utrzymania jedności imperium i jako 
pierwszy z rywali walczących o schedę po Aleksandrze obwołał się wraz 
z synem, Demetriosem, królem Macedonii, stając się założycielem dy-
nastii Antygonidów (306); osiemdziesięcioletni starzec zginął pod Ipsos 
(dziś: prawdopodobnie Ipsili koło Şuhut we frygijskiej Anatolii w Turcji) w bitwie 
z koalicją pozostałych diadochów (na przedmieściu Antiochii zwanym 
Hippocefalum ‒ ‘Koński Łeb’, toteż Seleukos I po zwycięstwie nad nim 
wystawił pomnik przedstawiający głowę konia i złoty hełm)

4,1,10 (po przygodzie swego syna, Filipa, wydaje rozporządzenie ustalające wiek żołnierza, 
który może kwaterować u matki rodziny; [382‒301]) 

Antygon II Gonatas (Antigonus), (Ἀντίγονος Γονατᾶς [Antígonos Gonatás]) (320– 
–239 p.n.e.), król Macedonii (panował w latach: 276‒239), syn Deme-
triosa I Poliorketesa, wnuk poprzedniego; odzyskał utraconą przez ojca 
władzę nad Macedonią, jednak wkrótce (275) utracił ją za sprawą Pyr-
rusa, po czym ponownie zdobył i sprawował rządy aż do śmierci; odparł 
najazd Celtów; w młodości uczeń stoika Zenona z Kition, chętnie gościł 
na swym dworze w Pelli historyków, poetów i pisarzy

3,4,[2] (Grecja / Attyka: przeciw Ateńczykom; 263) 
Antygon III Doson (Antigonus), (Ἀντίγονος Δώσων [Antígonos Dóson] ‒ ‘Dający / Ten, 

kto gotów jest dawać’) (263‒221 p.n.e.) król Macedonii z bocznej linii An-
tygonidów (panował w latach: 229‒221), syn Demetriosa Pięknego, 
wnuk Demetriosa I Poliorketesa; objął władzę jako wuj zbyt młodego 
wówczas syna Demetriosa II, późniejszego króla Filipa V; w trudnej 
ówcześnie sytuacji Macedonii, po utracie wielu ziem i zrzuceniu ma-
cedońskiego zwierzchnictwa przez Ateny, podbił Dardanów i Pajonów, 
odebrał Etolom Tessalię (228); wyprawił się do Karii, gdzie zorganizo-
wał macedońskie przyczółki, zagrażające kontroli Ptolemeuszów nad 
Morzem Egejskim (227); na prośbę Związku Achajskiego pośpieszył mu 
z pomocą przeciw Sparcie i odbił z rąk Lacedemończyków zajęte przez 
nich rok wcześniej Argos i Korynt (224); po dwóch latach ciężkich walk 
najechał Lakonię oraz rozbił pod Sellazją armię króla Kleomenesa III 
i jako pierwszy w dziejach władca macedoński wkroczył do Sparty oraz 
zajął miasto (222); w czasie tej wojny zrównał z ziemią Mantyneję, 
której ludność wymordował, a następnie założył miasto na nowo pod 
nazwą Antygonei; przywrócił Macedonii dominującą pozycję w Hella-
dzie; zmarł na gruźlicę lub wylew, kiedy Filip, jego bratanek i następca, 
miał już 17 lat; przypisuje mu się powiedzenie: „Niech mnie bogowie 
strzegą od przyjaciół, z nieprzyjaciółmi sam sobie poradzę” 

2,6,5 (Grecja: przeciw Etolom; 223‒221) 
AntypAter (Antipater), (Ἀντίπατρος [Antípatros]) (ok. 400‒397 – 319 p.n.e.) dowódca 

w służbie Filipa II Macedońskiego i Aleksandra; najpierw sprawował regen-
cję w imieniu Filipa, gdy ten walczył w Tracji i nad Hellespontem (342), 
a potem, w czasie wyprawy na Persję, rządził w imieniu Aleksandra w Ma-
cedonii i Grecji z tytułem „stratega Europy” (334‒323); odniósł zwycięstwo 
nad Agisem III pod Megalopolis na Peloponezie (331); po śmierci Aleksandra 
i stłumieniu buntu Greków pod wodzą Aten przeciw hegemonii Macedonii 
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(lata 323–322; wojna lamijska) otrzymał tytuł zarządcy państwa i „opiekuna 
królów”, czyli syna Aleksandra, Aleksandra IV, i przyrodniego brata Aleksan-
dra, Filipa III Arridajosa; to on negocjował z Ateńczykami warunki pokoju po 
bitwie pod Cheroneją (336) i przekazał im kości poległych obywateli

1,4,13a (Grecja: Filip posłużył się jego osobą w fałszywym liście przechwyconym przez Ateńczy-
ków; 340/339); 2,3,15 (Azja: przeciw Partom; 36); 11,4 (Grecja: zażegnuje zakusy Pelopo-
nezyjczyków na władzę po śmierci Aleksandra; 331/330) 

Apeniny (Apenninus [mons]), (dziś: wł. Appennini) g. rozciągające się wzdłuż Półwyspu 
Apenińskiego…1,8,3 (295) 

Apollonides (Apollonides), (Ἀπολλωνίδης [Apollonídes]) (IV w. p.n.e.) dowódca załogi 
broniącej m. Saniów (może Sane) przed Filipem II Macedońskim

3,3,5 (Tracja (?) / m. Saniów: przeciw Filipowi II Macedońskiemu; 359‒336) 
Appiusz Klaudiusz patrz Klaudiusze / Klaudiusz Pulcher, Appiusz
   patrz  Klaudiusze / Klaudiusz Sabinus Krassus Regilleński/Inry-

gilleński, Appiusz
Aquae Sextiae patrz Sekstyjskie Wody
ArAbowie (Arabes), lud bliskowschodni…2,5,16 (ich system powiadamiania o nadejściu wroga; ?) 
Arbele (Arbela), (Ἄρβηλα [Árbela]); dziś: Arbil/Irbil/Erbil w północnym Iraku) m. w pobliżu 

Babilonu w Azji Środkowej…2,3,19 (1 X 331) 
ArchelAus/Archelaos (Archelaus), (Ἀρχέλαος [Archélaos]) († 63 p.n.e.) wódz Mitrydatesa VI 

Eupatora, małżonek jednej z jego córek (o nieznanym imieniu); jako główno-
dowodzący królewskiej armii pokonał w Paflagonii wojska Nikomedesa IV 
Filopatora (88); zdobył Delos, gdzie wymordował ok. 20 000 ludzi, głównie 
Italów (87); w Attyce najpierw pokonał pod Cheroneją Kwintusa Brecjusza 
Surę, a potem zamknął go oblężeniem w Pireusie i zdobył port od strony 
morza, z kolei sam zamknięty za murami Peryklesa był długo oblegany przez 
Lucjusza Korneliusza Sullę, tocząc niejednokrotnie ciężkie walki na murach 
(87/86); Sulla porzucił na chwilę ten odcinek i zdobył cierpiące głód Ateny, 
dokonał tam rzezi i ograbił miasto (III 86); wycofał się na statku do Tessalii, 
a Sulla ruszył za nim lądem, po czym doszło do bitwy na równinie pod Che-
roneją: ze 120-tysięcznej armii pontyjskiej ocalało ok. 10 000 ludzi (86); po 
zmaganiach na wyspach Mitrydates przysłał mu wprawdzie uzupełnienia, 
ale jesienią zięć króla został ponownie pokonany przez Sullę pod Orchome-
nos, więc władca nakazał układać się z Rzymem; wstępne warunki ustalił 
z Sullą w Delion w Beocji (85), a następnie w Dardanos nad Hellespontem 
Mitrydates podpisał z Sullą pokój (VIII 85), którego jednak nie ratyfikował 
senat; uprzedził ruch Mitrydatesa, który nabrał wobec niego podejrzeń za 
zbytnie ustępstwa na rzecz Rzymian w czasie rokowań pokojowych, i uciekł 
do Lucjusza Licyniusza Mureny, legata Sulli w Azji; nic o nim dalej nie 
wiadomo, choć niektórzy historycy antyczni twierdzili, że odwiedził Rzym 
i został uhonorowany przez senat

1,5,18 (Azja Mniejsza / Kappadocja: przeciw Lucjuszowi Korneliuszowi Sulli; 92); 11,20 (Grecja 
/ pod Pireusem: przeciw Sulli; 86); 2,3,17a i b (Grecja / pod Cheronią: przeciw Rzymianom 
i Sulli; 86); 8,12 (Grecja / Beocja / pod Orchomenus: przeciw Sulli; 85) 

ArchidAmus/Archidamos III (Archidamus), (Ἀρχίδαμος [Archídamos]) król Sparty (pa-
nował w latach: 360‒338 p.n.e.), wnuk Archidamosa II; walczył z Arka-
dyjczykami: raz pomyślnie (367), innym razem niepomyślnie (364); bronił 
ojczyzny przed najazdem wojsk tebańskich pod wodzą Epaminondasa (362); 
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podczas III wojny świętej w obronie Delf wyparł Beotów i Fokijczyków 
z Peloponezu (355‒346); poległ w Italii, pod murami Mandurii, dokąd wy-
prawił się z odsieczą Tarentu zagrożonego atakiem Lukanów

1,11,9 (Grecja: przeciw Arkadyjczykom; 376) 
patrz Lacedemończycy / Lacedemończyk

Ariowist (Ariovistus), († 54 p.n.e.) władca Swebów i innych plemion germańskich; 
wezwany przez Sekwanów przekroczył Ren (71); po pokonaniu Eduów osie-
dlił się ze swoimi ludem w Galii (61); na własną prośbę został uznany za 
‘króla i za przyjaciela ludu rzymskiego’ (rex et amicus populi Romani) (59); 
pokonany przez Cezara (opodal dzisiejszej Miluzy w Alzacji) cofnął się za Ren (58)

1,11,3 (przeciw Cezarowi; 58); 2,1,16 (Galia: ts.; 58); 4,5,11 [= 1,11,3] 
ArkAdiA (Arcadia), (Ἀρκαδία [Arkadía]) kr. w północno-wschodniej części Peloponezu… 

3,2,7 (379) 
ArkAdyjczycy (Arcades), żołnierze z Arkadii…1,11,9 (Grecja: przeciw Lacedemończykom 

i Archidamusowi; 467 lub 360‒338); 3,2,4 (Peloponez / Messenia; przeciw Messeńczykom; ?) 
ArmeniA (Armenia), kr. i królestwo (istniało w latach: 321 p.n.e. ‒ 428 n.e.) w Azji, 

rozciągające się na południe od rz. Kyros (dziś: Kura w Turcji, Gruzji i Azerbej-
dżanie), w górnych dorzeczach Tygrysu i Eufratu, między Kaukazem, Syrią 
i Partią; pozostało niezależne (w przeciwieństwie do Armenii Mniejszej) 
i było kością niezgody między Rzymianami a królestwem Partów (później 
Sassanidów)…2,5,33 (66); 4,1,21 (*58/59); 1,28 (*58/59) 

ArMeniA większA (Armenia maior), inna nazwa (leżała na wschód od Armenii 
Mniejszej)…2,1,14 (69); 2,4 (69) 

ArMeńczycy (Armenii), żołnierze pochodzący z Armenii; mieszkańcy Tygranokertów 
…1,4,10(ter) (401); 2,9,5 (*60) 

Arminiusz (Arminius), (18/17 p.n.e. ‒ 21 n.e.) wódz germańskiego plemienia Che-
rusków; wychowany i wyszkolony w rzymskim wojsku służył w armii im-
perium (do 7 r. n.e.) i otrzymał obywatelstwo (należał do stanu ekwitów); 
po powrocie do swego plemienia stanął na czele antyrzymskiego powstania 
i pokonał, a właściwie unicestwił, legiony (ok. 20 000 ludzi ‒ 3 legiony) 
Publiusza Kwinktyliusza Warusa w zasadzce w Lesie Teutoburskim (9 r. n.e.; 
dziś: może Kalkriese niedaleko Osnabrück), a sama bitwa przeszła do historii jako 
jedna z największych klęsk wojska rzymskiego w dziejach (w jej wyniku 
ostatecznie na cztery stulecia, aż do upadku cesarstwa, granica imperium 
ustaliła się na Renie); kilka lat później dwukrotnie (bitwy nad Wisurgis [Vi
surgis; dziś: Wezera] i opodal wału wzniesionego przez Angrywarów [Vallum 
Angrivarianum]) poniósł klęskę z rąk żołnierzy Germanika, którego wyprawy 
za Ren miały na celu wyłącznie pomszczenie Warusowej zagłady, udało się 
zresztą odzyskać dwa orły legionowe (16 r. n.e.); został w trakcie tych starć 
ranny; jego małżonka Thusnelda i maleńki syn Thumelikus byli prowadzeni 
w triumfalnym pochodzie Germanika w Rzymie (26 V 17 n.e.); zginął z rąk 
Cherusków podczas próby przejęcia władzy królewskiej; stał się bohaterem 
literackim (opowiadania i nowelki), muzyki popularnej (piosenki poświęcały 
mu głównie grupy haevy metalowe) oraz postacią tytułową 3 oper (m.in. 
Jerzego Fryderyka Haendla: Arminio z roku 1737)

2,9,4 (Germania / okolice Lasu Teutoburskiego: okazuje nabite na włócznie głowy nieprzyjaciół; *9) 
Arpy (Arpi), (także: Argyrippa i Argos Hippium; nieco na północ od dzisiejszej Foggi) m. w Apulii 

(dziś: wł. Puglia) w południowo-wschodniej Italii…3,9,2(bis) (213) 
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Arribas/Arrybas patrz Harrybas
ArtAkserkses II Mnemon (Artaxerxes), (staropers. Artaxšaça, gr. Ἀρταξέρξης Μνήμων [Arta

ksérkses Mnémon] ‒ ‘Pamiętliwy/Mający dobrą pamięć’) (445 lub 435 ‒ 358 p.n.e.) 
król perski z dynastii Achemenidów (panował w latach: 404‒358), brat Cy-
rusa Młodszego; starł się z bratem w bitwie pod Kunaksą (401; w Babilonii, 
70 km na północ od Babilonu, na lewym brzegu Eufratu), a choć Cyrus 
poległ, bitwę właściwie wygrali jego greccy najemnicy, których marsz przez 
góry Anatolii opisał członek wyprawy, pisarz ateński Ksenofont; po wielolet-
niej wojnie ze Spartą, której wojskami dowodził Agesilaos, doprowadził do 
powstania koalicji antyspartańskiej i tzw. pokoju Antalkidasa (394), ponow-
nie uzależniając od władzy perskiej miasta jońskie w Azji Mniejszej, które 
wywalczyły sobie wolność na początku V w.; za jego panowania doszło do 
wielkiego buntu satrapów, a udział w spisku przypłacił śmiercią najstarszy 
syn króla, Dariusz; znany był ze świetnej pamięci

2,3,6 (Babilonia / pod Kunaksą: przeciw Grekom; 401); 4,2,7 (ogromna przewaga jego sił w star-
ciu z Cyrusem Młodszym; 401) 

Aruzyńskie Pole patrz Pole, Pola
Arystonik (Aristonicus), (Ἀριστόνικος [Aristónikos]) († 129 p.n.e.) syn Eumenesa II Sotera 

z nieprawego łoża, przyrodni brat Attalosa III Filometora, który w testamen-
cie przekazał królestwo Rzymowi; uzurpował sobie prawo do tronu perga-
mońskiego, a jako król przyjął imię Eumenesa III (Εὐμένης [Euménes]; panował 
w latach: 133‒129); nieuznany ani przez współobywateli, ani przez Rzym, 
ani przez greckie poleis wezwał do powstania i skrzyknął w głębi kraju 
biedniejsze warstwy, także niewolników i wszelkich rzezimieszków, łudząc 
obietnicą wolności i nazywając ich „heliopolitami”, którzy mieli wywalczyć 
sobie utopijne państwo Heliosa ‒ Heliopolis (133); początkowo odnosił suk-
cesy i w momencie przybycia komisji senackiej, która miała nadzorować 
realizację testamentu Attalosa, zajął większość państwa i zyskał przewagę 
na morzu, choć nie zdołał opanować samego Pergamonu; na nic się zdały 
działania sprzymierzonych z Rzymem królów Bitynii, Paflagonii i Kappa-
docji, toteż w końcu do Pergamonu przybyła regularna armia rzymska pod 
wodzą Publiusza Licyniusza Krassusa Diwesa Mucjana (131); konsul jednak 
poniósł klęskę w bitwie, do jakiej doszło między Myriną a Elają, dostał się 
do niewoli i zginął, a wówczas Rzymianie przysłali potężne siły, którymi 
dowodził konsul kolejnego roku Marek Perperna, i ten pokonał rebeliantów 
w bitwie pod Stratonikają (od 130 r. część m. Thyatejra [dziś: Akishar w prowin-
cji Manisa w Turcji]), także pomoc dla Rzymian ze strony floty Efezyjczyków 
zmusiła go do wycofania się w głąb kraju (130); po zdobyciu Stratonikei, 
gdzie się schronił, wywieziono go do Rzymu i uduszono w więzieniu

4,5,16 (Azja Mniejsza / między Eleą a Myriną: przeciw Publiuszowi Licyniuszowi Krassusowi 
Diwesowi Mucjanowi; 130) 

Arystydes (Aristides), (Ἀριστείδης [Aristeídes]) (530‒468 p.n.e.) polityk ateński, które-
go prawość i uczciwość zyskała mu przydomek Sprawiedliwego (gr. Δίκαιος 
[Díkaios], łac. Iustus); brał udział w bitwie pod Maratonem (12 IX 490); przeciw-
stawiał się polityce Temistoklesa tak dalece, że padł ofiarą ostracyzmu (ok. 
483); odwołany z wygnania wobec niebezpieczeństwa najazdu perskiego na 
Ateny walczył pod Salaminą (480), a w bitwie pod Platejami dowodził jako 
strateg (479); został skarbnikiem Ateńskiego Związku Morskiego i powie-
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rzono mu wyznaczenie wysokości składki każdego z miast członkowskich; 
zmarł w takiej biedzie, że pochowano go na koszt państwa

4,3,5 (umiera w ubóstwie i państwo musi uposażyć jego córki; 468) 
Arystyp (Aristippus), (Ἀρίστιππος [Arístippos]) († 235 p.n.e.) tyran peloponeskiego Argos 

(240‒235); wnuk Arystypa, którego tyranem mianował Antygon II Gonatas 
(272), syn Arystomacha Starszego; gdy ojca zamordowali niewolnicy, przejął 
kontrolę nad miastem (240); zginął pod Kleonami (na Peloponezie, 14 km na 
południowy zachód od Koryntu; dziś: Ἀρχαίες Κλεωνές [Archaíes Kleonés]) podczas nie-
udanego kontrataku przeciw Związkowi Achajskiemu, któremu przewodził 
wówczas Aratos z Sykionu; władzę objął po nim młodszy brat, Arystomach, 
który dołączył potem Argos do Związku Achajskiego

3,2,8 (Grecja / Peloponez / Tegea; przeciw Tegeatom; 240 lub 239) 
patrz Lacedemończycy / Lacedemończyk

AskulAńczycy (Asculani), mieszkańcy A(u)skulum…3,17,8 (90) 
Askulum/Auskulum (Asculum), (także: Ausculum; dziś: Ascoli di Satriano) m. w Apulii (dziś: 

wł. Puglia) w południowo-wschodniej Italii…2,3,21a (279) 
AteAsz (Atheas), (także: Ateas/Anteas/Ateia/Ateus/Ataias; gr. Ἀθέας [Athéas]) (ok. 429‒339 p.n.e.) 

król Scytów, być może uzurpator; rozciągnął swoje wpływy na tereny Nad-
czarnomorza (od rz. Tanais [dziś: Don] do Dunaju, ze stolicą w grodzisku nad 
Borysthenesem [dziś: Kamienskoje nad Dnieprem]); prowadził ożywioną działal-
ność polityczną i militarną, zwycięsko walczył z trackimi Tryballami oraz 
z Histryjczykami znad Morza Czarnego; kiedy był już wiekowy (liczył nie-
mal 90 lat), zwrócił się o pomoc do Filipa II Macedońskiego, który na nią 
przystał, ale pod warunkiem, że po śmierci władcy Macedończyk zostanie 
władcą Scytów; gdy tymczasem zmarł władca Histrów, powód do wojny 
przestał istnieć, król odprawił wojska Filipa, a następcą uczynił własnego 
syna; Filip prowadził negocjacje, żądał zwrotu kosztów i niepokoił się apety-
tem Scytów na Trację i Byzantion, a pretekstem do wojny stała się odmowa 
na postawienie przez Filipa posągu Heraklesa przy ujściu Dunaju, do czego 
się rzekomo zobowiązał podczas oblężenia Byzantion; w bitwie nad Duna-
jem scytyjskie wojska poniosły klęskę, a on zginął, przy czym jego śmierć 
zapoczątkowała powolny upadek scytyjskiego państwa po okresie najwięk-
szego rozkwitu; greccy autorzy (Strabon, Plutarch, Klemens z Aleksandrii) 
przekazali wiele anegdot na temat jego charakteru i stosunku do Greków

2,4,20 (przeciw Tryballom; ? [ok. 429‒339]) 
AteguA (Ategua), m. (także: Attegua; dziś: ruiny w Yacimiento Arqueológico de Ategua) w Hisz-

panii Dalszej, na prawym brzegu rz. Salsum (dziś: Guadajoz), lewego dopływu 
Baetis (dziś: hiszp. Guadalquivir, pol. Gwadalkiwir), 23 km na południowy wschód od 
Korduby (dziś: Córdoba)…3,14,1 (45) 

Ateny (Athenae), (Ἀθῆναι [Athénai]; dziś: Athína) m. w Attyce, w Grecji środkowej…1,1,10(bis) 
(478); 4,7,13 (413) 

Ateńczycy (Athenienses), mieszkańcy Aten…1,3,6 (480). 9 (wody wokół Peloponezu: prze-
ciw Lacedemończykom; 413); 4,7 (Ifikrates ich strategiem; 389‒388). 13a(bis) (nad 
Hellespontem: przeciw Filipowi II Macedońskiemu; 340/339). 13b (zgodnie z pra-
wem Chersonez należał do nich; 339); 5,7 (port Aten: przeciw Lizandrowi; 404). 23 
(pod Amfipolis: przeciw Brazydasowi; 424); 11,10(bis) (ich wodzem Perykles; ? [ok. 
495‒429]); 2,1,9(bis) (Grecja / pod Cheronią: przeciw Filipowi II; 338). 18(ter) (Hel-
lespont / pod Egospotamami: przeciw Lacedemończykom i Lizandrowi; 405); 2,14 
(ich wodzem Temistokles; 480); 5,41 (ich wodzem Melantus; mit.). 44 (ich wodzem 
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Alcybiades; 410). 47 (ich wodzem Tymoteusz; 375); 9,8(bis) (Grecja / Maraton i Ate-
ny: przeciw Persom; 12 IX i kolejne dni 490). 10 (ich wodzem Kimon; 466); 12,3 (ich 
wodzem Chares; ? [366‒338]); 3,2,5 (ich wodzem Cymon; ok. 470). 6(bis) (Sycylia 
/ Agrygent; ich wodzem Alcybiades, przeciw Agrygentyńczykom; 415); 4,[2] (Grecja 
/ Attyka: przeciw Antygonowi II Gonatasowi; 263); 6,6 (Sycylia / Katyna‒Syrakuzy; 
415); 9,5 (ich wodzem Perykles; ? [493‒429]). 6 (ich wodzem Alcybiades; 410 lub 
409); 10,8 (ich wodzem Chares; 366‒336); 11,1 (ich wodzem Formion; 432); 12,1 
(ich wodzem Alcybiades; [450‒404 lub 431‒421]). 2 (ich wodzem Ifikrates; 393‒391); 
15,[2] (przeciw Lacedemończykom; ? [prawdopodobnie 431‒404]); 4,3,5 (uchwalają, 
że posag dla córek Arystydesa ma być wypłacony z pieniędzy publicznych; 468); 7,13 
(Grecja / okolice Aten‒północna Attyka: przeciw Lacedemończykom; 413). 23 (ich wo-
dzem Ifikrates; 390/389) 

Ateńczyk (Atheniensis)…1,4,14 (Chabrias; 388); 5,10 (Perykles; 430); 12,11 (Ty-
moteusz; 375). 12 (Chabrias; ? [391‒357]); 2,1,5 (Ifikrates; ? [ok. 418‒353]); 2,9 
(Hippiasz; 510); 4,11 (Myronides; 457); 5,42 (Ifikrates; 389/388); 7,6 (Alcybiades; 
409); 9,9 (Pizystrat;  ? [ok. 600 lub 561‒527]); 12,4 (Ifikrates; 389); 3,6,7 (Kleonimus 
[właściwie: Spartanin]; 277/276); 4,1,8 (Teagenes; ?); 2,8 (Ksenofont; 401); 7,17 
(Paches; 427). 21 (Myronides; 457) 

Ateńscy żołnierze (Atheniensis miles)…2,9,9 (? [561‒527]) 
Ateńskie kobiety (feminae Atheniensium)…2,9,9 (? [561‒527]) 

Atheas patrz Ateasz
Atrebaci (Atrebates), plemię z Galii Belgiki (dziś: regio Artois w północnej Francji), z głów-

nym m. Nemetocenną (dziś: Arras) 
AtrAbAtA (Atrabas), odmianka nazwy…2,13,11 (Kommiusz; 51) 

AttAlus I Soter (Attalus), (Ἄτταλος Σωτήρ [Áttalos Sotér] ‒ ‘Attalos Zbawca’) (269‒197 p.n.e.) 
pierwszy król Pergamonu (dziś: Bergama w Turcji) z dynastii Attalidów (pa-
nował w latach: 241‒197), bratanek i adoptowany syn Eumenesa I, ojciec 
Eumenesa II Sotera i Attalosa II Filadelfa; prowadził długotrwałą wojnę 
z Galatami, którym jako pierwszy władca na wschodzie odmówił płacenia 
trybutu i których ostatecznie pokonał (bitwa nad rz. Kaikos [dziś: Bakırçay/Aksu 
w Turcji]; 241‒239), a zwycięstwo to upamiętnił przydomkiem i wzniesieniem 
monumentalnego ołtarza ku czci Zeusa, ozdobionego wspaniałymi rzeźbami 
(Ołtarz Pergamoński); wyparł z Anatolii Antiocha Hieraksa Seleukidę, po-
szerzając granice swego państwa o małoazjatyckie posiadłości Seleukidów 
(230‒228); wspomagał Antiocha III w walce z Achajosem, seleukidzkim 
wodzem i pretendentem do tronu (216‒215); w obawie przed potęgą Filipa V 
Macedońskiego zawarł przymierze i utrzymywał ścisły sojusz z Rzymem 
podczas I wojny macedońskiej (211‒205); w koalicji z Rodyjczykami po-
konał flotę Filipa pod Chios, ale król Macedonii podszedł pod mury Perga-
monu, wyruszył więc z poselstwem do Rzymu, by prosić o pomoc (201); 
z kolei wspierał Rzymian w II wojnie macedońskiej (200‒197); był założy-
cielem Biblioteki w Pergamonie, największej po Bibliotece Aleksandryjskiej, 
miłośnikiem dzieł sztuki i hojnym mecenasem; z kopii rzymskich znamy 
fragmenty pomnika, jaki zdobił świątynię Ateny w Pergamonie: to „Gal za-
bijający żonę” oraz „Umierający Gal”; ozdabiał Delfy i ateński Akropol; to 
on przekazał Rzymianom czarny kamień z Pessynuntu, który jako wciele-
nie Macierzy Bogów, Kybele, przewieziono do Rzymu, zapoczątkowując 
w Mieście kult tej bogini (204)

2,13,1 (Azja Mniejsza: przeciw Galom/Galatom; 239) 
patrz Eumenesowie / Eumenes
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Attiusze
Attiusz lAbienus, t[ytus] (Labienus / T. Labienus), (ok. 100 ‒ 17 III 45) ojciec 

następnego, jeden z najwybitniejszych wodzów swoich czasów, zdolny 
samodzielnie dowodzić kilkulegionowymi korpusami, znawca taktyki; 
jako trybun wojskowy służył w Cylicji (78‒74), potem pełnił urząd try-
buna ludowego (63); długoletni legat podczas wojny galijskiej (58‒51), 
podczas której m.in. ujarzmił plemiona Morynów i Menapiów, zastępo-
wał też Cezara w Galii, kiedy ten po raz drugi wyprawił się do Brytanii, 
pokonał Trewerów oraz przeprowadził pacyfikację Senonów i Paryzjów; 
pod Dyrrachium zaprzysiągł wierność Pompejuszowi do końca, a po 
jednej z bitew w okolicach Dyrrachium kazał na oczach wojska stracić 
wszystkich żołnierzy Cezara wziętych do niewoli (48); wygłosił mowę 
do żołnierzy przed bitwą pod Farsalos (48), a po klęsce uciekł do Afryki, 
gdzie dowodził w przegranej bitwie pod Thapsus (46); z kolei przedostał 
się do Hiszpanii, gdzie wraz z Gnejuszem Pompejuszem Młodszym zor-
ganizował armię, ale poniosła ona klęskę w bitwie pod Mundą, w której 
on sam zginął; bohater kilku powieści i seriali telewizyjnych

2,5,20(bis) (Galia: przeciw Galom i Germanom; 53); 7,13 (Illiria / Dyrrachium: po bitwie 
farsalskiej; 48) 

Attiusz lAbienus Partyjski, Kwintus (Labienus), († 39 p.n.e.) syn poprzedniego; 
po zabójstwie Cezara stanął po stronie spiskowców (44); został wysłany 
do Partów przez Brutusa i Kassjusza, by uzyskać wsparcie od ich króla 
Orodesa przeciwko triumwirom Antoniuszowi i Oktawianowi (43/42); po 
klęsce pod Filippami (Philippi; 42), kiedy wschodnie prowincje dostały 
się pod zarząd Antoniusza, wraz z wodzem Partów Pakorusem zwycięsko 
najechał Syrię, a także ziemie należące do państwa rzymskiego: Karię, 
Cylicję i znaczną część Azji Mniejszej (40); połączona armia rzymsko-
-partyjska przekroczyła Eufrat i początkowo bez powodzenia zaatakowała 
Apameję, a w końcu pod jej kontrolą znalazł się obszar niemal obejmujący 
stare granice państwa Achemenidów; zmusił zarządzającego tymi obsza-
rami legata Antoniusza do popełnienia samobójstwa (41); kolejny legat 
(Antoniusza odciągało wiele znacznie pilniejszych spraw: Kleopatra, kło-
poty małżonki Fulwii w Rzymie), Publiusz Wentydiusz Bassus, pokonał 
jego wojsko w Cylicji, a jego samego zgładził; po zwycięstwach w Azji 
wybił złotą monetę ze swoją podobizną i stosownym imperialnym napisem

2,5,36(bis) (przeciw Publiuszowi Wentydiuszowi Bassusowi; 39) 
Atyliusz, Marek patrz Atyliusze / Atyliusze Regulusowie / Atyliusz Regulus, Marek, 

konsul (294)
Atyliusze

Atyliusz kAlAtynus, Aulus (Atilius Calatinus), († 216 p.n.e.) konsul (258, 254); 
jako pierwszy rzymski wódz poprowadził wojsko poza Italię, tj. na Sycylię 
(258), gdzie odniósł wiele zwycięstw (oprócz wpadnięcia w ową pułap-
kę, z której wyratował go Flamma), za co przyznano mu triumf (257); za 
drugiego konsulatu wraz z kolegą obudowali flotę, która zatonęła podczas 
burzy u przyl. Pachynum, i zdobyli sycylijskie Panormos (254); wśród fa-
talnych dla Rzymu okoliczności (w tym samobójstwa jednego z konsulów) 
mianowano go dyktatorem (249); dwa lata później został cenzorem (247)

1,5,15 (Marek Kalpurniusz Flamma ocala jego żołnierzy; 258); 4,5,10 [= 1,5,15] 
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Atyliusze Regulusowie
Atyliusz Regulus, m[Arek] (M. Atilius), (IV/III w. p.n.e.) konsul (294); ślu-

bował fundację świątyni Jowisza Statora (‘Zatrzymującego wojsko 
w ucieczce’) podczas ciężkiej bitwy z Samnitami pod Lucerią (294); 
świątynia rzeczywiście została wzniesiona obok Bramy Mugońskiej 
(Porta Mugonia), przy via Sacra, na przełęczy między Palatynem 
a Welią (Velia), w pobliżu późniejszego łuku Tytusa, jako wypeł-
nienie ślubu (votum) konsula

2,8,11 (Italia / Apulia / pod Lucerią: przeciw Samnitom, przywraca porządek w szyku; 
294); 4,1,29 (Italia / Samnium‒Luceria: kara dla żołnierzy, którzy w obliczu wroga 
podali tyły; 294) 

Atyliusz regulus, m[Arek] (Atilius Regulus / M. Atilius Regulus), (ok. 307‒250 
p.n.e.) konsul (267, 256); przeprawił się z wojskiem do Afryki i tam 
dostał się do niewoli po przegranej bitwie pod Tunesem (dziś: Tunis 
w Tunezji), zwanej też bitwą nad rz. Bagradas (gr. Βαγράδας [Bagrádas] 
/ Μακάρας [Makáras]); dziś: arab. Wādī Majardā o Oued, ang. Medjerda w Algie-
rii i Tunezji); literatura rzymska obudowała tę postać bogatą legendą: 
na życzenie Kartagińczyków posłował do Rzymu, aby namawiać 
rodaków do zawarcia niekorzystnego dla państwa pokoju, ponieważ 
jednak odradzał wahającym się senatorom przyjęcia upokarzających 
warunków, a jednocześnie chciał dotrzymać danego słowa, po powro-
cie do Kartaginy został stracony w okrutny sposób (m.in. wycięto mu 
powieki); jego heroiczna wierność danemu słowu i męczeńska śmierć 
stały się symbolem starorzymskiej cnoty obywatelskiej

2,3,10 (Afryka: przeciw Kartagińczykom i Ksantyppusowi; 255); 4,3,3 (żyje bardzo 
skromnie z poletka uprawianego przez jednego wieśniaka; 255) 

Aufidus (Aufidus), (dziś: Ofanto) rz. w Apulii (dziś: wł. Puglia) w południowo-wschodniej 
Italii, na której prawym brzegu leżały Kanny

wolturnus (Volturnus), błędnie jako nazwa rzeki, w rzeczywistości nazwa wiatru 
południowo-wschodniego…2,2,7 (216) 

August patrz Domicjan
 patrz Wespazjan
Aureliusze

Aureliusz kottA, Gajusz (Aurelius Cotta / Cotta), († po 231 p.n.e.) konsul (252, 
248), cenzor (241), krewny następnego, znany z przestrzegania surowej 
dyscypliny; po uzyskaniu konsulatu został wysłany wraz z kolegą na 
Sycylię: udało im się zdobyć kilka miast, w tym Himerę, choć Kartagiń-
czycy zdążyli ewakuować mieszkańców (252); zdobył Liparę za pomocą 
okrętów Hierona II, ludność eksterminował, a niesubordynowanego try-
buna, który wdał się w bitwę i stracił wielu żołnierzy, pozbawił funkcji 
(252); za zwycięstwa nad Kartagińczykami i Sycylijczykami przyznano 
mu triumf; podczas drugiego konsulatu ponownie operował na Sycylii, 
m.in. oblegając Lilybeum i Drepanum (gr. Δρέπανον [Drépanon]; dziś: Trapani) 

4,1,22 (jak poprzez postanowienia urzędników w Rzymie zaprowadza dyscyplinę w wojsku; 252). 
30 (Sycylia: skazuje na karę chłosty trybuna wojskowego ze szlachetnego rodu; 252). {31} 
(Wyspy Liparyjskie‒Sycylia / Messana: kara dla krewnego, który nie obronił obozu; 252) 

Aureliusz Pekuniola, p[ubliusz] (P. Aurelius), (III w. p.n.e.) trybun wojskowy 
podczas kampanii sycylijskiej w I wojnie punickiej (252), krewny po-
przedniego, zdegradowany przez niego do funkcji szeregowego żołnierza
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4,1,31 (Wyspy Liparyjskie‒Sycylia / Messana: kara wymierzona przez krewnego za to, że 
nie obronił obozu; 252) 

Aurunkulejusz kottA, Lucjusz (Cotta) († 54 p.n.e.) legat Cezara w Galii, dowodził 
5 kohortami; poległ w walkach z Ambioryksem, kiedy to w wyniku zdrady 
Eburonów w dwóch zasadzkach zagładzie uległo 15 centurii

3,17,6 (Galia / kraj Nerwiów: przeciw Galom i Ambioryksowi; 54) 
AutofrAdAtes (Autophradates), (Aὐτoφραδάτης [Autofradátes]) (IV w. p.n.e.) wódz za rzą-

dów Artakserksesa III i Dariusza III Kodomana, satrapa Lidii; najpierw został 
wyznaczony przez Artakserksesa III do stłumienia buntu (372) pierwszego 
z satrapów, Datamesa, satrapy Kappadocji, a po przegranej bitwie dopro-
wadził do zawarcia przez obie strony pokoju (368/367); z kolei oblegał siły 
zbuntowanego satrapy Frygii, Ariobarzanesa (366); schwytał Artabazosa, 
satrapę Lidii i Jonii, i uczynił go swoim więźniem, ale potem uwolnił i sam 
przyłączył się do buntu satrapów (356); po śmierci dowódcy perskiej floty, 
Memnona, objął (wraz z Farnabazosem) dowództwo i atakował wyspy (m.in. 
Tenedos) na Morzu Egejskim, które wspierały Aleksandra, bez powodzenia 
oblegał także Atarneus w Myzji (333)

1,4,5 (Azja Mniejsza / Pizydia: przeciw Pizydom; 359‒330); 2,7,9 (Azja Mniejsza / Kappadocja: 
przeciw Datamesowi; 362) 

patrz Persowie / Pers
Azje

AzjA (Asia), część świata; domena Persów, obszary pozostające w strefie perskich 
wpływów…2,9,8 (490); 11,3 (334) 

Azja Mniejsza, najbardziej na zachód wysunięta część kontynentu azjatyckiego
AzjA (Asia)…3,17,5 (85); 4,5,16 (130) 

bAbilon (Babylon), (gr. Βαβυλών [Babylón], akkad. Babili(m), hebr. Babel, arab. Bābil; dziś: ruiny 
i stanowisko archeologiczne Altal Babil w Iraku) m. w perskiej prowincji Assyria, nad 
Eufratem, stolicy Babilonii (rozległej równiny w dolnym biegu Tygrysu i Eufratu, 
rozciągającej się do Zatoki Perskiej ‒ na jej terytorium leżało potężne państwo, 
które następnie weszło w skład państwa perskiego); symbol potęgi i bogactwa 
ziem Wschodu…3,7,4 (538) 

bAbilończycy (Babylonii), mieszkańcy Babilonu…3,3,4 (Azja / Babilon: przeciw Cyrusowi II 
Wielkiemu; 518); 7,[5] (Babilon: przeciw Samiramidzie; ? [IX w.]) 

bAliArzy (Baliares), żołnierze z Balearów, archipelagu w zachodniej części Morza 
Śródziemnego, przy wschodnim wybrzeżu Hiszpanii…2,3,16a (Afryka / pod Zamą: 
zasilali oddziały pomocnicze Hannibala przeciw Rzymianom i Scypionowi Starszemu; 19 X 202) 

bAncjusz, l[ucjusz] (L. Bantius), (III/II w. p.n.e.) młody ekwita z Noli, z pochodzenia 
Italik; pod Kannami (2 VIII 216) walczył po stronie Rzymian, został ciężko 
ranny i Kartagińczycy znaleźli go półżywego w stosie trupów; po rekonwa-
lescencji Hannibal, obdarowawszy go sowicie, odesłał do domu

3,16,1 (Italia / Nola: chce wydać swoje miasto Hannibalowi, ale zdradzie zapobiega Marek Klau-
diusz Marcellus; 216) 

patrz Nolańczycy / Nolańczyk
bArdylis I (Bardylis), (gr, Βάρδυλις [Bárdylis], łac. także: Bardyllis/Bardullis) (ok. 448‒359/358 

p.n.e.) król illiryjskich Dardanów (panował w latach: ok. 395‒358), założyciel 
dynastii; wielokrotnie dowodzeni przez niego Dardanowie zwyciężali Ma-
cedończyków i Molossów (przed 392); pomógł osadzić malowanego króla 
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Argajosa II na tronie macedońskim (ok. 392); sprzymierzywszy się z Dioni-
zjosem I, władcą Syrakuz, pokonał Molossów w bitwie, w której zginęło ich 
15 000, i przez krótki okres objął rządy nad nimi (385‒384); z kolei pokonał 
Amyntasa III i zajął znaczną część Macedonii oraz przetrzymywał na swoim 
dworze jako zakładnika Filipa (II Macedońskiego), brata Aleksandra II, syna 
Amyntasa (383); ponownie dokonał najazdu na Molossów (360); w jego zwy-
cięskiej bitwie z macedońskim władcą Perdikkasem III zginęło 4000 Mace-
dończyków oraz sam król, Dardanowie zajęli miasta w północnej Macedonii 
(359); po dojściu do władzy w Macedonii na Illirię uderzył Filip w chwili, gdy 
on przygotowywał się do najazdu na Macedonię, poprosił zatem o pokój, ale 
ostatecznie doszło do bitwy na równinie opodal Heraklei Linkestyjskiej (dziś: 
Bitola w Macedonii), na północny wschód od Jeziora Lychnidzkiego (dziś: maced. 
Ohridsko Ezero, pol. Jezioro Ochrydzkie), w miejscu najbardziej dogodnym dla falan-
gi, na której czele kroczył Filip: poległo ok. 7000 Illirów (w tym prawdopo-
dobnie także 90-letni król), reszta uciekła z pola walki (358); w ramach ustaleń 
pokojowych Dardanowie musieli opuścić wszystkie dotąd zajęte macedońskie 
miasta, a układ przypieczętowało małżeństwo córki (lub wnuczki) króla Audaty 
(Eurydyki II) z Filipem; illiryjska piechota uchodziła za jedną z najdoskonal-
szych formacji swoich czasów; jego dwaj synowie także panowali nad Illirami

2,5,19 (Grecja: przeciw Molossom i Harrybasowi; ? [przed 358]) 
patrz Illirowie / Illiryjczyk

Barka patrz Hamilkarowie / Hamilkar Barkas
Beoci, mieszkańcy Beocji

beotA (Boeotius)…2,5,41 (król Ksantus; mit.) 
beocjA (Boeotia), (Βοιωτία [Boiotía]) kr. w Grecji środkowej, położona między Lokrydą, 

Cieśniną Eubejską, Attyką, Megarą i Zatoką Koryncką…2,8,12 (85) 
bitwy

farsalska patrz Farsalos
kanneńska patrz Kanny

bizAntyńczycy (Byzantii), mieszkańcy Bizancjum/Byzantion (Βυζάντιον [Byzántion]; dziś: 
tur. İstanbul, pol. Stambuł), m. na południowym krańcu Bosforu Trackiego (gr. 
Βόσπορος [Bósporos]; dziś: tur. İstanbul Boğazı, pol. Bosfor)…1,3,4 (Bizancjum: przeciw 
Filipowi II Macedońskiemu; 339); 4,13b(bis) (Chersonez Tracki: przeciw Filipowi II; 339); 
3,11,3 (między Europą a Azją / Bizancjum: przeciw Alcybiadesowi; 409) 

patrz Cyzyk
bojowie (Boii), plemię celtyckie…1,2,7 (pod Wetulonią w Etrurii: przeciw Rzymianom; 282); 

6,4 (Italia / Las Litański: przeciw Rzymianom; 216) 
brAzydAs (Brasidas), (Βρασίδας [Brasídas]) († 422 p.n.e.) znakomity dowódca spartań-

ski z okresu wojny peloponeskiej; na samym początku zmagań wsławił się 
brawurową odsieczą obleganej przez Ateńczyków Metone (431); dowodził 
działaniami wojsk peloponeskich na terenie Tracji, gdzie ruszył, by wspomóc 
zbuntowane przeciw Atenom miasta i zmusił do kapitulacji sprzymierzo-
ne z Ateńczykami Amfipolis (424); zginął dwa lata później pod Amfipolis 
w zwycięskiej dla wojsk spartańskich bitwie z dowodzonymi przez Kleona 
Ateńczykami, którzy przybyli, aby odbić miasto

1,5,23 (pod Amfipolis: przeciw Ateńczykom; 424) 
brucjowie (Bruttii), żołnierze z Bruttium (łac. Bruttium), historycznej kr. w południowej 

Italii (dziś: wł. Calabria, pol. Kalabria), należącej do obszaru Wielkiej Grecji…2,3,21a 
(Italia / Apulia / pod Askulum: przeciw Rzymianom, pod wodzą Pyrrusa; 279) 
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brundyzjum (Brundisium), (dziś: Brindisi) m. portowe w Apulii (dziś: wł. Puglia), w połu-
dniowo-wschodniej Italii, nad Adriatykiem…1,5,5 (49) 

Bruttiowie patrz Brucjowie
Brutus patrz Juniusze / Juniusz Brutus, Marek
Brutus, Decymus patrz Juniusze / Juniusz Brutus Albinus, Decymus
brytAniA (Britannia), (dziś: Wielka Brytania) większa z Wysp Brytyjskich…2,13,11 (51) 

Cecyliusze Metellusowie
cecyliusz metellus, l[ucjusz] (L. Caecilius Metellus), (ok. 290‒221 p.n.e.) 

konsul (251, 247), pontifex maximus3 (243‒221), dyktator (224); 
odniósł zwycięstwo nad Hazdrubalem pod Panormos (dziś: Palermo na 
Sycylii), m.in. dzięki umiejętnemu przekierowaniu słoni, by tratowa-
ły szeregi Kartagińczyków (251); zdobył wówczas wedle różnych 
źródeł od 104 do 142 słoni, które poprowadzono przez całą Italię do 
Rzymu, gdzie zginęły potem na cyrkowej arenie; od czasu tej bitwy 
wizerunek słonia często umieszczano na monetach, gdy członkowie 
rodu Cecyliuszów Metellusów sprawowali nadzór nad mennicą; 
jako najwyższy kapłan z narażeniem życia, mając na wpół spalone 
ramię, wyniósł świętości z płonącego przybytku Westy (241)

1,7,1 (Cieśnina Sycylijska: transport słoni; 250) 
metellus, kw[intus] (Metellus / Q. Metellus), błędne imię…2,5,4(bis) (Sycylia 

/ pod Panhormus: przeciw Punijczykom i Hazdrubalowi; 251) 
Cecyliusz metellus MAcedoński, kw[intus] (Q. Metellus Macedonicus), (ok. 

210‒116/115 p.n.e.) konsul (143), prokonsul w Hiszpanii Bliższej 
(142), cenzor (131), członek kolegium augurów (od 140), ojciec 
czterech konsulów; brał udział w bitwie pod Pydną (22 VI 168; dziś: 
ts. w greckim regionie Pieria) i to on zawiózł do Rzymu wieść o zwy-
cięstwie; jako pretor walczył przeciwko zbuntowanym Macedoń-
czykom, którymi dowodził samozwaniec Andriskos: przywódcę 
poprowadził w triumfie, a z Macedonii uczynił prowincję (stąd 
przydomek; 148); pokonał Greków pod Cheroneją i podbił tere-
ny środkowej Grecji (147‒146); jako konsul walczył w Hiszpanii 
z Celtyberami; był przeciwnikiem braci Grakchów i politycznym 
rywalem Scypiona Młodszego; napisał słynną mowę, w której za-
lecał i sławił małżeństwo (czytano ją jeszcze w czasach Augusta)

4,1,23 (Hiszpania: dyscyplinuje wojsko; 143); 7,42 (Hiszpania: początkowy blef o od-
kryciu zasadzek wroga sprawia, że żołnierze przestają się bać; 143/142) 

metellus, l[ucjusz] (L. Metellus), błędne imię…3,7,3 (Półwysep Iberyjski / Hisz-
pania Bliższa: przekierowuje bieg rzeki i zalewa obóz wrogów; 143/142) 

Cecyliusz metellus Numidyjski, kw[intus] (Q. Metellus), (ok. 160‒91 p.n.e.) 
konsul (109), ojciec następnego; słuchał w Atenach wykładów sceptyka 
Karneadesa; jako konsulowi przypadła mu w udziale Numidia, gdzie 

3 Najwyższy kapłan (tytuł zachowany do dziś w tytulaturze papieskiej), który stał na czele 
kolegium pontyfików. Do jego obowiązków należało mianowanie króla ofiar/obrzędów (rex 
sacrorum), kapłanów najważniejszych bogów oraz zwierzchnictwo nad westalkami. Prowadził także 
roczniki (annales maximi) wystawiane na widok publiczny. Urzędował w Regii (dosłownie: ‘Domu 
króla’), na wschodnim krańcu Forum Romanum, między via Sacra (Drogą Świętą) a świątynią 
Westy (templum Vestae), a w okresie republiki przechowywano w niej także archiwa pontyfików.
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skoncentrował się na wojnie z Jugurtą i przeprowadził nowy zaciąg, stra-
ciwszy zaufanie do wojsk poprzedniego konsula, który zmuszony został 
do podpisania hańbiącego pokoju; odniósł zwycięstwo nad Jugurtą nad 
rz. Muthul (dziś: może Wäd Mellag lub ‒ starożytna rz. Ubus ‒ Oued Seybouse w Algie-
rii) (109); jako prokonsul pozostał w Afryce: poddała mu się Cyrta i Thala, 
bezskutecznie próbował zdobyć Zamę, nie udało mu się także ostatecznie 
pokonać Jugurty, w tym czasie coraz więcej wpływów zdobywał w woj-
sku jego legat Mariusz (108‒107); ledwie na 12 dni przed terminem zgła-
szania kandydatury na konsula zwolnił Mariusza i ten uzyskał dla siebie 
urząd na rok 107, jednocześnie zostając następcą Metellusa w Numidii, 
od tego też czasu stosunki między oboma politykami stały się wrogie; po 
powrocie do Rzymu odbył triumf, otrzymał przydomek (Numidicus) i stał 
się przywódcą optymatów; jako cenzor próbował wykluczyć z senatu 
przywódców popularów, Lucjusza Apulejusza Saturnina i Serwiliusza 
Glaucję (102); gdy Saturninus zażądał od senatu zaprzysiężenia zgody na 
ustawę agrarną, przewidującą podział ziemi zdobytej na Cymbrach, dał 
się złapać w formalną pułapkę i odmówił złożenia przysięgi, wybierając 
wygnanie na Rodos i w Smyrnie (dziś: İzmir w Turcji), by zapobiec walkom 
wewnętrznym (100); dzięki wysiłkom syna odwołano go z wygnania 
(99) i do końca swych dni mieszkał w Rzymie w domu na Wzgórzu Pa-
latyńskim, rzadko udzielając się w sprawach publicznych; zginął jakoby 
otruty; podczas pobytu na Rodos, gdzie oddawał się filozofii, towarzyszył 
mu jego przyjaciel, retor Lucjusz Eliusz Prekoninus Stylon

1,8,8 (Afryka: przeciw Jugurcie; 108); 4,1,2 (Afryka: przeciw Jugurcie; zezwala żołnierzom 
jeść mięso wyłącznie pieczone lub smażone; 109). 11 (wolał, by syn odbywał służbę 
wśród towarzyszy broni, a nie u jego boku i w jego namiocie; 109); 2,2 (Mariusz ma 
dokonać wyboru między jego wojskiem a żołnierzami Publiusza Rutyliusza Rufusa; 104) 

Cecyliusz metellus pius, kw[intus] (Metellus / Metellus Pius / Q. Metellus Pius), 
(ok. 130‒63 p.n.e.) konsul (80), pretor (89), syn poprzedniego; towarzy-
szył ojcu w Numidii podczas wojny z Jugurtą (109); dowodził w wojnie 
ze sprzymierzeńcami: zabił w bitwie wodza Marsów, walczył z Samnita-
mi (88‒87); nie chcąc przejąć na prośbę senatu naczelnego dowództwa 
nad wojskiem po dojściu do władzy popularów, udał się morzem do 
Afryki, gdzie pozostał przez jakiś czas (86‒84); jako jeden z pierwszych 
przyłączył się w Brundyzjum do Sulli, który powracał z Azji (wiosna 
83), i został jednym z głównych dowódców podczas wojny domowej; 
sprawował konsulat razem z Sullą (80); jako prokonsul wyruszył do 
Hiszpanii, by walczyć z Sertoriuszem, stronnikiem popularów, ale po-
tykał się z nim bez ostatecznego powodzenia przez 8 lat (79‒72); po 
powrocie do Rzymu odbył triumf; z nadania Sulli przez wiele lat (81‒63) 
sprawował urząd najwyższego kapłana (pontifex maximus); zyskał przy-
domek Pius (‘Oddany/Miłujący/Wierny’) za usilne starania o zgodę na powrót 
ojca do Rzymu (99); współcześni uważali go za świetnego stratega; jest 
bohaterem kilku nowel i cyklu powieściowego

1,1,12 (Hiszpania; 79‒72); 2,1,2 (Hiszpania: przeciw Hirtulejuszowi; 76). {3} (Hiszpania: 
przeciw Kwintusowi Sertoriuszowi; 75); 3,5 (Hiszpania: przeciw Hirtulejuszowi; 76); 
13,3 (Hiszpania: przeciw Sertoriuszowi; 75) 

Cedycjusze
Cedycjusz, Kw[intus] patrz Kalpurniusz Flamma, Marek
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cedycjusz, Lucjusz (Caedi‹ci›us), (I w. p.n.e. / I w. n.e.) centurion pierwszej 
linii (primipilaris) lub prefekt obozu (praefectus castrorum), który po 
klęsce Warusa w Lesie Teutoburskim (9 r. n.e.) przejął dowództwo nad 
wojskiem

4,7,8 (Germania / Las Teutoburski: przeciw Germanom; 9) 
celiusze (Caelii), ród rzymski 

4,5,14 (14 z nich ginie w bitwie wraz z Gajuszem Celiuszem; ? [przed 2 VIII 216]) 
celiusz, g[Ajusz] (C. Caelius), pretor miejski, postać niezidentyfikowana

4,5,[14] (każe zabić dzięcioła, mimo że to sprowadzi na niego śmierć, ale zapewni zwycięstwo 
ludowi rzymskiemu; ? [przed 2 VIII 216]) 

celtyberowie (Celtiberi), mieszkańcy i żołnierze z Celtyberii, plemiona zamieszku-
jące na Półwyspie Iberyjskim dolinę rz. Hiberus/Iberus (dziś: Ebro) i środkową 
Hiszpanię, wywodzący się z ludów celtyckich zmieszanych z plemionami 
iberyjskimi…2,5,3 (Hiszpania: przeciw Tyberiuszowi Semproniuszowi Grakchowi; 179). 
7 (ich wodzem Wiriatus; 147‒139) 

patrz Cymbrowie (2,5,8)
Cenzor patrz Porcjusze Katonowie / Porcjusz Katon Cenzor (Starszy), Marek
cerery święto (Cereris sacrum), obchodzone przez ateńskie kobiety tesmoforie, tj. 

święto bogini Demeter, przez Rzymian utożsamianej z Cererą, przypadające 
w dniach 10–17 miesiąca Pyanepsjon (nasz październik/listopad); uroczystoś ci 
poprzedzał kilkudniowy post na pamiątkę nieprzyjmowania pokarmu przez De-
meter, która poszukiwała porwanej przez Hadesa córki, Kory-Persefony…2,9,9 
(? [ok. 600 lub 561‒527]) 

Cezar
Cezar patrz Domicjan
Cezar (Gajusz) patrz Juliusz Cezar, Gajusz

cezAriAnin (Caesarianus), zwolennik Cezara podczas wojny domowej z pompejań-
czykami, tj. stronnikami Gnejusza Pompejusza Młodszego…3,14,1 (Hiszpania 
/ Ategua: pewien Maur w jego przebraniu przedostaje się z oblężonego miasta przez środek 
wojsk cezariańskich; 45) 

patrz Juliusze / Juliusz Cezar, Gajusz
patrz Maurowie / Maur

chAbriAs (Chabrias), (Χαβρίας [Chabrías]) (389‒357 p.n.e.) ateński strateg i dowódca 
najemników; jako następca Ifikratesa walczył ze Spartanami na Peloponezie 
(388), później wspomagał króla Cypru, Euagorasa (387); po zawarciu pokoju 
Antalkidasa (386) zaciągnął się na służbę władców Egiptu, faraonów Hakori-
sa, Nektanebo I i Tachosa/Teosa (366); na czele oddziałów sprzymierzonych 
z Tebami wystąpił przeciw Agesilaosowi II (378); rozbił flotę spartańską 
pod Naksos (376); wynegocjował zawarcie pokoju między plemieniem Try-
ballów a królem Maronei (376‒375); zwyciężył w wyścigu czterokonnych 
zaprzęgów na igrzyskach pytyjskich (373); zginął opodal Chios, walcząc 
jako trierarcha pod rozkazami Charesa w wojnie Aten ze sprzymierzeńcami 
(357‒355)

1,4,14 (port na Samos: przeciw Samijczykom; 388); 12,12 (przed bitwą na morzu; ? [391‒357]) 
patrz Ateńczycy / Ateńczyk

chAlcydenzi/Chalkidejczycy (Chalcidenses), mieszkańcy okolic Potidai na półwys-
pie Pallene, będącym częścią Półwyspu Chalkidyckiego…3,11,1(bis) (Macedonia / 
Półwysep Chalkidycki: przeciw Formionowi; 432) 
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chAres (Chares), (Χάρης [Cháres]) (IV w. p.n.e.; fl. 366‒336) wybitny ateński dowódca 
wielokrotnie wybierany strategiem, także dowódca najemników; obok Timo-
teosa i Ifikratesa dowodził w wojnie sprzymierzeńczej (357–355), podczas 
której był politycznym przeciwnikiem Timoteosa; w jej wyniku, chociaż od-
nosił sukcesy, większość sprzymierzonych poleis (75) odpadła od Aten, za co 
spotkały go oskarżenia i procesy w Atenach (m.in. o niezwrócenie 150 trier 
i sprzeniewierzenie 1500 talentów); wspomagał Olint i Byzantion w wojnie 
z Filipem II Macedońskim (340‒339); potem odgrywał jeszcze dużą rolę 
(m.in. po klęsce Aten doprowadził do postawienia Timoteosa przed sądem), 
a karierę zakończył, walcząc w służbie perskiej z Macedonią

2,12,3 (oczekuje posiłków; ? [366‒336]); 3,10,8(bis) (miasto położone na wybrzeżu; 366‒336) 
patrz Ateńczycy

chArmAdes (Charmades), (Χαρμάδης [Charmádes]) (III w. p.n.e.) dowódca króla Ptole-
meusza Keraunosa

3,2,11(bis) (Tracja (?) / port Saniów: zgładzony przez Tymarcha; 281) 
chAttowie (Chatti), plemię germańskie (zamieszkujące terytoria dzisiejszej Hesji, Saksonii 

i Turyngii)…2,3,23 (Germania: przeciw Domicjanowi; 83) 
chAucenzi (Chaucenses), bliżej nieznane plemię z Hiszpanii

2,11,2 (Hiszpania: przeciw Pompejuszowi; 76‒72) 
cheroniA/Cheroneja/Cheronea (Cheronia), (gr. Χαιρώνεια [Chairóneia]; łac. także: Cheronaea; 

dziś: od 2011 r. część Lebadei) m. w Beocji między Kefizosem (dziś: Kifisos) a dzisiejszą 
g. Turion, miejsce słynnej bitwy Filipa II Macedońskiego z Grekami…2,1,9 (338) 

chersonez Tracki (Cherronessus), (Θρακική Χερσόνησος [Thrakiké Chersónesos]; dziś: tur. 
Gelibolu, pol. Gallipoli) półwysep rozciągający się między Hellespontem a zatoką 
Melas (dziś: zatoka Saros, tur. Saros Körfezi)…1,4,13b (339); 2,5,42 (389/388) 

chioci (Chii / (‹C›hi‹i›), członkowie załóg okrętów należących do mieszkańców 
w. Chios (gr. Χίος [Chíos], łac. Chius; dziś: ts.), leżącej na Morzu Egejskim u wybrze-
ży Azji Mniejszej…1,4,13b (Chersonez Tracki: przeciw Filipowi II Macedońskiemu; 339); 
2,5,15 (Chios: przeciw Erytrejczykom; ? [VII w.]) 

cieśninA sycylijskA (Siculum fretum), (dziś: wł. Stretto di Messina, pol. Cieśnina Messyńska) 
oddziela Półwysep Apeniński od Sycylii…1,7,1 (250) 

Cyceron, Kwintus patrz Tulliusz Cyceron, Kwintus
cymbrowie (Cymbri), plemię germańskie; opuścili swoje pierwotne siedziby na Cher-

sonezie Cymbryjskim (dziś: duń. Jyske Halvø, niem. Jütland, pol. Półwysep Jutlandzki), 
ponieważ ich ziemie zrujnowały wylewy morza, po czym wraz z Teutona-
mi i Ambronami zaatakowali pod koniec II w. p.n.e. Półwysep Apeniński 
od północy, zadając Rzymianom wiele klęsk (pierwszą była przegrana pod 
Noreją [Noreia; dziś: lokalizacja nieznana, może Murau lub Neumarkt w Styrii w Austrii]; 
113); Mariusz rozbił ich pod Wercellami (Vercellae; dziś: Vercelli w Piemoncie; 
101)…1,5,3(bis) (Italia: przeciw Rzymianom i Kwintusowi Lutacjuszowi Katulusowi; 102); 
2,2,8 (Galia Zapadańska: przeciw Mariuszowi; 101); 5,8 (przeciw Rzymianom [właściwie 
mowa o Celtyberach]; 181); 7,12 (Italia: w sojuszu z Teutonami przeciw Mariuszowi; 102) 

cymbrAmi, wojnA z / cymbryjskA wojnA (bellum Cimbricum), toczyła się w latach: 
113‒101…1,2,6 (104); 2,5,8 ([właściwie: wojna z Celtyberami]; 181) 

Cymiński Las patrz Lasy / Las Cymiński
cymon/Kimon (Cimon), (Κίμων [Kímon]) (ok. 510–450 p.n.e.) wódz i polityk ateński, 

syn Miltiadesa i Hegesipyle, córki trackiego króla Olorosa; był jedną z naj-
ważniejszych postaci życia politycznego Aten; współdziałał z Arystydesem 
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(wspólnie zostali strategami; 478/477) w organizacji Związku Morskiego 
i dowodził większością jego operacji (ok. 476–463); przeciwnik Peryklesa 
i zwolennik pokoju ze Spartą, podczas wojen perskich popierał politykę Te-
mistoklesa; dowodził flotą podczas wojny z Persami i odniósł ważne zwycię-
stwo nad Eurymedontem (466); został wygnany z Aten (461) wyrokiem sądu 
skorupkowego (tj. ostracyzmowany), po czym odwołany z wygnania (456; 
powrócił do Aten zapewne w 451) i ponownie postawiony na czele floty, 
by dowodzić wyprawą na Cypr; zmarł w trakcie walk z Persami na Cyprze 
(podczas oblężenia Kition [dziś: Larnaka]), który wówczas, jakkolwiek częś-
ciowo skolonizowany przez Greków, wchodził w skład państwa perskiego

2,9,10 (Azja Mniejsza / Pamfilia / nad Eurymedontem: przeciw Persom; 466); 3,2,5 (Azja Mniej-
sza / Karia; podpala świątynię Diany i gaj w pewnym mieście; ok. 470) 

cyneAsz/Kineas (Cineas), (Κινέας [Kinéas]) (przed 350 ‒ po 278 p.n.e.) Tessalczyk, 
poseł Epirotów i przyjaciel króla Pyrrusa, mówca i zręczny dyplomata, często 
posłujący podczas działań wojennych z ramienia Pyrrusa do różnych miast 
(280–275); władca mawiał, że więcej ich zdobył dzięki jego darowi wymowy 
niż zbrojnie; Plutarch przytacza w żywocie Pyrrusa (Pyrrh. 14) jego dyskusję 
z władcą na temat sensu i celu kolejnych podbojów

4,3,2 (ofiarowuje Gajuszowi Fabrycjuszowi Luscynowi wielką ilość złota; 280) 
cypr (Cypros), (Κύπρος [Kýpros]; dziś: ts.) w. we wschodniej części Morza Śródziemne-

go…2,9,10 (466) 
cyrrestyjczyk (Cyrrhestes), pochodzący z Cyrrestyki (gr. Κυρρηστική [Kyrrestiké], łac. 

Cyrrhestica), kr. (potem obszar administracyjny) rozciągającej się pomiędzy 
równiną Antiochii nad Orontesem, Eufratem na wschodzie oraz g. Amanus 
na zachodzie; jednym z jej głównych m. była Zeugma i Cyrrus (od którego 
wzięła nazwę) 

1,1,6 (Farneusz) 
Cyrusowie (staropers. Kūruš ‒ ‘Słońce’, gr. Κῦρος [Kýros])

cyrus II Wielki/Starszy (Cyrus), (ok. 600 lub 576 ‒ 530/529 p.n.e.) król Persów 
z dynastii Achemenidów (panował w latach: 559‒530); twórca potęgi 
państwa perskiego: kolejno zajmował Medię (pokonał jej władcę Astya-
gesa, którego był poddanym), Partię i Hyrkanię; podbił Medię i Lidię, 
zdobywając Sardes (koniec 547) i biorąc do niewoli jej władcę Krezusa 
(546); opanował Anatolię, zajął greckie miasta na wybrzeżu małoazja-
tyckim, Armenię i Kappadocję (546‒545); podbił państwo assyryjskie, 
wkroczył do Babilonu (539) i wówczas jego państwo stało się największą 
monarchią tamtych czasów, a on sam przyjął tytuł Króla Królów (pers. 
Xšâyathiya Xšâyathiyânâm/Šâhe Šâhân, gr. Βασιλεύς Βασιλέων [Basileús Basiléon]); 
pozwolił Żydom na powrót z niewoli babilońskiej i odbudowę Jerozolimy 
i Świątyni (538); zginął prawdopodobnie w czasie walk z Massagetami 
nad jeziorem Oksos (dziś: Jezioro Aralskie); jego syn Kambyzes II wstąpił 
po nim na tron, a córka Atossa została małżonką Dariusza I

1,11,19 (Azja: przeciw Medom; 558); 5,5 (przeciw Scytom i Tamyris; 529); 3,3,4(ter) (Azja 
/ Babilon: do wrogów wysyła okaleczonego Zopyrusa; 518); 8,3 (Azja Mniejsza / 
pod Sardami: przeciw Krezusowi; 546) 

patrz Aleksandrowie / Aleksander III Macedoński [3,7,4]
cyrus Młodszy (Cyrus), (ok. 424 ‒ 401 p.n.e.) z dynastii Achemenidów, syn Da-

riusza II Ochosa (zwanego Notosem – ‘Bękartem’) i Parysatydy (zarazem 
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przyrodniej siostry Dariusza), młodszy brat Artakserksesa II Mnemona; 
pragnąc przejąć władzę (z poduszczenia matki, która usiłowała zapewnić 
tron młodszemu synowi z pominięciem starszego, posuwając się nawet 
do otrucia jego żony Statejry), wyruszył na czele armii, której trzon sta-
nowili greccy najemnicy, przeciwko bratu, ale zginął, poniósłszy klęskę 
w bitwie pod Kunaksą (401); gdy poległ, bitwę wygrali właściwie greccy 
najemnicy, a korpus grecki wycofał się niemal bez strat: ten odwrót przez 
góry Anatolii – tzw. marsz Dziesięciu Tysięcy – stał się sławny dzięki 
relacji Ksenofonta: Wyprawa Cyrusa/Anabaza (Ἀνάβασις [Anábasis]) 

4,2,5 (jego nieliczna armia przeciw Persom; 401). 7 (wielkość jego sił posiłkowych w starciu 
z Artakserksesem; 401) 

cyzyceńczycy (Cyziceni), mieszkańcy Kyzikos…3,13,6 (Azja Mniejsza / Cyzyk: przeciw Mi-
try datesowi, w porozumieniu z Lucjuszem Licyniuszem Lukullusem; 74) 

cyzyk/Kyzikos (Cyzicus), (gr. Κύζικος [Kýzikos]); dziś: Aydıncıḳ w Turcji) m. w Myzji w Azji 
Mniejszej, leżące nad Hellespontem na półwyspie Arktonessos…3,9,6 (oblegane 
przez Alcybiadesa [właściwie mowa o Bizancjum]; 410 lub 409); 4,5,21 (Cyzyk: przeciw Mitry-
datesowi; 74) 

dAkowie (Daci), mieszkańcy i żołnierze z Dacji, kr. (dziś: terytoria Węgier i Rumunii) w Eu-
ropie wschodniej, na lewym brzegu Dunaju…1,10,4 (ich wodzem Skorylon; ? [† *70]); 
2,4,3 (Macedonia: przeciw Markowi Minucjuszowi Rufusowi; 109) 

Dardanowie (Dardani), szczep illiryjski, zamieszkujący tereny na północ od Mace-
donii; zostali podbici przez Gajusza Skryboniusza Kuriona i potraktowani 
z niezwykłym okrucieństwem

dArdAńskA wojnA (bellum Dardanicum)…4,1,43 (75) 
dAriusz I Wielki (Darius), (staropers. Dārayava(h)uš, gr. Δαρεῖος [Dareíos]) (ok. 550‒486) 

król Persów i faraon Egiptu z dynastii Achemenidów (panował w latach: 
522‒486), wielki wódz i reformator; poprowadził wyprawę przeciwko Scy-
tom, dochodząc aż do brzegów rz. Ra (dziś: Wołga) (513); podporządkował 
swej władzy Trację i Macedonię oraz stłumił powstanie greckich miast na 
wybrzeżu Azji Mniejszej (499‒493), ale wyprawa na Grecję (492) skończyła 
się rozproszeniem floty u przyl. Atos, a wojska perskie poniosły klęskę pod 
Maratonem (12 IX 490)

1,5,25(bis) (przeciw Scytom; 513) 
dAtAmes II (Datames), (Δατάμης [Datámes]) († 362 p.n.e.) satrapa Kappadocji (rządził 

w latach: 385‒362) za panowania Artakserksesa II Mnemona, z pochodze-
nia Karyjczyk; początkowo był żołnierzem strzegącym królewskiego pała-
cu, potem odziedziczył po ojcu południową Kappadocję (384), a w końcu 
rozciągnął swoją władzę nad całą krainą (382); pokonał buntownika Thusa 
i przyprowadził go zakutego w złote łańcuchy przed oblicze króla, a Arta-
kserkses wynagrodził go dowodzeniem wraz z innymi satrapami w wyprawie 
na Egipt; zmusił do poddania się Aspisa, władcę Kataonii w Azji Mniejszej 
(378); zbuntował się jako pierwszy podczas tzw. buntu satrapów (372), od-
stąpił jednak dowództwo nad wojskiem, a sam wycofał się do Kappadocji, 
zarazem biorąc pod swe panowanie Paflagonię (ok. 370); z kolei pokonał 
Pizydów (369); jego syn przeszedł na stronę króla, który wysłał do Kappa-
docji wielką armię pod dowództwem Autofradatesa, satrapa jednak zdołał 
go pokonać i przystał na zawarcie pokoju (368/367); żywiący do niego nie-
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nawiść Artakserkses postanowił go zgładzić, czego udało mu się dokonać 
rękami Mitrydatesa II, władcy m. Kios z perskiej dynastii Artabazydów, 
a tron po nim przejął syn Ariaramnes I 

2,7,9 (Azja Mniejsza / Kappadocja: przeciw Autofradatesowi; 362) 
deceliA/Dekeleja (Decelia castellum), (Δεκέλεια [Dekéleia]; dziś: Dekeleia/Dekelia lub nieofi-

cjalnie Tatoi ‒ od nazwiska rodziny królewskiej, która tu miała letnią rezydencję) strategiczna 
miejscowość w Attyce, zajęcie jej przez Spartan w ostatniej fazie wojny pelopo-
neskiej przyśpieszyło ostateczną katastrofę Aten…1,3,9(bis) (413) 

Decjusze Musowie
decjusz Mus, p[ubliusz] (Decius / P. Decius), († 340 p.n.e.) konsul (340 ‒ jego 

kolegą był Tytus Manliusz Torkwatus Imperiozus), trybun wojskowy 
(343), ojciec następnego; podczas I wojny samnickiej uratował otoczo-
ną armię konsula Marka Waleriusza Korwusa Arwiny, za co otrzymał 
odznaczenie corona graminea/obsidionalis4 (343); najstarszy z trzech 
przedstawicieli rodu Decjuszów, którzy poświęcili swoje życie w ak-
cie devotio5; on lub jego potomkowie są bohaterami cyklu 8 obrazów 
będących modelami dla tkaczy gobelinów, jakie namalował Peter Paul 
Rubens (1618)

1,5,14(ter) (przeciw koalicji Samnitów i ich sprzymierzeńców; 343); 4,5,9 [= 1,5,14]. 15 
(ofiarowuje, tak jak jego syn, swoje życie w zamian za ocalenie rzeczypospolitej; 340) 

decjusz Mus, Publiusz (Decius), († 295 p.n.e.) konsul (312, 308, 297, 295), syn 
poprzedniego; nie mógł walczyć z Samnitami z powodu choroby, toteż 
mimo sprawowania konsulatu pozostał w Rzymie (312); pomyślnie ście-
rał się z Etruskami, którzy poprosili o rozejm (309); pokonał Samnitów 
pod Malewentem (297) i nadal walczył z nimi w randze prokonsula 
(296); Fabiusz Maksymus Rullus zgodził się kandydować na konsula, 
o ile jego kolegą wybrany zostanie Decjusz (296/295); pod Sentinum 
dowodził lewym skrzydłem wojska, a kiedy jego żołnierze zaczęli ustę-
pować pod naporem Galów, za przykładem ojca ofiarował swoje życie 
i padł w boju

1,8,3 (Italia / Umbria / pod Sentinum: przeciw koalicji Samnitów i ich sprzymierzeńców; 
295); 4,5,15 (ofiarowuje, tak jak jego ojciec, swoje życie w zamian za ocalenie rze-
czypospolitej; 295) 

Dekeleja patrz Decelia
delfy (Delphi), (Δελφοί [Delfoí]) m. w Fokidzie w Grecji środkowej, u stóp Parnasu, 

wyrocznia Apollona…1,11,11 (? [138‒78]) 
delminum (Delminum), (dziś: Żupanjac w Serbii) m. w Dalmacji…3,6,2(bis) (155) 
diAny świątyniA (templum Dianae), tj. Artemidy, w jakimś nieznanym mieście w Ka-

rii…3,2,5 (ok. 470) 

4 Odznaczenie corona graminea (‘wieniec z darni’), zwane też corona obsidionalis (‘wie-
niec za oblężenie’), uznawano za najzaszczytniejsze wyróżnienie obywatela rzymskiego, przy-
znawane m.in. temu, kto ocalił wojsko z oblężenia. Taki żołnierz otrzymywał wieniec nie z rąk 
senatu, lecz ocalałych żołnierzy, a wieniec ów wykonany był z trawy rosnącej w miejscu, gdzie 
stacjonowali ocaleni.

5 Trzej bohaterowie epoki republikańskiej: dziad, syn i wnuk (wszyscy nosili takie samo 
imię) kolejno w latach: 340 ‒ w bitwie z Latynami pod Tryfanum nad rzeką Wezerą (Veseris), 
295 ‒ w bitwie z Galami pod Sentinum, 279 ‒ w bitwie z Pyrrusem pod A(u)skulum mieli ofia-
rować swoje życie za ojczyznę (Liwiusz 8,9; 10,28) w religijnym akcie devotio, polegającym na 
poświęceniu bogom podziemnym przez dowódcę własnej osoby w zamian za ocalenie wojska.
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diodor (Diodorus), (II w. p.n.e.) naczelnik Amfipolis z ramienia Perseusza; umożliwił 
królowi schronienie się w mieście po przegranej bitwie pod Pydną (22 VI 
168; dziś: ts. w greckim regionie Pieria), dzięki sprytnemu pozbyciu się załogi 
mających ochotę na grabież 2000 Traków

3,16,5 (Tracja / Amfipolis: zapobiega chęci złupienia miasta przez służących w jego szeregach 
Traków; 168) 

Diodotos tryfon (Tryphon), (Διόδοτος Τρύφων [Diódotos Trýfon] ‒ ‘Wspaniały’) (II w. p.n.e.) 
samozwańczy władca w Syrii Seleukidów; jako komendant garnizonu 
w Apamei wykorzystał niezadowolenie z rządów Demetriosa II Nikatora 
i ukoronował kilkuletniego syna Aleksandra Balasa i Kleopatry Tei jako An-
tiocha VI Epifanesa Dionizosa, po czym po zamordowaniu go sam obwołał 
się królem, przyjmując przydomek Tryfon (142); posiadał ambicje dyna-
styczne i liczył na poparcie swych planów przez Rzym, gdzie wysłał w darze 
złoty posąg Nike (ważył ponad 120 kg); ostatecznie, pobity w kilku starciach 
przez Antiocha VII i opuszczony przez żołnierzy, popełnił samobójstwo

2,13,2 (Azja Mniejsza: przeciw Antiochowi VII; 138) 
dionizjusz/Dionizjos I Starszy (Dionysius), (Διονύσιος Πρεσβύτερος [Dionýsios Presbýteros]) 

(ok. 432–367 p.n.e.) tyran Syrakuz (panował w latach: 405‒367); stworzył 
lokalne imperium obejmujące duży obszar Sycylii i część południowej Italii; 
toczył długotrwałe wojny z Kartagińczykami, mieszkańcami kolonii w za-
chodniej części Sycylii; bezskutecznie próbował zjednoczyć miasta greckie 
pod zwierzchnictwem Syrakuz; dzięki silnej flocie uzyskał panowanie na 
Morzu Tyrreńskim; pod jego rządami państwo syrakuzańskie przeżywało 
okres największego rozkwitu, a o jego podejrzliwości, chciwości i okrucień-
stwie krążyło mnóstwo opowieści

1,8,11(bis) (Sycylia: przeciw Afrykańczykom; 396); 3,4,3 (Italia / Apulia / Regium: przeciw 
Regiończykom; 391). [{4}] (Sycylia / Himera: przeciw Himeryjczykom; 387) 

Dionizjos patrz Dionizjusz
Dis, (mit.) władca Podziemi identyfikowany z Plutonem

ojciec dis (Dis pater)…1,11,10 (? [ok. 495‒429]) 
Domicjan (51‒96 n.e.; Titus Flavius Domitianus) cesarz rzymski z dynastii flawij-

skiej (panował w latach: 81‒96), konsul (73, 80, 82‒88, 90, 92, 95), syn 
i brat cesarzy Wespazjana oraz Tytusa; poprowadził 9 legionów przeciw-
ko Chattom, spychając ich w głąb Germanii i powiększając obszar Ziem 
Dziesięcinnych6 (82‒83); odbył z tego tytułu triumf i przyjął przydomek 
Germanicus (85); w obliczu najazdu Daków na Mezję (85) i unicestwienia 
legionu V (Legio Quinta Alaudae) osobiście pojawił się na wojnie, ale zmu-
szony został do zawarcia pokoju z Decebalem (89); wyprawił się przeciw 
plemionom Jazygów, Kwadów i Markomanów (92); pod koniec panowania 
stał się okrutnikiem skazującym na śmierć senatorów, a choć w XX w. hi-
storycy zrewidowali ponury obraz jego rządów, odmalowany przez Tacyta 
i Pliniusza, uważa się, że był bezwzględnym, ale skutecznym autokratą, 
zaangażowanym w rządzenie, skutecznie ścigającym korupcję, rygorystycz-
nie traktującym gospodarkę, dzięki czemu udawało mu się utrzymać walutę 
na nieosiągalnym już potem poziomie, i odrzucającym ekspansjonistyczną 
imperialną politykę poprzedników; został zamordowany (18 VIII) w wyni-

6 Tzw. Agri Decumates – terytorium między Górnym Renem, Menem i Dunajem.
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ku spisku pałacowego (jego następcą został wybrany przez senat Nerwa); 
reformował administrację, zwiększając rolę ekwitów, dokończył budowę 
Koloseum; jest bohaterem opowiadań, nowel i romansów, a nawet krymi-
nału i kilku filmów oraz seriali

imperAtor cezAr domicjAn August gerMAński / imperAtor cezAr domicjAn Au-
gust / imperAtor cezAr August gerMAński (Caesar / Imperator Caesar 
Augustus Germanicus / Imperator Caesar Domitianus Augustus / Im
perator Caesar Domitianus Augustus Germanicus)…1,1,8 (przeciw Ger-
manom; *83); 3,10 (Germania: ts.; *83); 2,3,23 (Germania: przeciw Chattom; 83); 
11,7 (Germania / kraj Kubiów: zjednuje sobie to plemię sprawiedliwym postępowaniem; 
*83); 4,3,14(bis) (Galia / m. Lingonów: przeciw Juliuszowi Cywilisowi; jego wojsko 
oszczędza miasto; *70) 

gerMAński (Germanicus), przydomek…2,11,7 (*83) 
Domicjusze

domicjusz kAlwinus (Domitius Calvinus), bliżej nieznany
3,2,1 (pod Luerią: przeciw Ligurom; ?) 

domicjusz korbulon, Gnejusz (Domitius Corbulo), (ok. 7‒67 n.e.) konsul desy-
gnowany (consul suffectus; 39), wódz rzymski; poślubił Kassję Longi-
nę, która przez matkę, Junię Lepidę, była prapraprawnuczką Oktawiana 
Augusta; szwagier Kaliguli (przyrodnia siostra, Milonia Cezonina, była 
czwartą żoną cesarza), teść Domicjana, który poślubił jego młodszą cór-
kę Domicję Longinę; cesarz Klaudiusz mianował go dowódcą wojsk 
w Germanii Niższej, gdzie pokonał Cherusków i Chauków (47), tam 
też kierował pracami inżynierskimi nad przekopaniem kanału między 
Renem a Mozą (Fossa Corbulonis); Neron mianował go naczelnym 
wodzem wojsk na wschodzie (55); gdy Partowie odsunęli od władzy 
sprzyjającego Rzymianom Radamisa, rozpoczął ofensywę: przekroczył 
Eufrat i zdobył stolicę kraju, Artaksaty (58), a następnie Tygranokerty 
i osadził na tronie Tygranesa VI (59); z kolei otrzymał namiestnictwo 
Syrii (60); po klęskach Rzymian (61) ponownie otrzymał naczelne do-
wództwo nad armią i pokonał Partów, zmuszając ich do uznania rzym-
skiego zwierzchnictwa (63); na skutek pałacowych intryg zazdrosny 
o jego sławę i podejrzliwy Neron odwołał go z Syrii (jego następcą 
został Wespazjan) do Grecji, gdzie po przybyciu do korynckiego portu 
Kenchry na polecenie cesarza popełnił samobójstwo; bohater powieści 
historycznej i internetowego serialu Forward Unto Down (‘Naprzód aż 
do świtu’), który rozgrywa się w Akademii Wojskowej «Korbulon», 
a jej motto: „Ἄξιος [Áksios]!” (‘Jestem godzien’) to zarazem ostatnie 
słowo Korbulona wypowiedziane przed wykonaniem polecenia Nerona 
i rzuceniem się na własny miecz

2,9,5 (Azja / Armenia / pod Tygranocertami: przeciw Armeńczykom; *60); 4,1,21 (Armenia 
/ opodal twierdzy Inicja: jak karze oddziały, które stchórzyły; *58/59). 28 (Armenia: 
ukaranie prefekta jazdy za ustąpienie przed wrogiem i niedoposażenie oddziału w broń; 
*58/59); 2,3 (przeciw Partom; *55‒59); 7,2 (jego rada; [*7‒67]) 

drogA eMiliAńskA (via Aemilia), prowadziła z Ariminum (dziś: Rimini) do Placencji 
(dziś: Piacenza); ufundowana przez Marka Emiliusza Lepidusa (konsul 187, 175 
p.n.e.), ukończona w roku 175…2,5,39 (43) 

Duelliusz, Gajusz patrz Duilliusze / Duilliusz, Gajusz
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Duilliusze
duilliusz (Duillius), wódz sprzymierzeńców podczas ich wojny z Rzymem (91‒88), 

bliżej nieznany
1,5,17 (Italia: przeciw Sulli; 90) 

Duilliusz, Gajusz (Caius Duil(l)ius), (III w. p.n.e.) konsul (260 p.n.e.), homo 
novus; po objęciu konsulatu z konieczności został pierwszym dowódcą 
w bitwie z siłami kartagińskimi u Wysp Liparyjskich, kiedy jego kolega 
w konsulacie przez swoją lekkomyślność dostał się do niewoli; następnie 
nadzorował budowę floty: w ciągu 60 dni od wyrębu drzew wybudowa-
no złożoną ze 130 okrętów armadę, którą dowodził w bitwie morskiej 
pod Mylami (Mylae; dziś: Milazzo na północnym wybrzeżu Sycylii), kiedy to 
Rzymianie odnieśli pierwsze zwycięstwo na morzu, a wielce przyczy-
niło się do niego urządzenie zwane „krukiem” (corvus), umożliwiają-
ce abordaż; zdobył wówczas wiele wrogich okrętów, w tym jednostkę 
głównodowodzącego Hannibala Giskona, a dzioby kartagińskich okrę-
tów przyozdobiły kolumnę (columna rostrata) wzniesioną przez niego 
na Rynku Rzymskim (Forum Romanum); został wybrany cenzorem, co 
w przypadku człowieka niemającego wśród swoich przodków mężów 
konsularnych było rzadkim honorem (258)

duelliusz, g[Ajusz] (C. Duellius), odmianka…1,5,6 (Sycylia / port w Syrakuzach: 
przeciw Kartagińczykom i ich syrakuzańskim sprzymierzeńcom; 260); 2,3,24 (Sycylia 
/ pod Mylami: przeciw punickiej flocie, wymyśla „żelazne ręce”; 260); 3,2,2 (przeciw 
Kartagińczykom; 260) 

dydiusz, t[ytus] (Didius / T. Didius), († 11 VI 89 p.n.e.) konsul (98); był trybu-
nem ludowym (103), a jako pretor pokonał w Macedonii Skordysków (101) 
i odbył nad nimi triumf (100); pełniąc konsulat, wniósł wiele ustaw;7 jako 
prokonsul otrzymał Hiszpanię Bliższą, gdzie służył przez 5 lat (97‒93), wal-
cząc z Celtyberami, nad którymi odniósł wiele zwycięstw, eksterminując 
20 000 Arewaków, pacyfikując m. Termessus (dziś: stanowisko archeologiczne koło 
Montejo de Tiermes we wspólnocie autonomicznej Kastylia i Léon) i po 9 miesiącach 
oblężenia zdobywając Kolendę (różnie lokalizowana, ale w pobliżu i na zachód od 
Termessus), a mieszkańców, w tym kobiety i dzieci, sprzedając w niewolę; 
kolejny triumf odbył po zdradzieckiej likwidacji sąsiadującego z Kolendą 
m. Celtyberów, które zamieszkiwali biedacy służący wcześniej w wojsku 
rzymskim podczas walk z Luzytanami; po zakończeniu służby w Hiszpanii 
sprawował funkcję legata podczas wojny sprzymierzeńczej (90‒89); krót-
ko po zdobyciu Herkulanum padł w bitwie opodal Noli lub Pompejów; za 
swego konsulatu odnowił gmach urzędu cenzorów (villa publica) na Polu 
Marsowym (Campus Martius)

1,8,5(bis) (Hiszpania: przeciw Celtyberom; 97‒93); 2,10,1 (ts.) 
dyrrAchium/dyrrAcjum (Dyrrhachium / Dyrrhacium), (gr. Ἐπίδαμνος [Epídamnos]; dziś: 

wł. Durazzo, alb. Durrës) m. w Illirii nad Morzem Adriatyckim…2,7,13 (48); 3,17,4 
(48); 4,1,43 (75) 

7 Lex Caecilia Didia stanowiła, że między zgłoszeniem ustawy a głosowaniem nad nią musi 
upłynąć określony termin, trinundium, rozumiany w zależności od wykładni jako 24 bądź 17 dni; 
jej drugi przepis, tzw. lex statura ‒ że dekrety dotyczące różnych spraw nie mogą być zestawione 
w jednej ustawie.
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Efez (Ephesus), (Ἔφεσος [Éfesos]; dziś: 3 km na południowy zachód od miejscowości Selçuk w pro-
wincji İzmir, w Turcji) m. w Azji Mniejszej u ujścia rz. Kaystros (dziś: Küçük Menderes 
‒ ‘Mały Meander’), na pograniczu Jonii i Lidii…3,3,7(bis) (287) 

efezyjczycy (Ephesii), mieszkańcy Efezu…3,3,7 (Azja Mniejsza / Efez: przeciw Lizyma-
chowi; 287); 9,10 (Azja Mniejsza: przeciw niezidentyfikowanemu Antiochowi i Rodyjczykom; 
262‒246) 

efiAltes (Ephialtes), (Ἐφιάλτης [Efiáltes]) († ok. 469 p.n.e.) zdradził Persom górskie przej-
ście pozwalające przedostać się na tyły obsadzonych przez Leonidasa i 300 
Spartan Termopil; wedle jednej z wersji legendy uciekł potem do Tessalii, 
gdzie przypadkowo zginął, a wedle innej Persowie przyrzekli mu dać tyle złota, 
ile sam waży, po czym obdarli go ze skóry, wypchali złotem i wysłali Grekom;8 
ścieżkę Efialtesa (tzw. perskie obejście ‒ Περσικὴ περιήλυσις [Persiké periélysis]) 
wykorzystał potem Katon Starszy w starciu z siłami Antiocha III (191)

2,2,13 (Grecja / Termopile: zdradził Persom, którędy można obejść wąwóz; 480) 
egipcjAnie (Aegyptii), mieszkańcy i żołnierze z Egiptu…1,1,5 (Egipt: Cezar podejrzewa 

ich o nielojalność; 48); 2,3,13(ter) (przeciw Persom; ?); 5,6 (?) 
egipt (Aegyptus), kr. w Afryce nad Nilem…1,1,5 (48) 
egospotAmy/Ajgospotamy (Aegospotami), (Αἰγὸς Ποταμοί [Aigós Potamoí] ‒ ‘Kozi strumyk’) 

m. i rz. na Chersonezie Trackim, nad Hellespontem, na północny wschód od Sestos 
(dziś: Bigalı w Turcji)…2,1,18 (405) 

ekwowie (Aequi), starożytny lud italski mówiący dialektem oskijskim, który zajmo-
wał obszary między Sabinami, Marsami, Wolskami i Latynami, w dolinach rz. 
Himella, Tolenus oraz górnego biegu Arnus (dziś: Arno); ok. 500 r. pojawili się 
w sąsiedztwie miast latyńskich: Tiburu (dziś: Tivoli) i Preneste (dziś: Palestrina)…2,8,2 
(Italia / Lacjum: w sojuszu z Hernikami przeciw Agryppie Furiuszowi Fulsowi; 446); 3,1,1 (Italia / 
Lacjum / opodal Ancjum; przeciw Tytusowi Kwincjuszowi Kapitolińskiemu; 468) 

eleA/Elaja (Elaea), (Ἐλαία [Elaía]; dziś: Zeytindağ w prowincji Izmir w Turcji) m. w Eolidzie 
w Azji Mniejszej; w starożytności port Pergamonu położony u ujścia rz. Kaikos 
do Zatoki Eleackiej…4,5,16 (130) 

eleuzis (Eleusis), (Ἐλευσίς [Eleusís]; dziś: Elefsina) m. w zachodniej Attyce, na Równi-
nie Triazyjskiej, ośrodek kultu Demeter i Persefony-Kory…2,9,9 (? [ok. 600 lub 
561‒527]) 

eliusze (Aelii), ród rzymski
4,5,14 (14 z nich ginie w bitwie wraz z Gajuszem Eliuszem; ? [przed 2 VIII 216]) 

eliusz, g[Ajusz] (C. Aelius), pretor miejski, postać niezidentyfikowana
4,5,14(bis) (chcąc zapewnić zwycięstwo ludowi rzymskiemu, każe zabić dzięcioła, mimo że 

to sprowadzi na niego śmierć; ? [przed 2 VIII 216]) 
Emiliusze

Emiliusz Barbula, Lucjusz (Lucius Aemilius Barbula), († po 269 p.n.e.) konsul 
(281), cenzor (269); był wnukiem, synem i ojcem konsulów; dowodził 
wojskiem w walkach z plemieniem Samnitów; najechał Tarent (przyzna-
no mu za to triumf), co stało się powodem wezwania przez obywateli na 
pomoc króla Pyrrusa (280)

emiliusz pAulus (Aemilius Paulus), błędne imiona…1,4,1 (Italia: przeciw Lu-
kanom; 281) 

8 Rzeczownik pospolity ἐφιάλτης oznaczał w grece ‘koszmar, zmorę’, a imię Efialtes ‒ zdraj-
cę (jak w polszczyźnie Judasz).
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Emiliusz Papus, Kwintus (Quintus Aemilius Papus), (fl. 282‒275 p.n.e.) konsul 
(282, 278), cenzor (275); zwycięsko walczył z Bojami w północnej Italii 
(282); posłował do Pyrrusa do Epiru (280) 

emiliusz pAulus (Aemilius Paulus), błędne imiona…1,2,7 (Italia: podczas wojny 
z Etruskami, przeciw Bojom; 282); 4,1 (Italia: przeciw Lukanom; 278) 

emiliusz rufus (Aemilius Rufus), (I w. n.e.) prefekt jazdy w wojsku Domicjusza 
Korbulona w Armenii

4,1,28 (Armenia: ukarany za ustąpienie wrogom i niedoposażenie oddziału w broń; *58/59) 
Emiliusz skAurus, m[Arek] (Scaurus / M. Scaurus), (ok. 163‒89 p.n.e.) konsul 

(115), jako że pochodził ze zbiedniałej, choć patrycjuszowskiej, rodzi-
ny, od pokoleń niepiastującej żadnych urzędów, traktowano go jako 
„człowieka nowego” (homo novus); był kolejno trybunem wojskowym 
w Hiszpanii, gdzie otrzymał corniculum (por. przyp. 419) (126), edylem 
kurulnym (122), pierwszym senatorem (princeps senatus) (wielokrotnie 
na 5 lat, począwszy od 120 lub 115 r.), pretorem (119) i cenzorem (109); 
jako jeden z niewielu odmówił przyjęcia łapówki od Jugurty (117); 
w czasie konsulatu przeprowadził dwie ustawy (o luksusie i sposobie 
głosowania wyzwoleńców), walczył przeciw Ligurom i Tauryskom, za 
co przyznano mu triumf, rozpoczął także budowę Drogi Emiliańskiej 
Skauryjskiej (via Aemilia Scaura) z Pizy (dziś: ts., wł. Pisa) do Placencji 
(dziś: Piacenza) przez Genuę (dziś: ts., wł. Genova) oraz wyremontował wiele 
mostów, w tym Most Mulwijski; daremnie posłował wraz z innymi do 
Numidii do Jugurty (112), z kolei brał udział w wojnie z Jugurtą jako 
legat (111), a oskarżony o wzięcie łapówki od króla sprawił, że wybrano 
go na członka trzyosobowej komisji śledczej badającej tę aferę (110); 
powierzono mu ponadto bardzo prestiżową funkcję kuratora do spraw 
rozdziału zboża (curator annonae) (104); kiedy jego syn wraz z innymi 
jeźdźcami uciekł do Rzymu przed Cymbrami znad rz. Atezy (dziś: wł Adi-
ge, pol. Adyga w Tyrolu), porzucając konsula Kwintusa Lutacjusza Katulusa, 
nie chciał go widzieć, dlatego młody Skaurus popełnił samobójstwo 
(102); wiele razy się procesował, już to samemu oskarżając, już to jako 
oskarżony, i osobiście stawał w sądzie nawet w podeszłym już wieku 
(92‒89)

4,1,13 (potępiony przez niego syn popełnia samobójstwo; 102); 4,3,13(bis) (przekazał we 
wspomnieniach anegdotę o drzewie, z którego jego żołnierze nie zerwali owoców; 115) 

Emiliusze Paulusowie
Emiliusz pAulus, l[ucjusz] (L. Paulus), († 2 VIII 216 p.n.e.) konsul (219, 

216), ojciec następnego; podczas pierwszego konsulatu z suk-
cesami walczył w II wojnie illiryjskiej przeciw Demetriosowi 
z Faros, za co przyznano mu triumf (219); posłował do Kar-
taginy, chcąc się dowiedzieć, czy Hannibal oblegał Saguntyj-
czyków, sprzymierzeńców ludu rzymskiego, z polecenia rządu, 
a gdyby tak było, posłowie mieli wypowiedzieć wojnę, co też 
uczynili i tak rozpoczęła się II wojna punicka (218); zginął 
w bitwie pod Kannami, choć ostrzegał przewodzącego naprze-
miennie wojsku drugiego konsula, by nie wydawał bitwy na 
otwartym terenie, bo wróg góruje liczbą konnicy i doświad-
czeniem jeźdźców; rzymska tradycja za klęskę winiła przede 
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wszystkim plebejskiego konsula Warrona, któremu udało się 
uciec, łagodniej oceniając patrycjusza

4,5,5 (nie chce ratować się z kanneńskiej zagłady; 216). {6} (losy jego kolegi 
w konsulacie, Gajusza Terencjusza Warrona; 216) 

flAkkus, l[ucjusz] (L. Flaccus), błędne imiona…4,1,4 (za jego konsulatu 
żołnierze po raz pierwszy złożyli przysięgę ‒ ius iurandum; 216) 

Emiliusz pAulus Macedoński, Lucjusz (Paulus), (ok. 229‒160 p.n.e.) konsul 
(182, 168), syn poprzedniego; za swego pierwszego konsulatu po-
konał liguryjski szczep Ingaunów; walczył z królem macedońskim 
Perseuszem (III wojna macedońska), zwyciężając go w bitwie pod 
Pydną (22 VI 168; dziś: ts. w greckim regionie Pieria), i odbył z tej okazji 
triumf; z książek, jakie wraz z innymi łupami przywiózł z Grecji 
i Macedonii, utworzył księgozbiór i założył w Rzymie bibliotekę; 
w czasie uroczystości pogrzebowych ku jego czci odegrano dwie 
komedie Terencjusza: Teściowa (Hecyra) i Bracia (Adelphoe) (160)

2,3,20 (Grecja / pod Pydną: przeciw królowi Macedończyków, Persesowi; 168); 3,17,2 
(Italia / Liguria: przeciw Ligurom; 181); 4,7,3 (jego rada; [ok. 229‒160]) 

patrz Emiliusze / Emiliusz Barbula, Lucjusz
patrz Emiliusze / Emiliusz Papus, Kwintus

enipeus (Enipeus), (Ἐνιπεύς [Enipeús]; dziś: Enipeas) rz. w Tessalii, w Grecji północnej 
…2,3,22a (48) 

epAminondAs/Epamejnondas (Epaminondas), (Ἐπαμεινώνδας [Epameinóndas]) († 362 p.n.e.) 
wódz i polityk tebański, przywódca Związku Beockiego (beotarcha), twórca 
potęgi Teb; za rządów jego i Pelopidasa Teby przeżyły krótki okres hege-
monii (371‒362); dzięki ulepszeniu formacji falangi złamał potęgę mili-
tarną Sparty w bitwie pod Leuktrami w Beocji (371); spustoszył Lakonię 
i doprowadził do uniezależnienia się Messenii od Sparty (371); zmarł z ran 
po zwycięskiej dla Teban bitwie z koalicją Sparty, Aten, Achai i Elidy pod 
Mantyneją na środkowym Peloponezie; reorganizacja armii i innowacje tak-
tyczne, które wprowadził jakoby pod wpływem nauk pitagorejczyków (był 
w młodości ich słuchaczem), stały się wzorem dla reform Filipa II Mace-
dońskiego i Aleksandra

1,11,6 (Grecja: przeciw Lacedemończykom; 371). 16 (ts.); 12,5 (ts.). {6} (wyjaśnia przerażonym, 
co oznacza meteor; ? [† 362]). {7} (Grecja: przeciw Lacedemończykom; ? [† 362]); 
2,2,12 (Grecja / Peloponez / Arkadia / pod Tegeą: ts.; 362); 5,26 (Grecja / Istm: ts.; 
369); 3,2,7 (Grecja / Peloponez / Arkadia; 379); 11,5 (Grecja / Peloponez / Arkadia 
/ pod Mantynią: przeciw Mantyneńczykom i Lacedemończykom; 362); 12,[3]; 4,2,6 
(jego szczupłe siły przeciw Lacedemończykom; 371); 4,3,6 (jego powściągliwość; 362) 

patrz Tebanie / Tebańczyk
epicydes/Epikydes (Epicydes), (Ἐπικύδης [Epikýdes]) (III w. p.n.e.) bogaty Syrakuzań-

czyk, pełnomocnik Hannibala wysłany do Syrakuz po wygnaniu tyrana Hie-
rona w celu zawarcia sojuszu; kierował obroną miasta podczas oblężenia, 
którym kierował Marek Klaudiusz Marcellus (213‒212)

3,3,2 (Sycylia / Syrakuzy: wydaje ucztę dla obywateli; 212) 
epidAurus/Epidauros (Epidaurus), (Ἐπίδαυρος [Epídauros]) m. w Argolidzie na Pelopo-

nezie, nad Zatoką Sarońską…2,11,1 (? [prawdopodobnie lata 70. I w.]) 
epidAuryjczycy (Epidaurii), mieszkańcy Epidauru…2,11,1 (Grecja / Peloponez / Epidaurus: 

przeciw Publiuszowi Waleriuszowi; ? [prawdopodobnie lata 70. I w.]) 
Epikydes patrz Epicydes
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epir (Epirus), (Ἤπειρος [Épeiros]) kr. w północno-zachodniej Grecji, między Morzem 
Jońskim, Tessalią, Illirią, Zatoką Ambrakijską i Akarnanią…2,13,8 (198) 

epiroci (Epirotae), mieszkańcy i żołnierze z Epiru…1,4,6(bis) (przeciw Etolom; ?); 2,3,21a 
(Italia / Apulia / pod Askulum: przeciw Rzymianom, dowodzi nimi Pyrrus; 279); 4,13 (ich królem 
Pyrrus; 280); 6,9 (ts.; ? [306‒302, 297‒272]); 3,3,1 (Italia / Apulia / pod Tarentem; przeciw Rzy-
mianom, dowodzi nimi Milon; 272); 6,3 (ich królem Pyrrus; 296‒280); 4,1,14 (ts.; 275). 18 (ts.; 
279); 3,2 (ich posłem Cyneasz; 280); 4,2 (ich królem Pyrrus; 279) 

Erynie patrz Furie
erytrejczycy (Erythraei), mieszkańcy Erytr (Ἐρυθραί [Erythraí]), jednego z dwunastu 

głównych miast jońskich w Azji Mniejszej, położonego naprzeciw w. Chios… 
2,5,15 (Chios: przeciw Chiotom; ? [VII w.]) 

etoliA (Aetolia), (Αἰτωλία [Aitolía]) kr. w Grecji środkowej, pomiędzy Epirem, Tessalią, 
Akarnanią, Dorydą, Lokrydą i zatoką Patras…2,5,19 (? [przed 358]) 

etolowie (Aetoli), mieszkańcy i żołnierze z Etolii…1,4,4 (ich przywódcą Nikostratus; ?). 6 
(ich posłowie proszą Filipa V o pokój; 210); 2,4,4 (Grecja / szczyt g. Kallidromum: podczas 
walk Rzymian z Antiochem III konsul Maniusz Acyliusz Glabrion usuwa ich ze szczytu góry; 
191); 5,19(bis) (Grecja: przeciw Illirom i Bardylisowi; ? [przed 358]); 6,5 (Grecja: przeciw 
Antygonowi III Dosonowi; 223‒221); 7,14(bis) (Epir / Ambracja: przeciw Markowi Porcju-
szowi Katonowi Starszemu; 191) 

etolczyk (Aetolus)…3,2,11 (Tymarchus; 281) 
etruskowie (Etrusci), nieindoeuropejski lud zamieszkujący środkową Italię, wro-

gowie Rzymian…1,8,3(bis) (Italia / Umbria / Pole Sentyńskie pod Sentinum: przeciw 
Rzymianom; 295); 11,1 (Italia: ts.; 480); 2,5,2 (Italia: przeciw Sutrynom i Kwintusowi 
Fabiuszowi Maksymusowi Rullusowi; 310); 6,7(bis) (Italia: przeciw Gnejuszowi Manliu-
szowi Cyncynnatowi i Rzymianom; 480); 7,11 (Italia: przeciw Gnejuszowi Manliuszowi 
Cyncynnatowi i Markowi Fabiuszowi Wibulanowi; 480) 

etruskAmi, wojnA z (bellum Etruscum)…1,2,2 (310). 7 (282) 
etruski język (lingua Etrusca)…1,2,2 
etruskie przebrAnie (Tuscus habitus)…1,2,2 

eufrAt (Euphrates), (Εὐφράτης [Eufrátes]; dziś: ts.) główna (obok Tygrysu) rz. Mezopota-
mii, przepływała przez środek Babilonu…1,1,6(bis) (38); 3,7,4 (538). [5] (?) 

Eumenesowie
eumenes (Eumenes), (Εὐμένης [Euménes]) może Eumenes II Filadelfos Soter (221‒ 

–159 p.n.e.), władca Pergamonu z dynastii Attalidów (panował w la-
tach: 197‒159), syn Attalosa I Sotera, brat Attalosa II Filadelfa, ojciec 
Attalosa III Filometora i Arystonika; w konflikcie Rzymu z Antio-
chem III Wielkim, jako dziedzic związków przyjaźni zawartych przez 
ojca, stanął po stronie Rzymian i znacząco przyczynił się do klęski 
Antiocha w bitwie pod Magnezją (dziś: Manisa w Turcji) (XII 190 lub 
I 189), toteż na mocy pokoju zawartego w Apamei (188) otrzymał 
wiele terytoriów w Azji Mniejszej, w tym ziemie Galatów podbite 
uprzednio przez konsula Gnejusza Manliusza Wulsona, a Pergamon 
stał się najpotężniejszym tamtejszym królestwem, choć zależnym od 
Rzymu; z kolei prowadził wojny z Bitynią i królem Pontu Farnakesem I 
(183‒179); przed rzymskim senatem oskarżył władcę Macedonii Per-
seusza, ale dopiero zamach na życie pergamońskiego króla w pobliżu 
Delf w drodze powrotnej do ojczyzny skłonił Rzymian do rozpoczęcia 
III wojny macedońskiej (171‒168); po wygranej pod Pydną (22 VI 
168; dziś: ts. w greckim regionie Pieria), podejrzewany o konszachty z Per-
seuszem, stracił zaufanie Rzymian; kiedy więc Pergamon najechali 
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Galaci, a on wysłał do Miasta brata, by prosił senat o pomoc, namawia-
no późniejszego Attalosa II, by przejął władzę, również jemu samemu 
nie pozwolono przekroczyć bram stolicy; własnymi siłami pokonał 
Galatów i zmusił ich do zawarcia pokoju (168‒167), choć Rzymianie 
od razu ogłosili autonomię galackiego państewka; to on uczynił Per-
gamon jednym z najwspanialszych ówczesnych miast, powiększywszy 
wielokrotnie obszar metropolii, i on ufundował Ołtarz Pergamoński, 
wotum dziękczynne za zwycięstwo nad Galatami; w Atenach wzniósł 
wielki portyk przy teatrze Dionizosa; w jego czasach sporządzono 
katalog zbiorów, drugiej, po aleksandryjskiej, największej biblioteki 
hellenistycznego świata, w której pracowało wielu znakomitych uczo-
nych; jak się przypuszcza, właśnie na potrzeby narastających zbiorów 
zintensyfikowano miejscową produkcję pergaminu (tj. wyprawionych 
skór), a wedle tradycji miałoby to być ‒ zgodnie z nazwą ‒ w ogóle 
pergamońskie odkrycie, choć autentyczności opowieści o tym jakoby 
pergamin wynaleziono dlatego, że Ptolemeusz V Epifanes ograniczył 
eksport papirusu, w świetle znalezisk z Dura Europos, dowodzących, 
iż znano go już wcześniej, całkowicie się dzisiaj podważa

1,11,15 (Azja Mniejsza: przeciw Galom [tj. Galatom]; ? [241‒197 lub 197‒159]) 
patrz Attalus I Soter

eumenes z Kardii (Eumenes), (ok. 362‒316 p.n.e.) wódz i mąż stanu, sekretarz 
(ἀρχιγραμματεύς [archigrammateús]) Filipa II Macedońskiego (343‒336) 
i jego syna Aleksandra (336‒323), jedyny Grek sprawujący tak wyso-
kie funkcje na dworze macedońskim; jako diadoch otrzymał w zarząd 
Paflagonię, Kappadocję i Pont; następnie sprzymierzył się (321‒320) 
z Perdikkasem, opiekunem syna Aleksandra, przeciwko koalicji pozo-
stałych diadochów (Kraterosa, Ptolemeusza, Lizymacha, Antygona I 
Jednookiego i Antypatra); po przegranej bitwie z Antygonem schronił 
się w górach na pograniczu Kappadocji, w niedostępnej twierdzy Nora, 
dobrze zaopatrzonej na długie oblężenie (zima 320 ‒ jesień 319); ponie-
waż o pozyskanie go starali się i Antygon, i Poliperchon, ten pierwszy 
pozwolił mu wyjść z twierdzy razem z wojskiem; następnie wszedł 
w koalicję z Poliperchontem, który oddał mu na służbę 3000 weteranów 
ze Srebrnych Tarcz, dawnej straży przybocznej Aleksandra, i przekazał 
opiekę nad olbrzymim, gromadzonym przez 30 lat skarbem królew-
skim ulokowanym w Cylicji; zajął Babilon (X 318), po czym spotkał 
się w Suzjanie z satrapami, od których dostał 114 słoni bojowych 
(lato 317); w końcu wdał się w wojnę z Antygonem, którego pokonał 
w dwóch bitwach (jesień 317), ale podczas trzeciej, do jakiej doszło 
pod Gabami (starop. Aspadāna, gr. Γάβαι [Gábai], łac. Gabae; dziś: Isfahan w Iranie) 
(wiosna 316), choć wynik starcia pozostawał nierozstrzygnięty, został 
wydany Antygonowi przez oddział Srebrnych Tarcz i po kilku dniach 
uduszony przez strażników na rozkaz samego Antygona ‒ jego prochy 
odesłano w srebrnej urnie żonie i dzieciom do Kappadocji; miał być 
redaktorem zaginionych Dzienników królewskich (Βασίλειοι ἐφημερίδες 
[Basíleioi efemerídes]), które odnotowywały najważniejsze wydarzenia 
związane z Aleksandrem Macedońskim, m.in. przebieg jego ostatniej 
choroby
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4,7,34 (Azja Mniejsza / twierdza Nora w g. Taurus, na pograniczu Kappadocji i Likaonii: 
otoczony w twierdzy skutecznie ćwiczy konie, choć nie ma do tego warunków; 320)

patrz Kardia
europA (Europa), (Εὐρώπη [Európe]) część świata…2,6,8 (480) 
eurymedont (Eurymedon), (Εὐρυμέδων [Eurymédon]; dziś: Köprüçay w prowincji Antalya w Tur-

cji) rz. uchodząca do morza na południowym wybrzeżu Azji Mniejszej, w Pam-
filii…2,9,10 (466) 

ezerniA (Aesernia), (dziś: Isernia) m. na terytorium Samnitów, w środkowej Italii…1,5,17 
(90) 

Fabiusz patrz Fabiusze / Fabiusz Wibulanus, Marek
   patrz  Fabiusze / Fabiusze Maksymusowie / Fabiusz Maksymus Rullus/Rul-

lianus, Kwintus
   patrz  Fabiusze / Fabiusze Maksymusowie / Fabiusz Maksymus Werrukozus 

Kunktator, Kwintus
Fabiusz Maksymus patrz Fabiusze / Fabiusz Ambustus, Gajusz
Fabiusz Rutyliusz Maksymus patrz Fabiusze / Fabiusze Maksymusowie / Fabiusz Ma-

ksymus Rullus/Rullianus, Kwintus
Fabiusze

Fabiusz Ambustus, Gajusz (Caius Fabius Ambustus), (IV/III w. p.n.e.) zastęp-
czy dowódca jazdy (magister equitum suffectus; 315), brat Kwintusa 
Fabiusza Maksymusa Rullusa; jako dowódca jazdy (jego poprzednik 
padł w bitwie) przy bracie-dyktatorze przybył z wojskiem od strony 
Rzymu pod Sorę w kraju Wolsków, gdzie stoczono zwycięską bitwę 
z Samnitami podczas II wojny samnickiej

fAbiusz mAksymus (Fabius Maximus), błędnie…1,11,21 (podpala okręty, by nie 
było odwrotu; 315) 

fAbiusz cezon (Fabius Caeso), (fl. 2. połowa IV w. p.n.e.) przyrodni brat Kwin-
tusa Fabiusza Maksymusa Rullusa (może Marek Fabiusz Ambustus, 
dowódca jazdy [322])

1,2,2 (Italia / Etruria / Las Cymiński: przeciw Etruskom; 310) 
Fabiusze Maksymusowie

fAbiusz mAksymus, kw[intus] (Fabius Maximus / Q. Maximus), († 203 p.n.e.)  
konsul (213), syn Kwintusa Fabiusza Maksymusa Kunktatora; brał 
udział w bitwie pod Kannami (2 VIII 216) jako trybun wojskowy 
i uciekł stamtąd do Kanuzjum (216); z kolei piastował edylat kurul-
ny (214), a potem jako pretor walczył z Kartagińczykami w Apu-
lii (dziś: wł. Puglia) (214); za swego konsulatu zdobył miejscowość 
Arpy, która w roku klęski kanneńskiej przeszła na stronę Hanni-
bala; przyniósł do Rzymu wieść o zwycięstwie (VI lub VII 207) 
Marka Liwiusza Salinatora nad Hazdrubalem nad rz. Metaurus 
(dziś: Metauro w regionie Marche); ojciec wygłosił mowę pogrzebową 
nad jego grobem

3,9,2 (Italia / Apulia / pod Arpami: przeciw Hannibalowi; 213) 
fAbiusz mAksymus rullus/Rullianus, kw[intus] (Fabius / Fabius Maximus / 

Fabius Rullus / Q. Fabius Maximus), (IV/III w. p.n.e.) konsul (322, 
310, 308, 297, 295), dyktator (315), cenzor (304), brat Fabiusza 
Cezona i Gajusza Fabiusza Ambusta, dziadek Fabiusza Maksymusa 
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Kunktatora; jako dowódca jazdy odniósł brawurowe zwycięstwo 
nad Samnitami pod Imbrin(i)um (lokalizacja nieznana, gdzieś w Sam-
nium), a mimo to, jako że działał bez rozkazu dyktatora Lucjusza 
Papiriusza Kursora, ten wystąpił do senatu o karę, ale ostatecz-
nie przebaczył młodzieńcowi, który rzucił mu się do nóg (Liwiusz 
8,31‒36) (325); dyktator w czasie walk z Samnitami (zwycięstwa 
pod Satykulą ‒ 315 i Tyfernum ‒ 297) i Etruskami (pod Sutrium, 
a następnie pościg do Lasu Cymińskiego; 310); kiedy sprawował 
konsulat po raz piąty, pokonał koalicję Etrusków, Samnitów i Ga-
lów pod Sentinum (295); (przydomek Rullus/Rullianus oznacza ‘Prostacki’) 

1,2,2 (Italia / Etruria / Las Cymiński: przeciw Etruskom; 310); 8,3(bis) (Italia / Umbria 
/ pod Sentinum: przeciw koalicji Samnitów i ich sprzymierzeńców; 295); 
2,1,8 (Italia / pod Sentinum (?): przeciw Galom i Samnitom; 295); 5,2 (Ita-
lia: w obronie Sutrynów przeciw Etruskom; 310); 4,1,35 (skazuje na topór 
żołnierzy, którzy ustąpili przed wrogiem; 322 lub 310, lub 297, lub 295). 
39(bis) (Lucjusz Papiriusz Kursor skazuje go na chłostę i ścięcie [sic!] za 
walkę wbrew rozkazowi, mimo że z pomyślnym skutkiem; 325) 

fAbiusz rutyliusz mAksymus (Fabius Rutilius Maximus), błędne 
imiona…2,4,2 (Italia / Samnium / pod Tyfernum: przeciw Samnitom; 297) 

fAbiusz mAksymus Serwilianus, kw[intus] (Q. Fabius Maximus), (II w. p.n.e.)  
konsul (142), wywodził się z rodu Serwiliuszów Cepionów, ale zo-
stał adoptowany do rodziny Fabiuszów; początki jego kariery nie 
są znane, wiadomo, że jako cenzor ukarał syna, który poszedł na 
dobrowolne wygnanie; jako prokonsul w Hiszpanii Dalszej walczył 
(141‒140) z Wiriatusem, przywódcą powstania Luzytanów, który 
pokonał go pod Utykką/Ituką (dziś: prawdopodobnie między miejscowoś-
ciami Martos a Espejo w prowincji Kordoba), ale z braku zapasów musiał 
powrócić do Luzytanii; przejął kilka miast obsadzonych przez siły 
Wiriatusa, zdobył 10 000 jeńców i odebrał kapitulację od Konnoby, 
dowódcy rozbójników, po czym uwolnił jego i jego ludzi, ale odciął 
im prawe dłonie; bezskutecznie obległ Erisanę (dziś: Lucena w Andalu-
zji) i zawarł z Wiriatusem ratyfikowany przez senat pokój, który jed-
nak trwał tylko 2 lata (140‒138), a senat zgodził się na wznowienie 
wojny na usilne prośby jego brata, Kwintusa Serwiliusza Cepiona, 
który uznał warunki przymierza za niegodne Rzymian; jako członek 
kolegium pontyfików napisał 12 ksiąg dzieła dotyczącego przepi-
sów kapłańskich i kultu

4,1,42 (kara dla zbiegów; 142‒140) 
fAbiusz mAksymus Werrukozus kunktAtor, kw[intus] (Cunctator / Fabius 

/ Fabius Maximus / Q. Fabius), (280–203 p.n.e.) konsul (233, 228, 
215, 214, 209), dyktator (221, 217), cenzor (230), ojciec konsula 
(213); wódz rzymski z czasów II wojny punickiej wsławiony przede 
wszystkim zręcznym stosowaniem taktyki walki defensywnej, dzię-
ki czemu osłabiał siły przeciwnika, nie ponosząc strat w ludziach 
i nie dopuszczając do oblegania miast, choć zniszczeniu uległy 
ogromne połacie kraju, a i Rzymianie nie godzili się na przeciw-
ną ich naturze i militarnej historii strategię; został powołany na 
dyktatora po klęsce Rzymian nad Jeziorem Trazymeńskim (21 VI 
217), ale po upływie kadencji odebrano mu dowództwo nad armią, 
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zarzucając tchórzostwo i bierność; nowi konsulowie dążyli do bez-
pośredniego starcia z Hannibalem, co zakończyło się klęską pod 
Kannami (2 VIII 216), po czym powrócono do jego metod działania 
i jeszcze trzykrotnie wybierano go konsulem; udało mu się po trzech 
latach okupacji odebrać Hannibalowi Tarent (209); był przeciwny 
koncepcji Scypiona Starszego, który planował przeniesienie dzia-
łań do Afryki i zniszczenie Kartaginy; nazywano go Scutum Romae 
(‘Tarczą Rzymu’) (jego przydomki oznaczają ‘Pokryty brodawkami’ i ‘Zwlekający’) 

1,3,3 (Italia: przeciw Hannibalowi, zdobywa przydomek Kunktator; 217); 5,28(bis) 
(Italia: przeciw Hannibalowi; 217); 8,2 (Italia: ts., przekazuje swoje ziemie do 
użytku publicznego; 217); 11,4 (Italia: śle posłów do Kartaginy; 217‒203); 
2,5,22(ter) (Italia: przeciw Hannibalowi; 217); 3,4,1 (Italia / Kampania: przeciw 
Kampańczykom; 215 lub 211); 9,2 (ojciec Kwintusa Fabiusza Maksymusa; 213); 
4,6,1 (odpowiedź dla syna; [po 21 VI 217 lub 215, lub 214]); 7,36 (zjednuje sobie 
dobrego żołnierza, który chciał przejść na stronę wroga; [280–203]) 

fAbiusz Wibulanus, m[Arek] (Fabius / M. Fabius), (V w. p.n.e.) konsul (483, 480); 
należał do gens Fabia, której wszyscy członkowie mieli wedle rzymskiej 
tradycji bohatersko zginąć w bitwie pod Kremerą (477), z wyjątkiem 
jego syna Kwintusa

1,11,1 (Italia: przeciw Etruskom; 480); 2,6,7 (ts.); 7,11 (ts.) 
fAbrycjusz Luscynus Jednooki (Monocularis), Gajusz (Fabricius), (IV/III w. p.n.e.) 

konsul (282, 278), cenzor (275), wielokrotny dowódca wojsk; po bitwie 
pod Herakle(j)ą (dziś: ruiny opodal m. Policoro w regionie Basilicata) (280) prowa-
dził rozmowy z Pyrrusem i na ten moment w jego biografii przypada kilka 
anegdot, m.in. o Kineasie oraz o odprawieniu Democharesa lub Nikiasza, 
królewskiego sługi, za to, że obiecał za pomocą trucizny zgładzić Pyrrusa; 
znany był z nieskazitelnego charakteru i surowych zasad, a wokół jego praw-
dziwie rzymskiej cnoty narosła legenda

4,3,2 (nie przyjmuje złota ofiarowanego przez Cyneasza; 280); 4,2(bis) (Italia: przeciw Pyrrusowi 
‒ odsyła mu jego lekarza, który za zapłatę chciał podać królowi truciznę; 279) 

fAlAris (Phalaris), (Φάλαρις [Fálaris]) (VI w. p.n.e.) tyran sycylijskiego m. Akragas 
(panował w latach: 570‒554); był znany z okrucieństwa: miał zamykać 
skazanych na śmierć ludzi we wnętrzu spiżowego byka („byk Falarisa”), 
którego rozgrzewano do czerwoności, a jęki palonych żywcem więźniów 
przypominały ryk zwierzęcia

3,4,6 (Sycylia; 570‒554) 
patrz Agrygentyńczycy / Agrygentyńczyk

fAliskowie (Falisci), plemię italskie zamieszkujące tereny południowej Etrurii, miesz-
kańcy i żołnierze przede wszystkim z m. Falerie (Falerii; dziś: Civita Castellana), po-
łożonego 50 km na północny wschód od Rzymu i 34 km od Wejów, północni 
sąsiedzi Wejentów; mimo że mówili dialektem latyńskim, kulturowo i politycznie 
znajdowali się pod silnym wpływem Etrusków…2,4,18 (Italia: w sojuszu z Tarkwiń-
czykami przeciw Rzymianom; 356); 5,9(bis) (Italia / terytorium Rzymian: przeciw Gnejuszowi 
Fulwiuszowi [może Maksymusowi Centumalowi]; ? [ok. 360‒240]); 8,3 (Italia: przeciw Tytusowi 
Kwincjuszowi Kapitolińskiemu Barbatusowi [właściwie: przeciw Tytusowi Kwinkcjuszowi Pu-
nijczykowi Cyncynnatowi]; 431). 8 (Italia: przeciw Kwintusowi Serwiliuszowi Pryskowi; 418); 
4,4,1 (Italia / Etruria / pod Faleriami: przeciw Markowi Furiuszowi Kamillusowi ‒ poddają mu się 
dobrowolnie, bo nie wykorzystał ich dzieci jako zakładników; 394) 

fArnAbAzus II (Pharnabasus), (Φαρνάβαζος [Farnábazos]) (ok. 435–373 p.n.e., fl. 422‒ 
–387), satrapa perski (we Frygii nad Hellespontem, ze stolicą w Daskylion) 



 Indeks    FAB–FI 315

za panowania Dariusza II Notosa i Artakserksesa II Mnemona, małżonek 
Apamy, córki Artakserksesa II; wspomagał Spartan przeciwko Ateńczykom 
pod Abydos i Kyzikos, później zawarł przymierze z Alkibiadesem (i ofiaro-
wał mu nawet dochody z m. Grynejon w Eolidzie), ale namówiony przez 
spartańskiego wodza Lizandra kazał go zamordować (404)

2,7,6 (azjatycki brzeg Hellespontu / pod Cyzykiem: przeciw Alcybiadesowi; 409) 
fArnAces/Farnakes II (Pharnaces), (Φαρνάκης [Farnákes]) (ok. 97‒47 p.n.e.) król Pontu 

i Królestwa Bosporańskiego (panował w latach: 63‒47), syn Mitrydatesa VI 
Eupatora; w czasie, gdy w Rzymie toczyła się wojna domowa, próbował 
odzyskać utracone przez ojca w wojnie z Rzymianami terytoria i pokonał 
pod Nikopolis (Armenia Mniejsza; dziś: Koyulhisar w prowincji Sivas w Turcji) legata 
Cezara w Azji Mniejszej (48), Cezar jednak zwyciężył go po pięciodniowej 
kampanii w bitwie pod Zelą (dziś: Zile w prowincji Tokat w Turcji), w Poncie, 
w Azji Mniejszej (2 VIII 47); uciekł do Królestwa Bosporańskiego, gdzie 
zginął w potyczce z jednym z byłych rządców

2,2,3 (Azja Mniejsza: przeciw Cezarowi; 47) 
fArnAstAnes (Pharnastanes), (także: Franapates ‒ Φραναπάτης [Franapátes]/Farnapates/Fra-

nipates/Franikates) (fl. 2. połowa I w. p.n.e.) wódz Partów, najlepszy dowódca 
króla Orodesa II; Wentydiusz Bassus pokonał go i jego katafraktów (ciężko-
zbrojnych jeźdźców) u Bram Amańskich (gr. Ἀμανίδες/Ἀμανικαὶ Πύλαι [Amanídes/
Amanikaí Pýlai], łac. Amani Portae/Amanicae Pylae; dziś: Bahce Geçidi w Turcji) (39)

2,5,37 (przeciw Publiuszowi Wentydiuszowi Bassusowi; 39) 
fArneusz (Pharnaeus), (‒) (fl. 2. połowa I w. p.n.e.) pochodził z Cyrrestyki, bliżej 

nieznany
1,1,6 (donosi Partom o zamierzeniach Wentydiusza; 38) 

patrz Cyrrestyjczyk
Farsalos / farsalska bitwa patrz Stare Farsalos
fidenAci (Fidenates), mieszkańcy i żołnierze z Fiden…2,4,[19] (Italia: przeciw Rzymianom; 

426); 8,[9] (Italia: przeciw Aulusowi Korneliuszowi Kossusowi; 426) 
fideny (Fidenae), (dziś: Castel Giubileo) m. sabińskie w Lacjum, w pobliżu Rzymu…2,5,1 

(? [772‒716]) 
Filipowie

filip (Philippus), (Φίλιππος [Fílippos]) postać niezidentyfikowana
3,9,8 (atak na miasto nadmorskie; ?) 
patrz Filipowie / Filip II Macedoński [4,1,6]

filip II Macedoński (Philippus), (Φίλιππος Μακεδών [Fílippos Makedón]) (382–336 p.n.e.)  
król Macedonii (panował w latach: 359‒336), ojciec Aleksandra, twórca 
potęgi Macedonii; podbił wybrzeża macedońsko-trackie i opanował ko-
palnie złota w Tracji, co legło u podstaw potęgi gospodarczej państwa; 
przebiegły polityk, podsycał spory między państewkami greckimi, roz-
szerzając strefę wpływów; po rozbiciu armii greckiej pod Cheroneją 
(338) opanował Helladę; zginął zamordowany

1,3,4(bis) (Bizancjum: przeciw Bizantyńczykom; 339); 4,13a(bis) (nad Hellespontem: 
przeciw Ateńczykom; 340/339). {13b} (Chersonez Tracki: przeciw Bizantyńczykom, 
Ro dyjczykom i Chiotom; 339); 2,1,9 (Grecja / pod Cheronią: przeciw Ateńczykom; 
338); 3,2 (przeciw Illirom; 359); 8,14 (przeciw Scytom; ? [359‒336]); 3,3,5 (Tracja 
(?) / m. Saniów: przeciw Saniom i Apollonidesowi, którego przekupstwem nakłonił do 
zdrady; 359‒336); 4,1,6 (wydaje surowe przepisy dotyczące dyscypliny i ograniczania 
żołnierzom wygód [identyfikacja z jego postacią jedynie prawdopodobna]; ? [382‒336]); 
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2,4 (to on wdrażał dyscyplinę żołnierzom, którzy później służyli pod rozkazami Alek-
sandra; 334); 5,12 (nawet on nie zabroni Lacedemończykom umierać za ojczyznę; ? 
[338]); 7,37 (zjednuje sobie Pytiasza, który mu groził; [359‒336]) 

filip V Macedoński (Philippus), (Φίλιππος Μακεδών [Fílippos Makedón]) (238‒179 p.n.e.)  
król Macedonii z dynastii Antygonidów (panował w latach: 221‒179), 
syn Demetriosa II, wnuk Antygona II Gonatasa, ojciec ostatniego kró-
la Macedonii Perseusza; jako sprzymierzeniec Antiocha III brał udział 
w wojnie przeciwko władcy Egiptu, zdobywając m.in. Chalkedon, Ta-
zos, Samos, Chios oraz Peraję należącą do Rodos (205‒201); wyprawiał 
się przeciw państwu Attalidów, Pergamonowi; początkowo sprzymierzył 
się z Hannibalem, co doprowadziło do wybuchu I wojny macedońskiej 
(215‒205), potem jednak zawarł pokój z Rzymem; konflikt z Rzymem 
o tereny Illirii (II wojna macedońska: 200‒196) zakończył się jego klę-
ską i podpisaniem pokoju (197): Macedonia utraciła wpływy w Grecji, 
a on zapłacił Rzymowi 1000 talentów kontrybucji

1,4,6 (Grecja / Termopile: przeciw Hellenom; 210); 2,13,8 (Grecja / Epir: przeciw Rzymia-
nom; 198); 3,8,1 (Azja Mniejsza / Peraja / Prinassus: zdobywa fort; 201) 

Flakkus, Lucjusz patrz Emiliusze / Emiliusze Paulusowie / Emiliusz Paulus, Lucjusz
flAminiusz Nepos, Gajusz (Flaminius), (280‒275 ‒ 24 VI 217 p.n.e.) konsul (223, 

217), cenzor (220), homo novus; podczas trybunatu ludowego (232 lub 228) 
udało mu się mimo sprzeciwu senatorów przeprowadzić podział między 
drobnych rolników obszaru ager Gallicus w Picenum; jako pretor został 
pierwszym w rzymskiej historii namiestnikiem Sycylii (227); zapoczątkował 
podbój Galii Przedalpejskiej (Gallia Cisalpina), pokonując po przekroczeniu 
Padu Insubrów w bitwie nad rz. Addus (dziś: Adda w północnych Włoszech), za 
co przyznano mu triumf, w trakcie którego ofiarował Jowiszowi trofeum 
wykonane ze złotych naszyjników wroga (223); jako jedyny członek senatu 
poparł trybuńską ustawę odbierającą senatorom możliwość zajmowania się 
handlem morskim; także on jako konsul desygnowany stoi prawdopodobnie 
za decyzją obniżenia wagi monety, by zyskać środki na prowadzenie wojny 
(218); Hannibal przechytrzył go, gdy ten czekał na niego w Arretium (dziś: 
Arezzo w Toskanii), ominął miasto i ruszył na południe, konsul zaś zdecydował 
się na pościg, a nie chcąc czekać na armię kolegi, zaatakował Kartagińczy-
ków w wąskim przejściu między brzegiem Jeziora Trazymeńskiego i wzgó-
rzami, liczył bowiem na to, że trudny teren osłabi liczebną przewagę wroga 
(21 VI 217); bitwa zakończyła się całkowitą klęską Rzymian, którzy dali się 
wciągnąć w zasadzkę, a konsul poległ z rąk Insubra Dukariusza, rozpoznany 
po bogatym rynsztunku i hełmie ozdobionym grzebieniem z włosów cel-
tyckich wojowników poległych nad Addusem, ciała nie udało się odnaleźć; 
jego syn również został konsulem; na południe od Pola Marsowego, nad 
Tybrem, „wybudował” jako cenzor cyrk flaminijski (circus Flaminius), tj. 
wydzielił wolną przestrzeń przeznaczoną na gromadzenie się wojska przed 
pochodem triumfalnym, na targi, wyścigi, spektakle publiczne (ludi plebei), 
która jednak od samego początku służyła plebejuszom, przede wszystkim 
jako miejsce narad (concilia plebis); również podczas pełnienia cenzury 
rozpoczął budowę Drogi Flamińskiej (via Flaminia) z Rzymu do Arymi-
num (dziś: Rimini w regionie Emilia-Romania); ze względu na klęskę w bitwie nad 
Jeziorem Trazymeńskim był bardzo krytycznie oceniany przez historiogra-
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fów antycznych (podobnie jak Gajusz Terencjusz Warron, konsul plebejski, 
po bitwie pod Kannami), którzy zarzucali mu zlekceważenie złowróżbnych 
znaków przed bitwą, objęcie konsulatu poza Miastem, nieustanne konflikty 
z senatem i uleganie plebsowi

2,5,24 (Italia / Etruria / nad Trazymennem: przeciw Hannibalowi; 21 VI 217) 
flAwiusz fimbriA, Gajusz (Flavius Fimbria), († 84 p.n.e.) syn konsula (104); popie-

rając Lucjusza Korneliusza Cynnę, przyczynił się do śmierci wielu nobilów 
po zajęciu przez Cynnę Rzymu, m.in. najstarszego syna Publiusza Licyniu-
sza Krassusa (konsula 97), który z tego powodu popełnił samobójstwo, oraz 
członków rodu Juliuszów (87); po śmierci Mariusza próbował zgładzić Kwin-
tusa Mucjusza Scewolę, który sprawował urząd najwyższego kapłana (pon
tifex maximus) (86); następnie został wysłany do Azji jako oficer (legatus) 
konsula Lucjusza Waleriusza Flakkusa, by walczyć w I wojnie mitrydatejskiej 
(86/85); podburzył żołnierzy, by zabili Flakkusa, i przejął po nim dowództwo 
(85); wtedy też działania przeciw niemu prowadził Mitrydates Młodszy oraz 
m.in. dowódca jazdy Mitrydatesa VI, Menandros (85); po zawarciu pokoju 
z Mitrydatesem VI Sulla zaatakował go i zmusił do samobójstwa; dwa jego 
legiony, tzw. fimbrianie, po śmierci wodza nie uzyskały pozwolenia na powrót 
do Italii, kilka lat później zdobyli Mitylenę (79), a potem raczej nie mieli już 
okazji walczyć, lecz sprawowali wyłącznie służbę garnizonową

3,17,5 (Azja Mniejsza / Frygia / nad Ryndakusem: przeciw Mitrydatesowi Młodszemu; 85) 
focejczycy/Fokajczycy (Phoc‹ae›enses), mieszkańcy Focei/Fokai (gr. Φώκαια [Fókaia], 

łac. Phocaea; dziś: Foça w prowincji Izmir, w Turcji), jońskiego m. w Azji Mniejszej u ujś-
cia Hermosu, nad Zatoką Hermejską, na wysokości w. Chios…3,11,2(bis) (Azja 
Mniejsza / Focea: przeciw Agesilausowi II; 396‒394) 

fontejusz krAssus, g[Ajusz] (C. Fonteius Crassus), bliżej nieznany
1,5,12 (Hiszpania: przeciw Hazdrubalowi; ?); 4,5,8 [= 1,5,12] 

formion (Phormion), (Φορμίων [Formíon]) († 428 p.n.e.) wybitny strateg oraz współ-
pracownik Peryklesa; walczył przeciwko w. Samos, później wyruszył z 30. 
okrętami do Akarnanii, aby wesprzeć Akarnanów i Amfilochijczyków w ich 
wojnie z Ambrakiotami (440/439); kierował oblężeniem Potidai na Chalki-
dyce (431), które zakończono już po jego odwołaniu (429); pokonał flotę 
peloponeską pod Naupaktos w Lokrydzie, gdzie zastosował manewr z usta-
wieniem okrętów dziobami w linii wiatru, by nie zostały zepchnięte z kursu 
(429/428)

3,11,1(ter) (Macedonia / Półwysep Chalkidycki: przeciw Chalcydenzom; 432) 
patrz Ateńczycy

Forum Gallorum patrz Rynek Galów
Frontyn patrz Juliusze / Juliusz Frontyn, Sekstus
frygiA (Phrygia), (Φρυγία [Frygía]) górzysta kr. w środkowej części Azji Mniejszej… 

1,4,2 (396) 
Fulwiusz patrz Fulwiusze / Fulwiusze Flakkusowie / Fulwiusz Flakkus, Kwintus
  pa trz  Fulwiusze / Fulwiusze Maksymusowie Centumalowie / Fulwiusz Ma-

ksymus Centumalus, Gnejusz (konsul 211)
Fulwiusz, Gnejusz patrz Fulwiusze / Fulwiusze Maksymusowie Centumalowie / Ful-

wiusz Maksymus Centumalus, Gnejusz (konsul 298)
Fulwiusz Flakkus patrz Fulwiusze / Fulwiusze Flakkusowie / Fulwiusz Flakkus, 

Gnejusz
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Fulwiusz Nobilior patrz Fulwiusze / Fulwiusze Maksymusowie Centumalowie / Ful-
wiusz Maksymus Centumalus, Gnejusz (konsul 298)

Fulwiusze
Fulwiusze Flakkusowie

fulwiusz Flakkus, Gnejusz (Fulvius), (II w. p.n.e.) trybun wojskowy, syn na-
stępnego (konsula 237), brat Kwintusa Fulwiusza Flakka (konsula 179)

4,1,32 (brat usuwa go z senatu za samowolne rozpuszczenie legionu; 174) 
fulwiusz Flakkus, kw[intus] (Q. Fulvius), († po 205 p.n.e.) konsul (237, 

224, 212, 209), prokonsul (211), dyktator (210), cenzor (231), pretor 
(215), dowódca jazdy (214), ojciec poprzedniego (trybuna; zob. 
wyżej) i Kwintusa (konsula 179; zob. niżej); podczas pierwszego 
konsulatu walczył z Galami w północnej Italii, podczas drugiego ‒ 
z Bojami, kiedy objął urząd po raz trzeci pokonał Hannona Starsze-
go pod Benewentem (dziś: Benevento w regionie Campania) i przejął jego 
obóz; przegrał pierwszą bitwę z Hannibalem pod Kapuą, ale jako 
prokonsul odzyskał miasto, okrutnie karząc mieszkańców: na star-
szych mężczyznach wykonano wyroki śmierci, a resztę obywateli 
sprzedano w niewolę, a choć Kapuańczycy wnieśli do senatu skargę, 
ten orzekł, że konsul miał prawo tak ich ukarać (211); za czwarte-
go konsulatu odzyskał dla Rzymu Lukanię i Bruttium; sprzeciwiał 
się ekspedycji Scypiona Starszego do Afryki; był dziadkiem i pra-
dziadkiem, czego pewnie nigdy by się nie spodziewał, zwolenników 
braci Grakchów (oddali nawet życie za sprawę), a jego prawnuczka 
Fulwia została trzecią żoną Marka Antoniusza

4,1,44 (czego zażądali za jego konsulatu żołnierze relegowani po bitwie kanneńskiej na 
Sycylię; 212); 7,29 (Italia / Kampania / pod Kapuą: przeciw Hannibalowi; 211) 

fulwiusz flAkkus, Kwintus (Fulvius / Fulvius Flaccus), († 172 p.n.e.) konsul 
(179; jego kolegą był brat Lucjusz Manliusz Acydynus Fulwian), 
cenzor (174), syn poprzedniego (konsula 237), brat Gnejusza (try-
buna); w czasie pretury (mniej więcej w latach 182‒180) zwycię-
sko walczył z Celtyberami w Hiszpanii Bliższej i zajął Urbikuę 
(brzmienie nazwy, a zatem i lokalizacja niepewne) (182), za co przyznano 
mu triumf (180); jako konsul zwycięsko walczył z Ligurami, za co 
otrzymał prawo do drugiego triumfu (179); dedykował ślubowaną 
w Hiszpanii jako wotum świątynię Fortuny Jeździeckiej (Fortuna 
Equestris), ale do jej budowy użył marmurowych dachówek z przy-
bytku Junony Lacyńskiej (Iuno Lacina) znajdującego się koło Kro-
tonu/Krotony w Bruttium, które oburzony świętokradztwem senat 
nakazał odwieźć na miejsce (173), niestety, dachówki tylko złożono 
na placu świątynnym, bo nikt nie potrafił rozmieścić ich ponownie 
na konstrukcji dachu; bogini, jak mówiono, odebrała mu rozum, 
toteż nie mogąc znieść śmierci jednego z synów i ciężkiej choroby 
drugiego, powiesił się we własnej sypialni

2,5,8 (przeciw Cymbrom [właściwie: Celtyberom]; 181); 4,1,32 (usuwa brata z senatu 
za samowolne rozpuszczenie legionu; 174) 

Fulwiusze Maksymusowie Centumalowie
fulwiusz Maksymus Centumalus, Gnejusz (Fulvius), (ok. 360‒240 p.n.e.) 

konsul (298), dyktator (263); legat w wojnie z Etruskami (302); 
pokonał armię Samnitów pod Bowianum (dziś: Boiano na połu-
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dniowym krańcu centralnych Włoch) i zdobył to miasto oraz inne, 
m.in. Aufidenę, za co senat przyznał mu triumf (298), choć 
wielkie zamieszanie w źródłach skłania niektórych badaczy do 
wniosku, że w istocie walczył on z Sabinami; jako propretor 
stacjonował z legionem w kraju Falisków i najechał Etrurię, 
a po bitwie pod Sentinum został odwołany do Rzymu (295); 
powołany na dyktatora zaraz po wybuchu I wojny punickiej 
(dictator clavi fingendi causa),9 miał również za zadanie zna-
lezienie zasobów umożliwiających budowę floty, by skutecznie 
walczyć z Kartaginą

1,8,3 (Italia: przeciw koalicji Samnitów i ich sprzymierzeńców; 295) 
fulwiusz, gn[ejusz] (Cn. Fulvius), identyfikacja z Centumalem nie-

pewna…2,5,9 (Italia / terytorium Rzymian: przeciw Faliskom; ? [ok. 360‒240]) 
fulwiusz nobilior (Fulvius / Fulvius Nobilior), imiona podane błędnie 

1,6,1(bis) (Italia / Samnium: przeciw Lukanom; ? [298]). [2] (Italia: przeciw Sam-
nitom (?); ? [298]); 11,2 (ts.) 

fulwiusz Maksymus Centumalus, Gnejusz (Fulvius), († 210 p.n.e.), kon-
sul (211), brat konsula (237, 3212); podczas edylatu zorganizował 
czterodniowe widowiska teatralne (ludi scaenici) (214); jako pretor 
poprowadził 2 legiony przeciw kampańskiej Suessuli (dziś: stanowisko 
archeologiczne opodal miejscowości Acerra w regionie Campania) (213); pod-
czas konsulatu obronił Rzym przed Hannibalem; jego konsularną 
prowincją była Apulia, po czym przedłużono mu imperium na rok 
następny (211‒210); został pokonany przez Hannibala w drugiej 
bitwie pod Herdoneją (opodal dzisiejszej Ordony w Apulii, wł. Puglia) i zgi-
nął na polu walki

2,5,21(bis) (Italia / Apulia / pod Herdonią: przeciw Hannibalowi; 210) 
Furie/Erynie (gr. Ἐρινύες [Erinýes], łac. Furiae) (mit.) karzące boginie zemsty (najczęściej 

wymieniano trzy)
furie, PrzyPoMinAć z wyglądu (furialis habitus)…2,4,18 (356) 

Furiusz, Marek patrz Furiusze / Furiusz Kamillus, Marek
Furiusze

furiusz, l[ucjusz] (L. Furius), bliżej nieznany
1,1,11 (wyprowadza wojsko z niedogodnego położenia; ?); 5,13 (?) [= 1,1,11] 

furiusz Fusus, AgryppA (Furius Agrippa), (V w. p.n.e.) konsul (446); za jego kon-
sulatu Rzymianie przeprowadzili udaną kampanię przeciwko Wolskom 

9 Dosłownie: ‘dyktator dla wbicia gwoździa’. Najwyższy urzędnik ‒ jak głosił przepis na-
pisany starym pismem i w starym języku ‒ miał w Idy wrześniowe (13 IX), dzień konsekracji 
świątyni Jowisza Najlepszego i Największego, wbijać gwóźdź w prawą ścianę budowli, od strony 
przybytku Minerwy, na znak rachuby lat, jako że liczbę wynalazła Minerwa (Liwiusz 7,3,5‒8). 
Gwóźdź był symbolem bogini Konieczności (gr. Ἄτροπος [Átropos], etr. Athrpa, łac. Necessitas), 
oznaczającym ‘mocowanie’ lub ‘uszczelnianie’ losu, i wbijano go corocznie (clavus annalis). 
Z czasem zapomniano o faktycznej przyczynie rytuału i religijnej wymowie ceremonii, ale w cza-
sach wczesnej republiki postanowiono odnowić zwyczaj i czterokrotnie powoływano ‘dyktatora 
dla wbicia gwoździa’ (363, 331, 313, 263), jak się przypuszcza, w czasach zarazy lub niepokojów 
w państwie, co miało być rodzajem ‘ofiary przebłagalnej lub oczyszczalnej’ (piaculum), bo Rzy-
mianie przypomnieli sobie, że wbijanie gwoździa okazywało się bardzo skuteczne dla ustania za-
razy. Potem rytuał kolejny raz reaktywował August, który w 1 r. n.e. przeniósł go do nowej świąty-
ni Marsa Mściciela (Mars Ultor), o odtąd każdy cenzor wbijał gwóźdź pod koniec swojej kadencji.
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i Ekwom (zwycięstwo pod Korbio w Lacjum), ale obaj wodzowie nie 
domagali się za nią triumfu ani senat im go nie ofiarował; w ogóle opo-
wieść Liwiusza (3,66,1‒70,15) jest w tym przypadku raczej ahistoryczna, 
a na osobę Furiusza Fususa przeniesiono niemało zasług jego kolegi, 
wówczas konsula po raz czwarty, Tytusa Kwinkcjusza Kapitolina Barbata

2,8,2 (Italia: przeciw Hernikom i Ekwom; 446) 
Furiusz kAmillus, Marek (Camillus / M. Furius), (ok. 446‒365 p.n.e.) wódz 

i polityk rzymski z patrycjuszowskiego rodu Furiuszów, cenzor (403), 
sześciokrotny trybun wojskowy z władzą konsularną (tribunus militum 
consulari potestate),10 dyktator (368, 367); zwycięsko walczył z Etru-
skami, po 10 latach oblężenia zdobywając ich główne miasto Weje (396), 
a potem Falerie (394); oskarżono go o sprzeniewierzenie części łupów 
zagarniętych w Wejach i skazano na wygnanie, ale został odwołany 
przez senat po zajęciu Rzymu przez Galów podczas najazdu Brennusa 
(390), kiedy zaś uwolnił od nich miasto, nadano mu zaszczytny tytuł 
„ojca ojczyzny” (pater patriae); po pokonaniu (389) koalicji italskich 
plemion Ekwów i Wolsków oraz Etrusków odbył potrójny triumf; zmarł 
na cholerę

2,4,[15] [= 4,7,40]; 6,1a (Italia / nad Tybrem: przeciw Rzymianom, [błędnie] dowodzi Ga-
lami; 349); 8,4 (Italia: przeciw Wolskom i Latynom w randze trybuna wojskowego 
z władzą konsularną; 386). 6 (zawraca swoich do linii bitewnej; 381); 3,13,1 (Italia / 
Rzym / Weje: przeciw Galom; 390); 15,1 (Italia: ts.); 4,4,1(bis) (Italia / Etruria / pod 
Faleriami: przeciw Faliskom ‒ nie chce wykorzystać ich dzieci jako zakładników; 394); 
7,40 (Italia: przeciw Wolskom; 389) 

GAbie (Gabii), (dziś: Osteria dell’Osa w regionie Lazio) m. latyńskie, położone ok. 18 km na 
wschód od Rzymu, między Rzymem a Preneste, przy starożytnej via Praenestina 
…3,3,3(bis) (Italia / Rzym‒Gabie [Frontyn błędnie określa ich mieszkańców mianem Sabinów]: 
Sekstus Tarkwiniusz podstępnie wydaje miasto ojcu; ? [535‒509]) 

Gabińczycy, mieszkańcy Gabiów
nAczelnicy gAbińscy (principes Gabinorum)…1,1,4 (Tarkwiniusz Pyszny postanawia ich 

wymordować; ? [535‒509]) 
Gajusz Cezar patrz Juliusz Cezar, Gajusz
Galaci (Galati), żołnierze z Galacji, kr. i prowincji w centralnej części Azji Mniejszej, 

ze stolicą w Ankyrze (dziś: Ankara w Turcji), leżącej na południe od Bitynii 
i Paflagonii

gAlowie (Galli), odmianka nazwy…1,11,15 (Azja Mniejsza: przeciw Eumenesowi (?); 
? [269‒197]); 2,13,1 (Azja Mniejsza: przeciw Attalosowi I Soterowi; 239) 

patrz Galowie

10 Funkcja ta istniała od roku 444, kiedy to po raz pierwszy powołano takich trybunów 
zamiast konsulów. Począwszy od roku 426, wybór trzech, następnie czterech, a od roku 406 sześ-
ciu trybunów konsularnych stał się regułą. Ten nowy urząd wprowadzono w sytuacji osłabiania 
się władzy wojskowej i cywilnej (imperium) urzędników kierujących państwem poprzez zwięk-
szanie ich liczby. Istotnym skutkiem zastąpienia silnej władzy dwóch konsulów słabszą władzą 
trybunów konsularnych było umożliwienie rywalizującym członkom elit, by szerzej uczestniczyli 
w sprawowaniu najwyższego urzędu. Ostatni raz powołano ich w roku 367, kiedy to na mocy lex 
Licinia Sextia (de consule altero ex plebe) można już było wybierać drugiego konsula spośród 
plebejuszy.
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gAliA (Gallia), kr. w Europie pomiędzy Pirenejami a Renem, dzieląca się w różnych 
okresach dziejów na różne prowincje…2,1,16 (58); 13,11 (51); 3,7,2 (51); 17,6 
(54); 4,3,14 (*70) 

gAlijskA drogA (via Gallica)…2,6,1b (349) 
gAlijskie prowincje (Galliae)…1,1,8 (83) 

gAlowie (Galli), plemiona zamieszkujące Galię, zarazem wojownicy tych plemion 
walczący z Rzymem…1,2,6 (Gajusz Mariusz sprawdza ich lojalność; 104); 8,3(bis) 
(Italia / Umbria / Pole Sentyńskie pod Sentinum: przeciw Rzymianom; 295); 2,1,8 (Italia / pod 
Sentinum (?): przeciw Rzymianom i Kwintusowi Fabiuszowi Maksymusowi Rullusowi; 295); 
3,16a (Afryka / pod Zamą: zasilali oddziały pomocnicze Hannibala przeciw Rzymianom i Scy-
pionowi Starszemu; 19 X 202). 18 (przeciw Cezarowi; 58‒51); 4,5(bis) (Italia: przeciw Rzy-
mianom i Gajuszowi Sulpicjuszowi Petykowi; 358). 7 (ich wodzami w powstaniu Spartakusa 
Kastus i Kannik; 71); 5,20(bis) (Galia: przeciw Tytusowi Attiuszowi Labienusowi; 53). 34 
(Italia / pod Kantenną: przeciw Markowi Licyniuszowi Krassusowi wraz z siłami Spartakusa 
i Germanami; 71); 6,1a, {1b} (Italia / nad Tybrem: przeciw Rzymianom, [błędnie] dowodzeni 
przez Kamillusa; 349); 3,13,1 (Italia / Rzym / Kapitol: przeciw Rzymianom; 390); 15,1 (ts.); 
16,2 (z oddziałów pomocniczych; przechodzą od Punijczyków na stronę Rzymian; 260‒241). 
3(ter) (Sycylia: Hannon zapobiega ich przejściu od Kartagińczyków na stronę Rzymian; 261); 
17,6 (Galia / kraj Nerwiów: przeciw Kwintusowi Tulliuszowi Cyceronowi i Cezarowi; 54). 
7(bis) (Galia [plemię Wenellów/Unellów] / Aremoryka [dziś: franc. Péninsule du Contentin, 
pol. Półwysep Normandzki]: przeciw Rzymianom i Kwintusowi Tyturiuszowi Sabinowi; 56); 
4,5,4 (Galia Przedalpejska / pod Klastydium [dziś: Casteggio w Lombardii]: przeciw Markowi 
Klaudiuszowi Marcellusowi; 222) 

gAlijscy nAjemnicy (Gallorum mercennarii)…3,16,3 (na Sycylii w wojsku Hannona; 261) 
patrz Galaci

gAstron (Gastron[ius]), (Γάστρων [Gástron]) (daty życia nieznane) najemny dowódca 
spartański w służbie władców Egiptu, bliżej nieznany

2,3,13 (po stronie Egipcjan przeciw Persom; ?) 
gelon (Gelo), (Γέλων [Gélon]) (ok. 540–478/477 p.n.e.) brat Hierona Starszego, ty-

ran m. Gela (panował w latach: 491‒485), a później Syrakuz (485‒478), 
uważany za twórcę potęgi miasta; przejął władzę w Geli, usuwając synów 
poprzedniego tyrana Hippokratesa; powiększył Syrakuzy, stosując na dużą 
skalę przesiedlenia ludności (m.in. z Kamaryny i Megary sycylijskiej); od-
mówił udzielenia pomocy Grekom w wojnie z Persją, podobno urażony, 
że nie zaoferowano mu naczelnego dowództwa, przede wszystkim jednak 
obawiając się ataku ze strony Kartaginy; zwycięzca dowodzonych przez Ha-
milkara Kartagińczyków pod Himerą (480), a tradycja głosiła, że odniósł to 
zwycięstwo tego samego dnia, gdy Grecy zwyciężyli Persów pod Salaminą

1,11,18 (Sycylia: przeciw Kartagińczykom; 480)
germAniA (Germania), kr. pomiędzy Renem, Dunajem i Odrą, zamieszkany przez 

plemiona germańskie…4,7,8 (9) 
germAnie (Germani), plemiona zamieszkujące Germanię, wielowiekowi przeciwnicy 

Rzymian…1,1,8 (przeciw Domicjanowi; *83); 3,10 (Germania: ts.; *83); 11,3 (przeciw 
Cezarowi; 58); 2,1,16 (ich królem Ariowist; 58); 5,20 (Galia: mają pośpieszyć z pomocą 
Galom przeciw Tytusowi Attiuszowi Labienusowi; 53). 34 (Italia / pod Kantenną: przeciw 
Markowi Licyniuszowi Krassusowi wraz z siłami Spartakusa i Galami; 71); 6,3 (przeciw 
Cezarowi; 58‒53); 9,4 (ich wodzem Arminiusz; *9); 4,5,11 [= 1,11,3]; 7,8 (Germania / Las 
Teutoburski: przeciw Lucjuszowi Cedycjuszowi; 9) 

gerMAńskA wojnA (Germanicum bellum)…4,3,14 (Galia / m. Lingonów: Germanie wy-
stępują przeciw Domicjanowi, w sojuszu z Juliuszem Cywilisem; *70) 

Germański patrz Domicjan
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giskon (Gisco), ojciec Hazdrubala…1,3,5 
Glaucja patrz Serwiliusze / Serwiliusz Watia Izaurycki, Publiusz
Grakchus, Tyberiusz patrz Semproniusze / Semproniusz Grakchus, Tyberiusz
grecjA (Graecia), (Ἑλλάς [Hellás]) kr. na Półwyspie Bałkańskim obejmujący terytoria 

zamieszkiwane przez Hellenów, nazwa nadana przez Rzymian i przejęta potem do 
innych języków europejskich…1,4,6 (najazd Filipa V; 210); 2,2,14 (najazd Kserksesa; 480) 

grecy (Graeci), ludzie mieszkający w Helladzie lub na innych terenach, mówiący po 
grecku, także żołnierze z Hellady…1,praef. 1 (jaką nazwę w swoim pełnym inwencji 
języku nadali dokonaniom wodzów); 2,2,14 (Grecja / Attyka / Cieśnina Salamińska: przeciw 
Persom i Kserksesowi; 480); 3,6 (Babilonia / pod Kunaksą: przeciw Artakserksesowi II; 401). 
13(ter) (po stronie Egipcjan przeciw Persom; ?); 3,2,6 (Sycylia / Agrygent: ich zwyczaj 
gromadzenia się na narady w teatrze; 415); 4,2,8 (ich powrót pod dowództwem Ksenofonta; 
401); 7,22 (mieszkańcy Henny: przeciw Gajuszowi Pinariuszowi; 214) 

greccy żołnierze (milites Graecorum)…4,2,7 (ich liczba w starciu Cyrusa Młodszego 
z Artakserksesem II; 401)

grecki żołnierz (Graecus miles)…2,3,13 (?) 
greckie miAsto (Graeca urbs)…3,5,3 (?) 

hAlis (Halys), (Ἅλυς [Hálys]; dziś: Kızılırmak w Anatolii, w Turcji) rz. w Azji Mniejszej 
wpadająca do Morza Czarnego, w czasach Krezusa stanowiła granicę Lidii…1,5,4 
(546) 

hAlyAttes II (Halyattes), (gr. Ἁλυάττης/Ἀλυάττης [Halyáttes/Alyáttes]; łac. także: Alyattes) (VII/
VI w. p.n.e.) król Lidii (panował w latach: ok. 619‒560), ojciec Krezusa, 
twórca potęgi państwa lidyjskiego, które za jego czasów sięgnęło granica-
mi aż po rz. Halis; najechał Milet (dziś: ruiny w pobliżu Balat w Turcji), zdobył 
i zburzył Smyrnę (dziś: İzmir w Turcji); wyparł z Azji koczowniczy lud Kim-
meryjczyków; wojnę z Ksyaksaresem, władcą Medów, zakończyło podczas 
nierozstrzygniętej bitwy nad rz. Halis zaćmienie słońca (28 V 585), którego 
datę obliczył Tales z Miletu

3,15,6(bis) (Azja Mniejsza / Milet: przeciw Trazybulowi; 611) 
Halys patrz Halis
Hamilkarowie (Ἁμίλκας/Ἀμίλχαρ [Hamílkas/Amílchar]) 

hAmilkAr Barkas / bArkA (Barca / Hamilcar), (ok. 275‒228 p.n.e.) ojciec Hanni-
bala, Hazdrubala i Magona, pochodził z rodu Barkidów; objął dowódz-
two floty kartagińskiej na Sycylii (247), po czym dokonał kilku udanych 
akcji wojskowych przeciwko Rzymianom, czyniąc wypady także na po-
łudniowe wybrzeża Italii, do Kartagińczyków należały wówczas na wy-
spie tylko Lilybeum (dziś: Marsala) i Drepanum (dziś: Trapani); negocjował 
pokój kończący I wojnę punicką po przegranej przez Kartagińczyków 
bitwie u Wysp Egackich (10 III 241), a na mocy porozumienia odcięta 
od punickiego zaopatrzenia wyspa przeszła w ręce Rzymian (241); po 
powrocie do Afryki zdławił rewoltę (241‒237) weteranów-najemników 
z Sycylii (237); później został skierowany do Hiszpanii, gdzie wyruszył 
wraz z synami i zięciem, zajął tam kopalnie złota i srebra w południowo-
-wschodniej części Półwyspu oraz założył m. Akra Leuke (‘Biały Szczyt’, 
łac. Lucentum; dziś: Alicante w Walencji) (237); według jednej z wersji zginął 
zimą w rzece Jukar (dziś: Júcar w Hiszpanii) w czasie walk z Celtyberami 
z plemienia Oretanów, dowództwo przejął po nim zięć Hazdrubal Pięk-
ny; w ciągu 8‒9 lat walk na Półwyspie Iberyjskim zdołał podbić dla 
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Kartaginy niemałe terytorium, i to zarówno zbrojnie, jak na drodze dy-
plomatycznej; oprócz synów miał także 3 córki, które korzystnie wyszły 
za mąż, a jego wnuk Hannon (syn jednej z nich i sufety11 Bomilkara) 
walczył w armii jego syna Hannibala; wedle etymologii ludowej nazwa 
Barcelony, poprzez łacińską nazwę portu Barcino, ma pochodzić od rodu 
Barca; jest bohaterem wielu powieści, poematów i filmów

2,4,17 (Hiszpania: przeciw Hiszpanom; 228); 3,10,9 (Sycylia / wody i teren wokół Lilibeum: 
przeciw naszym [identyfikacja Barkasa z Hamilkarem niepewna]; 249); 16,2(bis) (udaje 
mu się zapobiec przechodzeniu Galów z oddziałów pomocniczych na stronę Rzymian 
[identyfikacja niepewna]; 260‒241) 

hAmilkAr Rhodinus (Hamilcar Rhodinus), bliżej nieznany szpieg Kartagińczy-
ków w wojsku Aleksandra Wielkiego

1,2,3 (udaje się do Aleksandra, by informować ziomków o jego poczynaniach; 331)
Hannibalowie (Ἀννίβας [Anníbas]) 

hAnnibAl Barkida (Hannibal), (ok. 247–182 p.n.e.) syn Hamilkara Barkasa, 
brat Hazdrubala Barkidy i Magona, szwagier Hazdrubala; wódz i po-
lityk kartagiński; po śmierci ojca przejął dowództwo wojsk punickich 
w Hiszpanii i zdobył Sagunt, co doprowadziło do wybuchu II wojny 
punickiej (218–201); śmiałym marszem przekroczył Pireneje (udało mu 
się przeprowadzić przez góry słonie bojowe), po czym pokonał Rzy-
mian nad rz. Tycynus (dziś: Ticino, opodal Ticinum ‒ dziś: wł. Pavia, pol. Pawia) 
i Trebią (18 XII 218) oraz nad Jeziorem Trazymeńskim (21 VI 217), po 
czym zadał im druzgocącą klęskę pod Kannami (2 VIII 216); ruszył na 
Rzym (z tych czasów pochodzi powiedzenie: Hannibal ante portas! ‒ 
‘Hannibal u bram!’), ale odstąpił od oblężenia; pokonanie Hazdrubala 
nad Metaurem (VI lub VII 207) i desant Scypiona Starszego w Afryce 
(204) zmusiły go do powrotu do Kartaginy, gdzie poniósł całkowitą 
klęskę pod Zamą (19 X 202); walczył jeszcze z Rzymianami w wojnie 
syryjskiej (192–188) u boku Antiocha III, a po jego klęsce schronił się 
na dworze króla Pruzjasza (183‒182) w Bitynii, gdzie obawiając się, że 
król go wyda, zażył truciznę

1,1,9(quater) (Italia: przeciw połączonym siłom rzymskich konsulów; 207); 2,9 (Italia: ts.; 
207); 3,3 (Italia: przeciw Fabiuszowi Maksymusowi Kunktatorowi; 217). 8(bis) (od-
wołany do Kartaginy; 204); 5,19 (brat Hazdrubala; 210). 28 (Italia: przeciw Kunktato-
rowi; 217); 7,2 (nakłania słonie do przebycia rzeki; 218); 8,2 (Italia: nie niszczy pól 
Kunktatora, aby zasiać niezgodę między nim a Rzymianami; 217). 7 (Syria: Antioch III 
podejrzewa go o zdradę; 192). 10 (Afryka: przeciw Scypionowi Starszemu; 202); 2,2,6 
(Italia / Lukania / pod Numistroną: przeciw Rzymianom i Markowi Klaudiuszowi Mar-
cellusowi; 210). {7} (Italia / Apulia / pod Kannami: przeciw Rzymianom; 216); 3,7 (ts.). 
9 (Italia: przeciw Rzymianom i Markowi Klaudiuszowi Marcellusowi; ? [218‒201]). 
16a (Afryka / pod Zamą: przeciw Rzymianom i Scypionowi Starszemu; 19 X 202); 
5,13 (Italia: przeciw Rzymianom; ok. 210). 21(bis) (Italia / Apulia / pod Herdonią: 
przeciw Rzymianom i Gnejuszowi Fulwiuszowi Maksymusowi Centumalowi; 210). 
22(bis) (Italia: przeciw Markowi Minucjuszowi Rufusowi; 217). 23(bis) (Italia / nad 

11 To w językach semickich (np. po fenicku i hebrajsku ‒ špt) określenie ‘sędziego’. W Kar-
taginie (i prawdopodobnie w jej zachodnich koloniach) istnieli dwaj sufeci, tj. najwyżsi urzędnicy 
państwowi o pełnym zakresie władzy wykonawczej i znaczących uprawnieniach sądowniczych, ale 
niedowodzący wojskiem. Na jeden rok wybierano ich spośród warstwy wyższej, by przewodzili 
zgromadzeniu i senatowi. Autorzy łacińscy jako ekwiwalentów używają terminów imperator 
(Justynus 19,2,7) lub nawet rex (Orozjusz Hist.adv.pag. 4,6,10).
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Trebią: przeciw Tyberiuszowi Semproniuszowi Longusowi; 218). {24} (Italia / Etruria 
/ nad Trazymennem: przeciw Gajuszowi Flaminiuszowi; 21 VI 217). 25(bis) (Italia / 
Kampania / Kapua: przeciw Rzymianom i Markowi Juniuszowi Perze; 216). 27 (Italia / 
Apulia / pod Kannami: przeciw Rzymianom; 216); 6,4 (Italia / nad Trazymennem: ts.; 
21 VI 217); 7,7 (w Pirenejach: Karpetanie odłączają się od jego wojsk i zawracają do 
Hiszpanii; 218); 9,2(bis) (Italia: przeciw Gajuszowi Klaudiuszowi Neronowi; 207); 
3,2,3 (Italia: wysyła przodem ludzi przebranych za Rzymian i mówiących po łacinie; 
216‒203); 3,6(ter) (Italia / Apulia / Tarent: przeciw Markowi Liwiuszowi Makatowi, 
przekupuje Tarentyjczyka Kononeusa; 212); 6,1(bis) (Afryka: przeciw Scypionowi Star-
szemu; 202); 9,2 (Italia / Apulia / Arpy: przeciw Kwintusowi Fabiuszowi Maksymusowi; 
213); 14,2(bis) (Italia / Kampania / pod Kazylinum / nad Wolturnem: przeciw Rzymia-
nom; 216); 15,3(bis) (pod Kazylinum: przeciw Kazylińczykom; 216); 16,1 (Italia / 
Nola: przeciw Markowi Klaudiuszowi Marcellusowi). 4 (przeciw Rzymianom, których 
rękami dokonuje zemsty na zbiegach; ? [ok. 247‒182]); 18,1 (Rzym / u Bramy Kapeń-
skiej: przeciw Rzymianom; 211). 2 (ts.; wartość ziemi, na której rozbił obóz, nie poszła 
w dół). 3 (ts.; Rzymianie w tym czasie oblegają Kapuę); 4,3,7 (jego pory snu i skromna 
ilość gości podczas posiłku; [247‒182]). {8} (śpi na gołej ziemi, przykryty płaszczem; 
[228‒221]); 5,20 (Italia / Kampania / Kazylinum: przeciw Kazylińczykom; 216); 7,10 
(doradza Antiochowi III; ? [202‒183]). 25 (Italia / Umbria / nad Trazymennem: po bitwie 
odsyła członków Związku Latyńskiego do domów, dzięki czemu poddaje mu się kilka 
miast; 21 VI 217). 26(bis) (Italia / Brucjum / pod Lokrami Epizefyryjskimi: plotka o jego 
nadejściu sprawia, że Tytus Kwincjusz Kryspinus odstępuje od oblężenia miasta; 208). 
38(bis) (Italia / Brucjum / opodal Petelii [dziś: Strongoli w regionie Calabria]: zabija 
Marka Klaudiusza Marcellusa i przejmuje jego pierścień, którym usiłuje sygnować listy 
skierowane do municypiów; 208) 

patrz Hannibalowie / Hannibal Giskonida [3,10,{4}]
hAnnibAl Giskonida (Hannibal), (ok. 300‒290 ‒ 258) kartagiński dowódca wojsk 

lądowych i morskich podczas I wojny punickiej; pierwszy raz pojawia 
się w źródłach jako komendant oblężonego przez Rzymian Agrygentu 
(262), ale mimo iż wytrwał przez wiele miesięcy i mimo posiłków przy-
prowadzonych przez Hannona, miasto padło, a jemu udało się zbiec do 
Kartaginy; z kolei dowodził flotą kartagińską w Cieśninie Messyńskiej, 
kiedy to usiłował udaremnić działania pierwszej w historii rzymskiej floty 
i pokonał w bitwie u Wysp Liparyjskich konsula Gnejusza Korneliusza 
Scypiona Azynę (Asina ‒ ‘Oślica’, przydomek nadany właśnie po tej klęsce) (260); 
jeszcze podczas tej samej kampanii poniósł klęskę w bitwie pod Mylami 
(Mylae; dziś: Milazzo na północnym wybrzeżu Sycylii) i jako pierwszy z Kar-
tagińczyków doświadczył działania służących do abordażu pomostów 
bojowych, tzw. kruków (corvi), po czym musiał ratować się ucieczką, 
a Punijczycy stracili 60 okrętów (260); z kolei wysłano go na Sardynię, 
ale i tam uległ Rzymianom (258); za brak sukcesów został skazany na 
śmierć i stracony lub nawet ukrzyżowany przez własnych żołnierzy

4,1,19 (przepuścił rzymskich żołnierzy pod jarzmem; 263 lub 261) 
hAnnibAl Magon Giskonida (Hannibal), († 406 p.n.e.) sufet (410), syn Giskona, 

wnuk Hamilkara I Magona (władcy Kartaginy zabitego pod Himerą; 
480); dowodził armią wysłaną na Sycylię na pomoc Segeście (dziś: ru-
iny w pobliżu Catalafimi-Segesta w rejonie Trapani), zajął Selinunt (dziś: ruiny na 
wschód od Marinella di Selinunte w prowincji Trapani) i Himerę (dziś: Grande), 
mszcząc śmierć dziadka egzekucją 3000 jeńców (409); zmarł na dżumę 
w czasie oblężenia Agrygentu

3,10,3(bis) (Sycylia / Himera: przeciw Himeryjczykom; 409). {4} (Hiszpania / pod Sagun-
tem: przeciw Saguntyjczykom [błędnie ‒ chodzi o Hannibala Barkidę]; 219) 
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Hannonowie (Ἄννων [Ánnon]) 
hAnnon (Hanno), dowódca Kartagińczyków, postać niezidentyfikowana

1,5,27 (wydostaje się z okrążenia; ?) 
hAnnon (Hanno), (III w. p.n.e.) dowódca Kartagińczyków, pozostawiony przez 

Hannibala w Hiszpanii Bliższej, kiedy ten ruszył przez Pireneje do Italii 
(218); dowodził 10 000 pieszych i 1000 jeźdźców, kontrolując obszar 
pomiędzy rz. Iberus (dziś: Ebro) a Pirenejami; kiedy nadeszli Rzymia-
nie z konsulem Scypionem Kalwusem, który lądował w Emporiach 
(gr. Ἐμπόριον [Empórion ‒ ‘Rynek’], łac. Emporiae; dziś: ruiny między Costa Brava 
a m. L’Escala), czym go zupełnie zaskoczył, pośpieszył mu naprzeciw, 
ale został pokonany w bitwie pod Kissą/Cyssą opodal Tarrakony (dziś: 
Tarragona w Katalonii) i dostał się do niewoli, a idący z odsieczą Hazdrubal 
nie zdążył zapobiec klęsce

2,3,1 (Hiszpania: przeciw Rzymianom i Gnejuszowi Korneliuszowi Scypionowi Kalwusowi; 218) 
hAnnon (Hanno), naczelny dowódca Kartagińczyków na Sycylii, niezidenty-

fikowany
3,16,3(bis) (Sycylia: zapobiega przejściu galijskich najemników na stronę Rzymian; przeciw 

Tytusowi Otacyliuszowi Krassusowi; 261) 
hArrybAs (Harrybas), (Ἁρρύββας; także: Ἀρύββας/Ἀρρίβας/Ἄρρυβας) (388/ 373‒319 p.n.e.) 

król Molossów z dynastii Ajakidów (panował w latach: 370‒343, samo-
dzielnie od ok. 360‒357), stryj Olimpiady, małżonki Filipa II, i Aleksandra, 
króla Epiru, małżonek Troady, siostry Olimpias, dziad Pyrrusa; gdy Filip 
Macedoński pokonał Bardylisa, władcę illiryjskich Dardanów, uwalniając 
Molossów od groźby najazdu z ich strony, by umocnić sojusz, poślubił jed-
ną ze swych bratanic, córek Neoptolemosa I, a drugą oddał Filipowi (358); 
nieco później musiał uznać zwierzchnictwo Macedonii, która zaczęła bezpo-
średnio graniczyć z Molossją, gdzie zaczęto używać monet z wizerunkiem 
Filipa, ale zachował władzę (350); został usunięty z tronu przez Filipa na 
rzecz swego bratanka Aleksandra I, który wychowywał się na macedońskim 
dworze (342); uciekł do Aten, których był (jak ojciec i dziadek) honorowym 
obywatelem, a miasto rozważało także odzyskanie dla niego panowania; 
jego dwaj synowie zostali w przyszłości królami Epiru; odnosił zwycięstwa 
z igrzyskach olimpijskich i pytyjskich w wyścigach rydwanów

2,5,19(bis) (Grecja: przeciw Illirom i Bardylisowi; ? [przed 358]) 
Hazdrubalowie (Ἄσδρούβας [Asdrúbas]) 

hAzdrubAl (Hasdrubal), niezidentyfikowany
1,5,12 (Hiszpania: przeciw Gajuszowi Fontejuszowi Krassusowi; ?); 4,5,8 [= 1,5,12] 

hAzdrubAl (Hasdrubal), (III w. p.n.e.) szwagier Hannibala Barkidy
4,7,18 (udając, że chce chwytać słonie, podbija Numidię; ?) 

hAzdrubAl (Hasdrubal), (fl. 2. połowa III w. p.n.e.) niezidentyfikowany [być 
może: Hannibal Barkida]

3,17,3 (Italia / Apulia / Tarent: przeciw Markowi Liwiuszowi Makatowi; 212‒209) 
hAzdrubAl (Hasdrubal), († 221 p.n.e.), zięć Hamilkara Barkasa, szwagier Hanni-

bala Barkidy, naczelny wódz wojsk kartagińskich w Hiszpanii (228‒221)
4,3,8 (pod jego komendą walczył Hannibal Barkida; [228‒221]) 

hAzdrubAl Barkida (Hasdrubal), (245 ‒ VI lub VII 207 p.n.e.) syn Hamilkara 
Barkasa, młodszy brat Hannibala Barkidy, brat Magona, wódz Kartagiń-
czyków w Hiszpanii; ojciec zabrał i jego, i pozostałych synów na wojnę 



326 Frontyn    Podstępy wojenne

do Hiszpanii (237), a kiedy utonął w rzece, on miał zaledwie 17 lat; 
brat Hannibal pozostawił go z częścią sił w Hiszpanii, gdzie przez 6 lat 
walczył z braćmi Scypionami, Gnejuszem i Publiuszem, którzy odnieśli 
nad nim zwycięstwo w bitwie pod Dertozą (dziś: Tortosa w Katalonii) (wios-
na 215), ale w końcu ulegli Kartagińczykom i padli w boju w odstępie 
kilku miesięcy (218‒211); w międzyczasie interweniował w Afryce, 
gdzie Syfaks zaatakował kartagińskie terytorium, a następnie powrócił 
na Półwysep Iberyjski wzmocniony 3000 numidyjskich jeźdźców króla 
Masynissy (213/212); Kartagińczycy kontrolowali obszar do rz. Iberus 
(dziś: Ebro), ale Rzymianie wzmocnili resztki swego wojska nowymi si-
łami dowodzonymi przez Gajusza Klaudiusza Nerona (211) i Scypiona 
Starszego (210), który nie skierował się bezpośrednio przeciw niemu, ale 
szybkim marszem dotarł znad rz. Iberus pod Nową Kartaginę i zdobył 
miasto (209), a Celtyberowie w takich okolicznościach od razu przeszli 
na stronę Rzymian; przegrał bitwę pod Bekulą (dziś: Santo Tomé w Anda-
luzji), ale rzymskie wojska nie zdołały go okrążyć i zniszczyć jego sił 
(208); nieścigany przez Scypiona ruszył przez Alpy do Hannibala, by 
go wesprzeć, ale poległ w bitwie nad rz. Metaurus (dziś: Metauro w regionie 
Marche), a jego głowę poniesiono bratu

1,1,9 (Italia: przeciw rzymskim konsulom; 207); 2,9 (ts.); 5,19 (Hiszpania: przeciw Ga-
juszowi Klaudiuszowi Neronowi; 210); 2,3,8 (Italia / Umbria / nad Metaurem: 
przeciw Markowi Liwiuszowi Salinatorowi i Gajuszowi Klaudiuszowi Neronowi; 
207); 9,2(bis) (Italia: przeciw Gajuszowi Klaudiuszowi Neronowi; 207); 4,7,15 
(Marek Liwiusz Salinator nie chce go ścigać i wyciąć w pień jego armii; 207) 

patrz Kartagińczycy / Punijczycy / Punijczyk
hAzdrubAl Giskonida (Hasdrubal), († 202 p.n.e.) syn Giskona; dowódca wojsk 

kartagińskich w Hiszpanii, gdzie walczył u boku Hazdrubala Barkasa, 
pokonany przez Rzymian w bitwie pod Ilipą (Ἴλιπα w Hiszpanii Dalszej; dziś: 
ruiny opodal Sewilli, hiszp. Sevilla, i zabytki przechowywane w sewilskim Muzeum Ar-
cheologicznym) (206); walczył z Rzymianami także w Afryce północnej jako 
sprzymierzeniec Syfaksa, któremu oddał za żonę swą córkę Sofonisbę

1,3,5 (Hiszpania: przeciw Scypionowi Starszemu; 207); 2,1,1 (ts.; 206); 3,4 (ts.; prawdo-
podobnie 206) 

hAzdrubAl Hannonida (Hasdrubal), (fl. połowa III w. p.n.e.) syn Hannona Wiel-
kiego, naczelny wódz Kartagińczyków

2,5,4(bis) (Sycylia / pod Panhormus: przeciw Kwintusowi [właściwie Lucjuszowi] Cecyliuszo-
wi Metellusowi; 251); 3,17,1(bis) (Sycylia / pod Panhormus: przeciw Rzymianom; 251) 

hellespont (Hellespontus), (Ἑλλήσποντος [Helléspontos]; dziś: tur. Çanakkale Boğazı, pol. Dar-
danele) cieśnina łącząca morze Marmara z Morzem Egejskim…1,4,7 (389‒388); 
2,5,44 (410) 

steny (Στενά [Stená]), inna nazwa…1,4,13a (340/339) 
hennA (Henna), (Ἔννα [Énna]; dziś: wł. Enna, sycyl. Castrugiuvanni, pol. Enna) m. na Sycylii; 

zdobyte przez Rzymian (259), pół wieku później (214) zbuntowało się przeciw 
władzy Rzymu…4,7,22 (214) 

henneńczycy (Hennenses), mieszkańcy Henny…4,7,22(ter) (Sycylia / Henna: przeciw Ga-
juszowi Pinariuszowi; 214) 

herAkleA Syntycka (Heraclea [Sintica]), (Ἡράκλεια Σιντική [Herákleia Sintiké]; dziś: Rupite 
w Bułgarii) m. w trackiej części Macedonii, w Syntyce, na wschodnim brzegu 
Strymonu (dziś: Struma/Strymónas w Bułgarii i Grecji)…3,10,7 ([nie wiadomo, czy o tę miejs-
cowość chodzi]; ?) 
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hermokrAtes (Hermocrates), (Ἑρμοκράτης [Hermokrátes]) († 407 p.n.e.) syn Hermona, 
wódz i polityk syrakuzański z czasów wojny peloponeskiej (2. połowa V w.), 
dowódca eskadry syrakuzańskiej operującej na terenie Jonii; na zjeździe 
w Geli usiłował powściągnąć spory wybuchające wśród sycylijskich Greków 
(424); zaproponował utworzenie przeciw Atenom koalicji, w skład której we-
szłyby nawet miasta spoza Sycylii (np. Kartagina) (415); na krótko wybrano 
go jednym z trzech strategów, ale wobec braku sukcesów militarnych został 
zwolniony; wspomagał Gylipposa w wojnie przeciw Ateńczykom, toteż 
Spartanin przełamał ateńskie oblężenie Syrakuz (414); po stracie okrętu w bi-
twie pod Kyzikos, gdzie był jednym z dowódców, został przez demokratów 
zaocznie wygnany z Syrakuz (IV lub V 210); poza ojczyzną przebywał 2 lata 
(do 208); podejrzany o dążenie do tyranii zginął w wywołanych przez siebie 
zamieszkach; pojawia się w dwóch dialogach Platona: Timajos i Krytiasz 

2,9,6 (Sycylia: przeciw Kartagińczykom; ? [† 407]). 7{bis} (Sycylia: zatrzymuje wroga w obozie; 413) 
patrz Syrakuzańczycy / Syrakuzańczyk

hernikowie (Hernici), plemię italskie zamieszkujące Lacjum, pomiędzy Jeziorem Fu-
cyńskim a rz. Trerus/Tolerus, od południa ich terytorium sąsiadowało z ziemiami 
Wolsków, od północy ‒ Ekwów i Marsów…2,8,2 (Italia / Lacjum: w sojuszu z Ekwami 
przeciw Agryppie Furiuszowi Fulsowi; 446) 

hiberowie (Hiberi), tj. Iberowie, przedceltyccy mieszkańcy wschodnich obszarów 
Półwyspu Iberyjskiego (nieznanego pochodzenia, może wywodzący sie od pół-
nocnoafrykańskich Berberów), którzy już w połowie V w. p.n.e. wymieszali się 
z galijskimi Celtami, tworząc plemiona Celtyberów…2,2,10 (Afryka; ?) 

himerA (Himera), (Ἱμέρα [Himéra]; dziś: ruiny w pobliżu Termini Imerese) m. w północnej 
części Sycylii, między Panormos a Kefaledium, u ujścia rz. o tej samej nazwie 
(dziś: Grande)…3,10,3 (409) 

himerejczycy (Himeraei), mieszkańcy Himery…3,4,[4] (Sycylia / Himera: przeciw Dio-
nizjuszowi I Starszemu; 387); 10,3 (Sycylia / Himera: przeciw Hannibalowi Giskonidzie; 409) 

himilkon (Himilco), prawdopodobnie krewny króla Kartaginy, Hannibala, syna Gis-
gona; po jego śmierci został mianowany dowódcą wojsk kartagińskich i pro-
wadził na Sycylii działania przeciw Dionizjosowi I Starszemu (być może 
już od 406); podczas jednej z kolejnych kampanii wylądował pod Panormos 
i złupił wyspę, docierając aż pod Syrakuzy (396); ostatecznie pokonany przez 
Dionizjosa wycofał się do Afryki

1,1,2 (akwen między Kartaginą a Sycylią: szykuje atak floty punickiej na wyspę; 396); 3,10,5 
(Sycylia / pod Agrygentem: przeciw Agrygentyńczykom; 406) 

patrz Kartagińczycy / Kartagińczyk
hippiAsz (Hippias), (Ἱππίας [Hippías]) († 490 p.n.e.) tyran Aten (527‒510), najstarszy 

syn Pizystrata, brat Hipparcha; wraz z bratem w nocnej zasadzce zamor-
dowali Kimona Starszego z rodu Filajdów, który uzyskał zgodę na powrót 
z wygnania (528/527); uszedł cało z krwawego spisku Harmodiosa i Arysto-
gejtona, w którym zginął współrządzący z nim (527‒514) brat; stracił bądź 
skazał na wygnanie uczestników sprzysiężenia, nakazał rozbroić obywateli; 
jeden z wygnanych, Klejstenes z rodu Alkmeonidów, po nieudanej próbie 
obalenia tyranii zwrócił się o pomoc do Sparty, której nieznaczne siły wylą-
dowały w Faleronie, ale poniosły klęskę (511); z kolei ruszył przeciw niemu 
spartański król Kleomenes I, a po przegranej w polu tyran wycofał się do 
miasta i bronił na Akropolu, lecz po tym, jak Spartanie uwięzili jego dzieci, 
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zdecydował się poddać i opuścić Ateny w ciągu 5 dni (510); z kolei udał się 
do Sardes, gdzie schronił się na dworze satrapów Lidii (Artafernesa I i II), 
by po latach powrócić w szeregach Persów, którzy pod wodzą Dariusza I 
najechali Helladę; zginął albo w trakcie bitwy pod Maratonem (12 IX 490), 
albo w czasie odwrotu; wraz z jego wygnaniem w Atenach rozpoczął się 
okres rządów demokratycznych; czas rządów Pizystratydów (ok. 560–510) 
to lata rozkwitu Aten, rozwoju rzemiosł i handlu, zabudowy Akropolu; na 
ich dworze tworzyli m.in. poeci Anakreont i Symonides

2,2,9 (Grecja: przeciw Kleomenesowi I; 510) 
patrz Ateńczycy / Ateńczyk

hircjusz, Aulus (Hirtius), (ok. 90 ‒ 21 IV 43 p.n.e.) legat i szef sztabu Cezara w cza-
sie wojny galijskiej i jeden z jego najbardziej zaufanych ludzi, uczestnik 
większości wojennych wypraw, pretor (46); zginął pod Mutyną w bitwie 
przeciwko Markowi Antoniuszowi; autor 8. księgi Pamiętników o wojnie 
galijskiej (Commentarii de bello Gallico), którą napisał, chcąc połączyć 
obie monografie Cezara w jedno dzieło i uzupełnić Pamiętniki o wojnie 
domowej (Commentarii de bello civili) wydarzeniami, których nie opisują 
(aż do zabójstwa Cezara), ale śmierć uniemożliwiła dokończenie tych pla-
nów; przypisuje mu się także autorstwo Wojny aleksandryjskiej (Bellum 
Alexandrinum)

3,13,7 (Galia Przedpadańska / pod Mutyną / nad Skultenną: przeciw Antoniuszowi; 43). {8} (gołę-
bie zanoszą wieści Decymusowi Juniuszowi Brutusowi Albinusowi; 43); 14,3 (nad Skultenną: 
przeciw Antoniuszowi; 43). {4} (ts.) 

hirtulejusz, Lucjusz (Hirtuleius), († 75 p.n.e.) kwestor (86); legat Sertoriusza w Hisz-
panii (80‒75), czynnie pomagający mu w utworzeniu niezależnego państwa; 
zginął w bitwie pod Segowią 

1,5,8 (Hiszpania: przeciw Rzymianom; 79‒75); 2,1,2 (Hiszpania: przeciw Rzymianom i Kwintu-
sowi Cecyliuszowi Metellusowi Piusowi; 76); 3,5 (ts.); 7,5 (Hiszpania: jego śmierć w bitwie; 
75); 4,5,19 (Hiszpania / pod Konsabrą: przeciw Hiszpanom; 79‒75) 

hiszpAniA (Hispania), kr. w Europie, na Półwyspie Iberyjskim; na jej obszarze Rzy-
mianie wytyczyli granice początkowo dwóch, potem większej liczby pro-
wincji…1,1,1 (195). 12 (79‒72); 2,5 (195); 3,5 (207); 5,1 (80‒72). 8 (79‒75). 12 (?). 19 
(210); 2,1,1 (206). 2 (76). 3 (75); 2,13 (480); 3,4 (prawdopodobnie 206). 5 (76). [11] (76); 
5,14 (179/178). 31 (76). 32 (72); 9,2 (207); 10,1 (98‒93); 11,5 (210); 12,2 (80‒72); 13,6 
(49); 3,1,2 (195); 14,1 (45); 18,1 (211); 4,1,23 (143); 3,4 ([218‒211]); 5,8 [= 1,5,12]; 
7,31 (195). 42 (143/142) 

hiszPAniA bliższA (Hispania Citerior), obejmowała obszary środkowej i północ-
nej części Półwyspu Iberyjskiego…3,7,3 (143/142) 

hiszpAnie (Hispaniae), tj. Hiszpania Bliższa oraz Hiszpania Dalsza (rozciągała 
się w części południowo-zachodniej)…2,10,2 (212) 

hiszpAnie (Hispani), ludność i żołnierze z Półwyspu Iberyjskiego…2,3,1(bis) (Hiszpa-
nia: w szeregach Punijczyków i Hannona przeciw Rzymianom; 218); 4,17 (Hiszpania: przeciw 
Hamilkarowi Barkasowi; 228); 5,31(ter) (Hiszpania / pod Lauron: przeciw Pompejuszowi; 76); 
10,1 (Hiszpania: przeciw Rzymianom i Tytusowi Dydiuszowi; 98‒93); 4,5,19 (Hiszpania / pod 
Konsabrą: przeciw Hirtulejuszowi; 79‒75) 

Homer, poeta epicki
homerowy wers (Homericus versus [Iliada 4,299])…2,3,21a 

horAcjusz kokles (Horatius Cocles), (VI/V w. p.n.e.) legendarny obrońca Mostu 
Sublijskiego (Pons Sublicius); jako pierwszy stanął do obrony drewnianego 
mostu na Tybrze przed etruskimi wojskami króla Porsenny (mieli mu poma-
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gać Tytus Herminiusz i Spuriusz Larcjusz); Publiusz Waleriusz Publikola 
nagrodził jego męstwo uchwałą, która obdarowywała go żywnością i ziemią 
‒ dostał jej tyle, ile zdołał zaorać jednego dnia, oraz od każdego jednodniową 
porcję żywności (508); Publikola wystawił mu także spiżowy posąg u stóp 
Kapitolu w świętym okręgu Wulkana; (przydomek, który oznacza ‘Jednooki’, nadano 
mu po utracie oka w jednej z bitew) 

2,13,5 (Italia / pod Rzymem / na moście przez Tybr: przeciw Porsennie; 507) 
hydAspes (Hydaspes), (Ὑδάσπης [Hydáspes]; dziś: Dźhelam/Jhelum w Pendżabie w Indiach) rz. 

w Indiach…1,4,9a (bitwa Aleksandra z Porusem; 326) 

ifikrAtes (Iphicrates), (Ἰφικράτης [Ifikrátes]) (ok. 418‒353 p.n.e.) strateg ateński i zna-
komity żołnierz najemny; zreorganizował oddziały peltastów i wprowadził 
ulepszenia w uzbrojeniu żołnierzy (dłuższe włócznie, ok. 3,6 m, oraz nowe 
obuwie, nazwane później „ifikratydami”); zapuszczał się na Peloponez, 
gdzie zniósł oddział spartański pod Koryntem (390); z powodzeniem wal-
czył nad Hellespontem, dopóki Antalkidas nie odebrał mu dowództwa, 
potem w Tracji (389), najpierw przeciwko ludowi Odrysów, potem w służ-
bie ich króla, Kotysa, którego córkę poślubił (387); wziął udział w wojnie 
z Egipcjanami jako dowódca Ateńczyków po stronie perskiego satrapy 
Farnabazosa (378); poprowadził wraz z Chabriasem wyprawę ateńską na 
Morze Jońskie (372); z kolei służył jako dowódca w armii spartańskiej, 
a potem wraz z Kotysem prowadził działania wojenne przeciwko Ateń-
czykom (371‒370); po kilkunastu latach Ateńczycy wybrali go ponownie 
na stratega swoich wojsk (357/356); dwukrotnie uniewinniany od zarzutu 
opieszałości

1,4,7 (u wybrzeży Azji Mniejszej, pod Abydos: przeciw Anaksybiusowi; 389‒388); 5,24 (Tracja: 
przeciw Trakom; 389); 6,1 (Tracja: odzyskuje łupy; 389); 2,1,5(bis) (wyczerpuje wroga 
głodem; ? [ok. 418‒353]). {6} (Grecja: przeciw Lacedemończykom; 393/392); 5,42 (Grecja 
/ Chersonez Tracki: przeciw Anaksibiusowi; 389/388); 12,4 (przeciw Trakom; 389); 3,12,2 
(Grecja / Istm / Korynt; 393‒391); 4,7,23 (dzięki fortelowi ujawnia wiarołomstwo rzekomych 
sojuszników; 390/389) 

patrz Ateńczycy / Ateńczyk
patrz Lacedemończycy / Lacedemończyk

ilerdA (Ilerda), (dziś: Lérida w Katalonii) m. w północno-wschodniej Hiszpanii, leżące 
na prawym brzegu rz. Sykoris (dziś: Segre, lewy dopływ Ebro)…2,5,38 (49); 13,6 (49) 

ilergeci (Ilergetes), plemię sprzymierzone z Rzymem, zamieszkiwali tereny między 
rz. Sykoris (dziś: Segre) i Cinga (dziś: Cinca), na północ od rz. Iberus (dziś: Ebro), aż 
do Pirenejów, ich głównym miastem była Ilerda (dziś: Lérida)…4,7,31(bis) (Hiszpania 
/ opodal Emporii: wsparci przez Katona Starszego; 195) 

illirowie (Illyrii), (Ἰλλυριοί [Illyrioí]) mieszkańcy i żołnierze z Illirii (Ἰλλυρία), kr. na 
wschodnim wybrzeżu Morza Adriatyckiego, w zachodniej części Półwyspu 
Bałkańskiego…2,3,2 (przeciw Macedończykom i Filipowi II; 359); 5,10 (Grecja: przeciw 
Aleksandrowi Epirocie; ? [350‒331; 272‒242]); 5,19 (Grecja: przeciw Molossom i Harryba-
sowi; ? [przed 358]); 3,6,3 (Illiria: przeciw Pyrrusowi; 296‒280) 

illiryjczyk (Illyrius)…2,5,19 (Bardylis; ? [przed 358]) 
Imperator patrz Domicjan
indibile (Indibile), m. w Hiszpanii, niezidentyfikowane (może tożsame z Indibilis na 

północnym wschodzie kraju)…2,3,1 (218) 
indowie (Indi), mieszkańcy Indii, żołnierze Porusa…1,4,9a (ich królem Porus; 326) 



330 Frontyn    Podstępy wojenne

indus (Indus), (Ἰνδός [Indós]; dziś: paszt. Abāsin ‒ ‘Ojciec rzek’, pendżab. Sindh, ind. Sindhu, chiń. 
np. Sēngé Zàngbù) największa rz. Indii, wypływająca z tzw. Kaukazu Indyjskiego 
i wpadająca do Oceanu Indyjskiego…1,4,9b (326) 

inicjA (Initia), twierdza w Armenii…4,1,21 (*58/59) 
istm (Isthmos), (Ἰσθμός [Isthmós]) inaczej Przesmyk Istmijski lub Koryncki łączący Gre-

cję środkową z Półwyspem Peloponeskim, od zachodu oblewały go wody Zatoki 
Korynckiej, od wschodu ‒ Zatoki Sarońskiej…2,5,26 (369) 

itAliA (Italia), kr. rozciągający się od Alp do Cieśniny Messyńskiej…1,3,3 (217). 8 
(204); 4,11 (264); 12,1 (204); 2,3,16a (202); 7,7 (218); 9,2 (207); 3,2,3 (216‒203); 4,1,44 
(212); 3,15 (146); 7,25 (217). 38 (208). 39 (216) 

itAlikowie (Italici), plemiona indoeuropejskie zasiedlające Półwysep Apeniński (m.in. 
Kampanię)…2,3,16a(bis) (Afryka / pod Zamą: zasilali oddziały pomocnicze Hannibala 
przeciw Rzymianom i Scypionowi Starszemu; 19 X 202) 

itAlickiego szczepu, zbiegowie z (Italicae gentis fugitivi)…2,3,17a (86) 
izAurA (Isaura), (Ἴσαυρα [Ísaura]) m. w Izaurii, kr. leżącej w południowej części Azji 

Mniejszej, między Pamfilią, Pizydią, Likaonią i Cylicją, graniczącej z g. Taurus; 
Izauryjczycy po części prowadzili rozbójniczy tryb życia i nigdy nie zostali cał-
kowicie podbici…3,7,1 (78‒74) 

jApydowie (Iapydes), (Ιάπυδες [Iápydes]) plemię illiryjskie…2,5,28 (Bałkany: przeciw Rzy-
mianom i Publiuszowi Licyniuszowi Krassusowi; 170) 

Jezioro Trazymeńskie patrz Trazymenn
jubA I (Iuba), (ok. 85‒46 p.n.e.) król Numidii (panował w latach: 60‒46), syn Hiemp-

sala II, ojciec Juby II; od czasu, gdy Pompejusz pomógł odzyskać tron jego 
ojcu (81), kolejni królowie numidyjscy zawsze byli jego stronnikami, zresztą 
Cezar znieważył króla, publicznie ciągnąc go za brodę, kiedy przedstawiał 
swoją sprawę w rzymskim senacie; w bitwie nad rz. Bagradas (gr. Βαγράδας 
[Bagrádas] / Μακάρας [Makáras]; dziś: arab. Wādī Majardā o Oued, ang. Medjerda w Algierii 
i Tunezji) wciągnął w zasadzkę siły Gajusza Skryboniusza Kuriona, którego 
Cezar wysłał do Afryki, by odbił ją z rąk republikanów, i wybił jego legiony, 
a kilku senatorów wziętych do niewoli stracił podczas publicznej egzekucji 
(49); kiedy z jednej strony w Afryce pojawił się Cezar, a z drugiej Numidię 
najechał sprzymierzeniec Cezara Bokchus II, król Mauretanii, pozostawił 
obronę kraju Saburrze, a sam pośpieszył pod Tapsus (dziś: Ras Dimas w Tu-
nezji), by wspomóc Kwintusa Cecyliusza Metellusa Piusa, ale widząc jego 
klęskę, rzucił się do ucieczki wraz z Petrejuszem, po czym obaj postanowili 
wzajemnie odebrać sobie życie: silniejszy Petrejusz prawdopodobnie zabił 
go jako pierwszy, a potem sam popełnił samobójstwo

2,5,40 (Afryka: przeciw Gajuszowi Skryboniuszowi Kurionowi; 49) 
judejczycy (Iudaei), Żydzi, mieszkańcy Judei, kr. obejmującej południową część Pa-

lestyny…2,1,17 (Judea: przeciw Wespazjanowi; *70) 
jugurtA (Iugurtha), (ok. 160‒104 p.n.e.) król Numidii (panował w latach: 118‒104), 

wnuk Masynissy, adoptowany przez króla Micypsę; chcąc zjednoczyć 
państwo pod swoją władzą, prowadził wojny z Rzymem (w latach: 
111, 110‒105), dość długo z pomyślnym dla siebie wynikiem dzięki 
przekupstwom, jakimi korumpował urzędników, wodzów i polityków 
rzymskich; zaczął ponosić klęski, gdy Numidia przypadła jako prowin-
cja konsularna, a potem prokonsularna Kwintusowi Cecyliuszowi Me-
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tellusowi Numidyjskiemu (109‒107); ostatecznie pokonał go dopiero 
Mariusz (wcześniej biorący udział w wojnie jugurtyńskiej jako legat 
przy konsulu Metellusie Numidyjskim), rozbijając armię numidyjską 
w pył podczas bitwy pod Cyrtą, choć królowi udało się wyrwać z okrą-
żenia (106); Mariusz posłużył się następnie osobą jego teścia Bokchu-
sa I, władcy Mauretanii, który zdradził, dzięki czemu pochwycono króla 
i przewieziono do Rzymu, gdzie wziął udział w triumfalnym pochodzie 
Mariusza, podczas którego ponoć postradał zmysły, następnie wtrącono 
go do Tullianum i zamorzono głodem; przejmujący opis ostatnich dni 
króla pozostawił Plutarch (Mar. 12,3‒7) 

1,8,8(bis) (Afryka: przeciw Rzymianom i Kwintusowi Cecyliuszowi Metellusowi Numidyj-
skiemu; 108); 2,1,13 (Afryka: przeciw Rzymianom; 111‒106); 4,10 (Afryka / Numidia: 
przeciw Gajuszowi Mariuszowi; 107) 

jugurtyńskA wojnA (bellum Iugurthinum)…3,9,3 (107); 4,1,2 (109) 
Juliusze

juliusz cezAr, g[Ajusz] (Caesar / C. Caesar / divus Iulius), (13 VII 100 – 15 III 
44 p.n.e.) konsul (59, 48, 46, 45, 44), dyktator (49, 47, 45, od 14 II 
44 dyktator wieczysty ‒ dictator in perpetuum); wódz, polityk, mówca 
i pisarz związany z opozycyjnym wobec oligarchii senatorskiej stron-
nictwem popularów; w wyniku porozumienia między nim a Krassusem 
i Pompejuszem (I triumwirat, 60) otrzymał na rok 59 konsulat, potem 
na 5 lat namiestnictwo obu Galii: Przedalpejskiej i Narbońskiej, prze-
dłużone na kolejne pięciolecie; interwencja w spory międzyplemienne 
rozpoczęła podbój Galii Zaalpejskiej (58–51), zakończony zdławieniem 
powstania Galów pod wodzą Wercyngetoryksa ‒ relację z tego okresu 
pozostawił w dziele Pamiętniki o wojnie galijskiej (Commentarii de 
bello Gallico), które jest jednym z najwybitniejszych osiągnięć prozy 
łacińskiej; dwukrotnie wyprawiał się do Brytanii (54 i 55); po śmierci 
Krassusa pod Karrami (53) próba ograniczenia jego wzrastających wpły-
wów przez Pompejusza, działającego w porozumieniu z senatem, spo-
wodowała wybuch wojny domowej, którą rozpoczął od przekroczenia 
przez legiony granicznej rzeczki Rubikon (dziś: wł. Rubicone) i wkrocze-
nia do Rzymu (49); z wiernymi Pompejuszowi legatami, Afraniuszem 
i Petrejuszem, walczył w Hiszpanii (bitwa pod Ilerdą, 49), po czym 
przeprawił się przez Adriatyk w pościgu za Pompejuszem, który wy-
cofał się do Epiru; pokonał go pod Farsalos w Tessalii (48) ‒ relację 
z tych wydarzeń zawierają Pamiętniki o wojnie domowej (Commentarii 
de bello civili); w Egipcie wmieszał się w spór Kleopatry VII z bratem 
Ptolemeuszem XIII (wojna aleksandryjska); w Azji Mniejszej rozbił pod 
Zelą (dziś: Zile w prowincji Tokat w Turcji) (2 VIII 47) wojska króla Bosporu, 
Farnakesa II, krótko raportując senatowi: Veni, vidi, vici (‘Przybyłem, 
zobaczyłem, zwyciężyłem’); z kolei walczył z siłami pompejańczyków 
w Afryce (bitwa pod Tapsus [dziś: Ras Dimas w Tunezji], samobójstwo Ka-
tona w Utyce [dziś: ruiny między Tunisem a Bizertą w Tunezji]; 47/46); miano-
wany dyktatorem na lat 10 zapoczątkował wiele radykalnych reform; 
zmobilizowanych do ostatniego zrywu pompejańczyków rozgromił pod 
Mundą (46); przyjął dożywotnią dyktaturę, co spowodowało zawiązanie 
spisku i zamach na jego życie; śmierć z rąk spiskowców w Idy Marcowe 
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przerwała także realizację planów wielkich wypraw; miesiąc Quinctilis 
został przemianowany na Iulius jeszcze w roku jego śmierci

1,1,5 (Aleksandria: przeciw Egipcjanom; 48); 3,1 (w czasie wojny domowej zawsze starał się 
walczyć w otwartej bitwie; 49‒48); 5,5 (Brundyzjum: przeciw Pompejuszowi; 49). 
9 (Hiszpania: przeciw Afraniuszowi; 49); 8,9(bis) (Hiszpania: przeciw Afraniuszo-
wi i Petrejuszowi; 49); 9,4 (uśmierza bunt własnych żołnierzy; 47); 11,3 (przeciw 
Germanom i Ariowistowi; 58); 12,2 (pośliznął się przy wchodzeniu na okręt; 46); 
2,1,11 (Hiszpania: przeciw Petrejuszowi i Afraniuszowi; 49). 16 (Galia: przeciw 
Ariowistowi; 58); 2,3 (Azja Mniejsza: przeciw Farnacesowi; 47); 3,18 (przeciw 
Galom; 58‒51). 22a i b(bis) (Grecja / Tessalia / pod Farsalus: przeciw Pompejuszo-
wi; 48); 5,20 (jego legatem w Galii Tytus Attiusz Labienus; 53). 38(bis) (Hiszpania 
/ opodal Ilerdy: przeciw Afraniuszowi i afranianom; 49); 6,3 (przeciw Germanom; 
58‒53); 7,13 (Grecja / Dyrrachium: pompejańczyk Tytus Labienus chce pocieszyć 
towarzyszy, zmyślając bajeczkę o jego ciężkich ranach odniesionych w bitwie pod 
Farsalus; 48); 8,13 (Hiszpania / pod Mundą: staje w pierwszej linii i zawraca 
cofające się wojsko; 17 III 45); 13,6(bis) (Hiszpania / pod Ilerdą: przeciw Afraniu-
szowi; 49); 13,11 (Galia / nad brzegiem Oceanu; przeciw Kommiuszowi Atrebacie; 
51); 3,7,2 (Galia / Uksellodunum: przeciw Kadurkom; 51); 14,1 (Hiszpania / 
Ategua: przeciw pompejańczykom „młodszym”; 45); 17,4 (Illiria / pod Dyrra-
cjum: przeciw Pompejuszowi; 48). 6(bis) (Galia / kraj Nerwiów: przeciw Galom 
i Ambioryksowi, z odsieczą dla Kwintusa Tulliusza Cycerona; 54); 4,5,2 (tłumi 
bunt legionu; 49). 11 [= 1,11,3]; 7,1 (jego rada; [100‒44]). 32 (Grecja / Tessalia / 
pod Farsalus: przeciw pompejańczykom; 48) 

juliAńskA ArMiA (Iulianus exercitus)…2,3,22a (48) 
patrz cezarianin

juliusz cywilis, Gajusz (Civilis / Iulius Civilis), († po 70 n.e.) przywódca an-
tyrzymskiego powstania germańskiego plemienia Batawów, z którego 
pochodził (69‒70); był obywatelem rzymskim i służył w jednym z od-
działów pomocniczych, ale kiedy Witeliusz i Wespazjan walczyli o wła-
dzę (69), ogłosił, stanąwszy na czele 8 kohort Batawów i sąsiednich 
plemion germańskich nad Renem, iż występuje w imieniu Wespazjana, 
a po klęsce Witeliusza nie złożył broni i otwarcie przystąpił do walki 
z Rzymianami; przy wsparciu m.in. Trewerów oraz Lingonów pod wo-
dzą Juliusza Sabinusa zdobył obóz rzymski Castra Vetera (dziś: Xanten 
w Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech) i opanował całą dolinę Renu; po-
wstanie upadło z powodu międzyplemiennych waśni oraz interwencji 
legionów pod wodzą Kwintusa Petyliusza Cerialisa, wspomaganego 
przez niektóre plemiona galijskie; dalsze jego losy są nieznane, a za-
chowana część Dziejów (Historiae) Tacyta urywa się w chwili, gdy 
prosi on Rzymian o pokój

4,3,14(bis) (podburza Galię do wojny, m. Lingonów przechodzi na jego stronę; *70) 
[Juliusz Frontyn, Sekstus], wzmianka odautorska…4,3,14 (*70) 

Juniusze
juniusz Pera, Marek (Iunius), († po 216 p.n.e.) konsul (230), dyktator (216), 

cenzor (225); jako konsul walczył przeciw Ligurom; po klęsce kanneń-
skiej (2 VIII 216) został mianowany dyktatorem rei gerundae causa12 
i powołał pod broń młodzież od 17 roku życia, a niekiedy i młodszych 
chłopców, niewolników i przestępców, oraz rozkazał zdjąć ze ścian 
świątyń broń zdobytą dawniej na wrogach, sprzeciwił się także wyku-

12 Tj. dosłownie: ‘[powołany] w celu przeprowadzenia sprawy / wykonania zadania’.
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pieniu rzymskich jeńców od Hannibala, woląc zapłacić więcej za nie-
wolników, których wykupił na koszt publiczny; w tymże czasie poniósł 
klęskę z rąk Kartagińczyka pod Kapuą 

2,5,25(bis) (Italia / Kampania / Kapua: przeciw Hannibalowi; 216) 
Juniusze Brutusowie (przydomek Brutus oznacza ‘Głupi’) 

Juniusz brutus Albinus, decymus (Brutus / Decimus Brutus), (ok. 85‒81 
‒ 43 p.n.e.) wnuk Decymusa Brutusa Juniusza Kallaickiego (kon-
sula 138), kuzyn Marka Juniusza Brutusa Młodszego, daleki kuzyn 
(a zdaniem niektórych nawet naturalny syn) Cezara, adoptowany 
przez Aulusa Postumiusza Albina, ale zatrzymał własne nazwisko; 
legat Cezara podczas wojny w Galii (58‒51), gdzie m.in. walczył 
przeciw Wercyngetoryksowi (52); dowódca floty wystawionej 
przeciwko Wenetom, których rozgromił w decydującej bitwie na 
morzu (56); po wybuchu wojny domowej walczył, również dowo-
dząc flotą, po stronie Cezara (49); przyłączył się do spisku na życie 
dyktatora, choć ten uczynił go pretorem do spraw cudzoziemców 
(praetor peregrinus) oraz wyznaczył na rok następny zarządcą Galii 
Przedalpejskiej; to on przekonał niechętnego Cezara, by pojawił się 
w senacie, i poprowadził go trasą, na której nie spotkali zamierza-
jącego ostrzec o spisku Antoniusza, on także ‒ jak mówi legenda 
‒ zadał Cezarowi ostatni cios sztyletem (15 III 44); po zamachu 
wykorzystał swoje stanowisko, by ukrywać się poza Rzymem, 
a jako propretor zaczął w Galii Przedalpejskiej organizować własne 
oddziały i odmówił podporządkowania ich Antoniuszowi, po czym 
zamknął się w Mutynie, którą Antoniusz oblegał przez 4 miesiące 
(bellum Mutinense; 43); w pierwszej bitwie (14 IV) opodal Rynku 
Galów (Forum Gallorum) Antoniusz został pobity przez śpieszące 
mu na pomoc wojska konsula Gajusza Pansy i Oktawiana, pod-
czas drugiej (21 IV) także poniósł porażkę i wycofał się, ale obaj 
konsulowie zginęli; Oktawian uwolnił go z oblężenia i nakazał, by 
kontynuował walkę z Antoniuszem, ale wielu jego żołnierzy prze-
szło na stronę Oktawiana; znalazłszy się w beznadziejnej sytuacji, 
uciekł z Italii i próbował przedostać się do Macedonii, jednak został 
doścignięty i stracony przez galijskiego wodza wiernego Antoniu-
szowi; kilka jego listów, pisanych w ostatnich dwóch latach życia, 
przetrwało wśród korespondencji Cycerona; był autorem zaginio-
nych dziś mów i trzech pism filozoficznych, sporządzał wyciągi 
z dzieł historyków (przed bitwą pod Farsalos do późna pracował nad 
streszczeniem Polibiusza), miał także układać wiersze; w tragedii 
Szekspira Juliusz Cezar jest błędnie nazywany Decjuszem

3,13,7 (Galia Przedpadańska / Mutyna: przeciw Antoniuszowi; 43). 8 (gołębie zanoszą 
mu wieści od Aulusa Hircjusza; 43) 

juniusz Brutus Kallaicki, decymus (Decimus Iunius), (180‒113 p.n.e.) kon-
sul (138 ‒ jego kolegą był Publiusz Korneliusz Scypion Nazyka 
Serapion), syn Marka Juniusza Brutusa (konsula 178), dziad Marka 
Juniusza Brutusa Albina; zaraz po objęciu konsulatu Gajusz Kuria-
cjusz, trybun ludowy, kazał jego i kolegę wtrącić do więzienia za to, 
że trybunowie nie uzyskali od nich zgody na zwolnienie ze służby 
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po 10. dowolnie wybranych żołnierzy; wtedy także na oczach re-
krutów nowo zaciągniętych do służby podczas ogłoszonego przez 
konsulów poboru wychłostano rózgami przywiązanego do słupka 
Gajusza Matienusa, oskarżonego o dezercję w Hiszpanii, a potem za 
jeden sesterc sprzedano go w niewolę; jako konsul walczył w Hisz-
panii przeciw Luzytanom wspierającym Wiriatusa podczas jego 
wojny z Rzymianami (155‒139) i m.in. jako pierwszy przekroczył 
rz. Letę (gr. Λήθη [Léthe], łac. Oblivio; dziś: Limia w Portugalii), do której 
musiał wejść jako pierwszy, by przełamać strach przesądnych żoł-
nierzy, oraz Nimis (dziś: prawdopodobnie Minho w Galicji na granicy Portuga-
lii); pokonał Brakarów, plemię w południowej Galecji (okolice dziesiej-
szej Bragi w Portugalii); podbił też wiele miast, które potem ponownie 
się buntowały, np. Talabryga (dziś: Marnel koło Águedy w Portugalii); 
w Hiszpanii Bliższej założył kolonię Walencję Edetanów (łac. Valentia 
Edetanorum ‒ ‘Męstwo na ziemi Edetanów’; dziś: hiszp. Valencia, pol. Walencja), 
a jako prokonsul w Hiszpanii Dalszej pokonał plemię Kallaików 
(137), ale nie udało mu się wspomóc drugiego prokonsula przeciw 
Wakcejom, mimo to po powrocie do Rzymu odbył triumf i otrzymał 
przydomek (Callaicus [także: Gallecus/Callecus ‒ Gallecki/Kallecki]; 136); 
pełniąc funkcję legata przy konsulu w Illirii, w przeciwieństwie do 
niego walczył pomyślnie (129); sprzeciwiał się reformom braci 
Grakchów i brał udział w tłumieniu ich ruchu (122); był patronem 
tragika Lucjusza Akcjusza, a ten, by go uhonorować, napisał trage-
dię Brutus o sławnym przodku Juniuszów Brutusów, który wygnał 
ostatniego króla; nakazał wyryć wiersze Akcjusza na świątyni Her-
kulesa Kallaickiego, jaką wzniósł koło Cyrku Flaminiusza (Circus 
Flaminius) z łupów zdobytych na wojnie w Hiszpanii

4,1,20 (jak traktowano dezerterów za jego konsulatu; 138) 
Juniusz brutus Młodszy, Marek (Brutus), (85 ‒ 23 X 42 p.n.e.) kuzyn De-

cymusa Juniusza Brutusa Albina (ich wspólnym przodkiem był 
Marek Juniusz Brutus, konsul 178: dziadek Decymusa, prapra-
dziadek Marka); po śmierci ojca adoptowany przez Kwintusa 
Serwiliusza Cepiona, brata matki, ale jego nazwiska nie używał; 
jego drugą żoną (45) była Porcja, córka Katona Młodszego, 
z którym zresztą był spokrewniony jako syn jego przyrodniej 
siostry Serwilii (długoletniej kochanki Cezara, co nie wyklu-
cza, że i on mógł być naturalnym synem późniejszego dyktato-
ra); odebrał wykształcenie retoryczne i filozoficzne, studiując 
w Atenach m.in. u akademika Arystosa; jako kwestor przybywał 
z namiestnikiem wyspy, Katonem Młodszym, na Cyprze, gdzie 
bardzo się wzbogacił, pożyczając pieniądze na procent (58); 
podczas wojny domowej pod Dyrrachium (10 VII 48) i Farsalos 
(9 VIII 48) walczył po stronie Pompejusza, ale po zwycięstwie 
Cezara uzyskał przebaczenie i otrzymał namiestnictwo Galii 
Przedalpejskiej (46), Cezar mianował go także pretorem miej-
skim (praetor urbanus), mimo że ten, ufny we wstawiennictwo 
matki, bronił przed nim króla Galacji Dejotara oraz odwiedził 
na Lesbos Marka Klaudiusza Marcellusa, który jako republika-
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nin postanowił nie wracać do ojczyzny; stanął na czele spisku 
przeciw Cezarowi (15 III 44), przynaglany pojawiającymi się co 
noc na jego krześle kurulnym napisami: „Ty śpisz, Brutusie?” 
lub „Ty nie jesteś Brutusem!”; na posiedzeniu senatu (17 III) 
został uznany za przestępcę, którego obejmuje amnestia, a zaraz 
potem opuścił Rzym i udał się do Lanuwium (dziś: Lanuvio w re-
gionie Lazio) (18 III); w Grecji zaczął organizować wojsko z roz-
proszonych po bitwie pod Farsalos resztek pompejańczyków 
oraz ateńskich studentów, a w jego wojsku znaleźli się m.in. 
Kwintus, syn Cycerona, i młody poeta Horacy (VIII 44); zajął 
Macedonię i Illirię, zdobył Apollonię (I 43), a za zwycięstwo 
nad trackimi Besami wojsko obwołało go imperatorem (II 43), 
w końcu połączył się z siłami Gajusza Kassjusza Longina i obaj 
opanowali wszystkie wschodnie prowincje, a jego flota kontro-
lowała wody Adriatyku i Morza Egejskiego (koniec 43); armie 
Oktawiana i Antoniusza spotkały się z armią republikańską pod 
Filippami (Philippi; dziś: ruiny w pobliżu miasta Filippoi w Grecji, w re-
gionie Wschodnia Macedonia i Tracja), gdzie pierwsze starcie wygrał, 
mimo spowodowanej pomyłką śmierci Kassjusza (3 X 42), jed-
nak drugą bitwę (23 X) wobec szczupłości swoich sił przegrał, 
a nie chcąc dostać się do niewoli, rzucił się na miecz (wedle 
tradycji Porcja na wieść o śmierci męża miała popełnić samo-
bójstwo, połykając rozżarzone węgle); przyjaciel Cycerona 
i adresat jego dialogu Brutus, zawierającego historię rzymskiej 
wymowy, sam z kolei dedykował mu swoje pismo O cnocie (De 
virtute), Cyceron poświęcił mu też pisma: Paradoksy stoickie 
(Paradoxa stoicorum), O najwyższym stopniu dobra i zła (De 
finibus malorum et bonorum), Tuskulanki (Tusculanae disputa
tiones) oraz O naturze bogów (De natura deorum), był jednak 
przeciwnikiem jego bezosobowego i prostego stylu

4,2,1(bis) (Macedonia: wspólny przemarsz z armią Gajusza Kassjusza Longina; 42) 
brutusA zwolennicy (Brutiani)…4,2,1 (ustępują pod względem dyscypliny 

zwolennikom Kassjusza; 42) 

KAdurkowie (Cadurci), plemię celtyckie w Galii, graniczyli z Arwernami i Rutenami 
(późniejsza prowincja Akwitania Pierwsza; ich głównym m. było Uksellodunum 
(Uxellodunum; być może w pobliżu dzisiejszej wsi Vayrac w regionie Quercy lub z mniejszym 
prawdopodobieństwem identyfikowane z miejscowością Capdenac)…3,7,2 (51) 

kAllidromum (Callidromum), (także: Καλλίδρομον [Kallídromon]) g. w Tessalii, w pobliżu 
Przełęczy Termopilskiej…2,4,4 (191) 

Kalpurniusze
kAlpurniusz flAmmA, Marek (Calpurnius Flamma), trybun wojskowy (258); 

za ocalenie armii konsula uhonorowano go odznaczeniem corona 
graminea/obsidionalis

1,5,15 (przeciw Kartagińczykom z 300. żołnierzami ocala wojsko konsula; 258); 4,5,10 
[= 1,5,15] 

cedycjusz, kw[intus] (Q. Caedicius), rzekome imię…1,5,15; 4,5,10 [= 1,5,15] 
lAberiusz (Laberius), rzekome imię…1,5,15; 4,5,10 [= 1,5,15] 
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Kalpurniusze Pizonowie
Kalpurniusz pizon, gn[ejusz] (Cn. Piso), (2. połowa III w. p.n.e.) postać 

niezidentyfikowana
3,6,5(bis) (Hiszpania: przeciw Magonowi; 216‒203) 

Kalpurniusz pizon Frugi Cenzoryn, l[ucjusz] (L. Piso), (ok. 180 ‒ po 120 p.n.e.) 
konsul (133), cenzor (120); jako trybun ludowy pierwszy wniósł 
ustawę o zdzierstwach (lex Calpurnia de pecuniis repetundis), która 
wprowadzała stałe trybunały karne do sądzenia przestępstw doty-
czących zdzierstwa i przekupstwa, a tym samym usiłował chronić 
mieszkańców prowincji przed nadużyciami rzymskich urzędników 
(149); jako pretor walczył na Sycylii z pierwszym powstaniem nie-
wolników i zdobył Morgantynę (gr. Μοργάντιον/Μοργαντίνη [Morgántion/
Morgantíne], łac. także m.in.: Morgantia/Murgantia; dziś: ruiny 2 km na południo-
wy zachód od Aidone) (136); z kolei podczas konsulatu, gdy niewolnicy 
zbuntowali się ponownie, daremnie usiłował zdobyć Hennę, gdzie 
rewolta się rozpoczęła, miasto (dziś: Enna) w centrum wyspy nie-
zwykle trudne do opanowania dzięki położeniu na wyniosłej górze 
(133); był zdecydowanym przeciwnikiem reform braci Grakchów 
(123); jeden z rzymskich annalistów, autor Roczników (Annales), 
w których przedstawił wydarzenia do roku 146; (przydomkiem Cen
sorinus, wywodzącym się od faktu sprawowania cenzury, nazywali go niektórzy 
rzymscy pisarze) 

4,1,26 (Sycylia: karze prefekta kohorty za ustąpienie pola dezerterom; 133) 
kAmAlAtrum (Camalatrum), m. w Italii, w Lukanii (może tożsame z dzisiejszymi Monte 

Calpazio lub Monte Soprano)…2,4,7 (71) 
Kamertyjski patrz Umbrowie
Kamillus patrz Furiusz Kamillus, Marek
kAmpAniA (Campania), kr. w Italii, rozciągająca się wzdłuż wybrzeża Morza Tyrreń-

skiego pomiędzy Lacjum, Samnium i Lukanią…1,9,1(bis) (342) 
kAMPAńczycy (Campani), mieszkańcy Kampanii, a przede wszystkim Kapui…3,4,1 

(Italia / Kampania: przeciw Kwintusowi Fabiuszowi Maksymusowi Kunktatorowi; 215 lub 
211); 13,2 (Italia / Kampania / Kapua: przeciw Rzymianom; 211); 4,7,29 (Italia / Kampania 
/ pod Kapuą: przeciw Rzymianom; 211) 

kAMPAńscy jeźdźcy (Campani equites)…4,7,29 (211) 
kAnnikus (Cannicus), (także: Gannicus) († 71 p.n.e.) niewolnik galijski, który wraz 

z Trakiem Spartakusem i Galami, Kryksusem, Enomausem i Kastusem, był 
jednym z przywódców powstania Spartakusa (73‒71); został zabity wraz 
z Kastusem przez Marka Licyniusza Krassusa w bitwie pod Kantenną

2,4,7 (Italia / Lukania / pod Kamalatrum: przeciw Markowi Licyniuszowi Krassusowi; 71); 5,34 
(Italia / pod Kantenną: przeciw Markowi Licyniuszowi Krassusowi; 71) 

kAnny (Cannae), (dziś: Canne della Battaglia) m. w Apulii (dziś: wł. Puglia) w południowo-
-wschodniej Italii, na prawym brzegu rz. Aufidus (dziś: Ofanto); miejsce jednej 
z największych klęsk wojska rzymskiego w całej historii (2 VIII 216)…2,2,7 
(216); 3,7 (ts.); 5,27 (ts.); 4,5,5 (ts.). 7 (ts.) 

kAnneńscy jeńcy (Cannenses)…3,16,1 (216) 
kAnneńskA bitwA (pugna Cannensis)…4,1,44 (212) 
kAnneńskA klęskA (Cannensis clades)…4,7,39 (2 VIII 216) 

kAntennA (Cantenna), g. w Italii o nieustalonej lokalizacji…2,5,34 (71) 
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kAnuzjum (Canusium), (dziś: Canosa di Puglia) m. w Apulii, w południowo-wschodniej 
Italii, położone kilkanaście kilometrów na zachód od pola bitwy pod Kannami… 
4,5,7 (216) 

Kapitol patrz Rzym
kAppAdocjA (Cappadocia), (Καππαδοκία [Kappadokía]) kr. w Azji Mniejszej pomiędzy 

Morzem Czarnym, Armenią, Cylicją i Galacją…1,1,6 (38); 5,18 (92); 2,2,2 (66); 7,9 
(362); 3,2,9 (? [192‒189]) 

kApuA (Capua), (dziś: S. Maria di Capua Vetere w prowincji Caserta) m. w Kampanii…3,18,3 (211) 
Kardia (Cardia), (Kαρδία [Kardía]; dziś: ruiny w tureckich miejscowościach Eksemil i Ortaköy) por-

towe m. na Chersonezie Trackim (dziś: półwysep Gallipoli w Turcji), usytuowane 
w głębi zatoki Melas (dziś: zatoka Saros); potem Lizymacheja (od 309 r. p.n.e.)

kArdyjczyk (Cardianus)…4,7,34 (Eumenes; 320) 
kAriA (Caria), (Καρία [Karía]) kr. w południowo-zachodniej Azji Mniejszej…1,8,12(bis) 

(395); 3,2,5 (ok. 470) 
kArpetAnie (Carpetani), żołnierze z plemienia zamieszkującego środkową Hiszpanię, nad 

górnym Tagiem (dziś: hiszp. Tajo, port. Tejo)…2,7,7 (w Pirenejach: zawracają do Hiszpanii; 218) 
Kartaginy

kArtAginA (Carthago), fenickie miasto-państwo w Afryce północnej, wróg Rzy-
mu…1,11,4 (217‒203) 

kArtAginA Nowa (Carthago), główne m. Hiszpanii Bliższej; pierwotnie nazywało 
się Mastia, ponieważ jednak był to jeden z najdogodniejszych portów w za-
chodniej części Morza Śródziemnego, miasto zostało ponownie założone 
przez Hazdrubala Starszego (228) jako Qart Hadasht (‘Nowe Miasto’), a tak 
brzmiała fenicka nazwa właściwej, afrykańskiej Kartaginy; z kolei Scypion 
Starszy przemianował je (209), dla odróżnienia od miasta-matki, na Nową 
Kartaginę (Carthago Nova; dziś: hiszp. Cartagena, pol. Kartagena)…3,9,1 (210) 

kArtAgińczycy (Carthaginienses), mieszkańcy i żołnierze państwa kartagińskie-
go…1,2,3 (przeciw Aleksandrowi; 331). 4 (przeciw Rzymianom; ?); 3,8 (Afryka: 
przeciw Scypionowi Starszemu; 204); 7,3 (Kartagina: przeciw Rzymianom; 146); 8,7 
(ich przegrana w walce z Rzymem; 192); 2,1,4 (Sycylia: przeciw Rzymianom i kon-
sulowi Lucjuszowi Postumiuszowi Megellusowi; 262); 2,11 (Afryka: dowodzeni przez 
Ksantyppusa przeciw Rzymianom; 255); 5,11(bis) (przeciw Leptinesowi; 397/396); 
5,12 (Afryka: przeciw zbuntowanym Afrykańczykom; 396). 29 (Afryka: przeciw Scy-
pionowi Starszemu, w sojuszu z Numidami; 203); 9,6 (Sycylia: przeciw Hermokrate-
sowi; ? [† 407]); 3,2,2 (przeciw Gajuszowi Duilliuszowi/Duelliuszowi; 260); 6,3 (ich 
dowódcą Magon; 296‒280); 16,3 (ich naczelnym dowódcą na Sycylii Hannon; 261) 

kArtAgińczyk (Carthaginiensis)…3,10,5 (Himilkon; 406) 
punijczycy (Poeni), (‘Purpurowi ludzie’) inna nazwa Kartagińczyków…1,1,2 (ich 

wodzem Himilkon; 396). 9 (ich najwybitniejszymi wodzami Hannibal i Hazdrubal 
Barkidzi; 207); 4,11(bis) (Cieśnina Sycylijska: przeciw Rzymianom; 264). 12(bis) 
(Sycylia / akwen wokół Syrakuz: przeciw Lacedemończykom; 397); 8,6 (miasta 
italskie przechodzą na ich stronę; ? [218‒204]); 11,4 (Kartagina: ich warunki 
pokoju niemożliwe do przyjęcia przez Rzymian; 217‒203). 18 (Sycylia: przeciw 
Syrakuzańczykom; 480); 12,9 (przeciw Agatoklesowi; 310); 2,1,1 (ich wodzem 
Hazdrubal Giskonida; 206). 4 (Sycylia: przeciw konsulowi Lucjuszowi Postumiu-
szowi Megellusowi; 262); 2,11 (Afryka: dowodzeni przez Ksantyppusa przeciw 
Rzymianom; 255); 3,4 (ich wodzem Hazdrubal Giskonida; prawdopodobnie 206). 
16a(bis) (Afryka / pod Zamą: przeciw Rzymianom i Scypionowi Starszemu; 19 
X 202); 4,[14] (przeciw Rzymianom często używali słoni); 2,5,4 (Sycylia / pod 
Panhormus: przeciw Kwintusowi [właściwie Lucjuszowi] Cecyliuszowi Metelluso-
wi; 251). 29 (Afryka: przeciw Scypionowi Starszemu, w sojuszu z Numidami; 203);  
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6,2 (Hiszpania: przeciw Tytusowi Marcjuszowi; 212); 9,2 (Italia: przeciw Ga-
juszowi Klaudiuszowi Neronowi; 207); 10,2(bis) (Hiszpania: przeciw Tytusowi 
Marcjuszowi; 212); 13,9(bis) (Sycylia / pod Drepanum: przeciw Publiuszowi Klau-
diuszowi Pulchrowi; 249); 13,10 (przeciw Rzymianom; ?); 3,3,6 (Italia / Apulia / 
Tarent: przeciw Markowi Liwiuszowi Makatowi i Rzymianom; 212); 10,3 (Sycylia 
/ Himera: przeciw Himeryjczykom; 409). 9 (ich wodzem Barka; 249); 13,2 (Italia / 
Kampania / Kapua: przeciw Rzymianom w porozumieniu z Kampańczykami; 211); 
16,2 (ich wodzem Hamilkar [nie jest pewne, czy Barkas]; 260‒241); 4,1,44 (do-
póki są w Italii, z Sycylii nie mogą powrócić relegowani tam po bitwie kanneńskiej 
żołnierze; 212); 5,18 (Italia / Brucjum / Petelia [dziś: Strongoli w regionie Calabria]: 
przeciw Petylińczykom; 216); 7,12 (przeciw Katonowi Starszemu; ? [234‒149]). 
38 (Italia / Brucjum / opodal Petelii: przeciw konsulom Markowi Klaudiuszowi 
Marcellusowi, który ginie, i Tytusowi Kwincjuszowi Kryspinowi; 208) 

punijczyk (Poenus)…1,1,9 (Hazdrubal; 207); 2,1,4 (262); 4,7,22 (Hannibal; 214) 
punickA flotA (Punica classis)…2,3,24 (260) 
punickA liniA bitewnA (Punica acies)…2,3,1 (218) 
punickA wojnA (bellum Punicum)…1,8,6 (? [218‒204]); 2,2,11 (255); 4,1,25 ([216]) 
punickA wojnA pierwszA (bellum Punicum primum)…1,4,11 (264) 
punickA wojnA drugA (Punicum bellum secundum)…1,3,5 (207); 2,3,8 (207) 
Punickie obwAłowAnie (Punicum vallum)…3,10,3 (Sycylia / wokół Himery; 409) 
Punickie okręty (Punicae naves)…1,4,12 (397) 

patrz Afrykańczycy
kAssjusz Longinus, g[Ajusz] (C. Cassius), (przed 85 ‒ 3 X 42 p.n.e.) trybun ludowy 

(49); jako kwestor w armii Marka Licyniusza Krassusa walczył pod 
Karrami (53) i był jednym z nielicznych, którzy przeżyli klęskę, po czym 
powrócił do Syrii, a po odwołaniu Pakorusa przez ojca do ojczyzny 
pokonał Partów i usunął ich z prowincji, zabijając ich wodza Osacesa 
(53); początkowo jako stronnik Pompejusza i dowódca jego floty zatopił 
i spalił wiele okrętów Cezara u brzegów Sycylii (49); kiedy dowiedział 
się o klęsce Pompejusza pod Farsalos (48), opuścił Sycylię i uzyskał 
przebaczenie Cezara (47), który po latach mianował go pretorem do 
spraw cudzoziemców (praetor peregrinus; 44); był jednym z przywód-
ców spisku na życie Cezara (15 III 44), walczył później z członkami II 
triumwiratu; w trakcie bitwy pod Filippami (Philippi), myśląc, że zaraz 
dostanie się do niewoli, kazał wyzwoleńcowi przebić się mieczem; jego 
żoną była siostra drugiego Cezarowego zabójcy, Marka Juniusza Brutu-
sa, który zresztą opłakiwał go jako „ostatniego Rzymianina” i wyprawił 
mu publiczny pogrzeb na w. Tazos

2,5,35 (Azja / Syria: przeciw ‹O›sacesowi i Partom; 51); 4,2,1(bis) Macedonia: wspólny 
przemarsz z armią Marka Juniusza Brutusa; 42); 7,14 (Sycylia / wody wokół Messany: 
podpala nieprzyjacielską flotę; 48) 

kAssjuszA zwolennicy (Cassiani)…4,2,1 (górują pod względem dyscypliny nad zwolen-
nikami Brutusa; 42) 

kAstor (Castor), (Κάστωρ [Kástor]) (mit.) jeden z boskich bliźniaków, brat Polluksa… 
1,11,8 (epifania podczas wojny z Latynami; 496). 9 (rzekome ślady kopyt jego konia widziane 
przed bitwą z Arkadyjczykami; 467 lub 360‒338) 

patrz Polluks
kAstus (Castus), († 71 p.n.e.) niewolnik galijski, który wraz z Trakiem Spartakusem 

i Galami, Kryksusem, Enomausem i Kannikiem/Gannikiem, był jednym 
z przywódców powstania Spartakusa (73‒71); został zabity wraz z Kanni-
kiem przez Marka Licyniusza Krassusa w bitwie pod Kantenną
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2,4,7 (Italia / Lukania / pod Kamalatrum: przeciw Markowi Licyniuszowi Krassusowi; 71); 5,34 
(Italia / pod Kantenną: przeciw Markowi Licyniuszowi Krassusowi; 71) 

Katana patrz Katyna
Katon (Marek) patrz Porcjusze Katonowie / Porcjusz Katon Cenzor (Starszy), Marek
 patrz Porcjusze Katonowie / Porcjusz Katon Licynianus, Marek
kAtynA/Katana (Catina), [odmianka nazwy] (gr. Κατάνη [Katáne], łac. Catana; dziś: wł. Ca-

tania, pol. Katania) m. na wschodnim wybrzeżu Sycylii, u podnóża Etny…3,6,6 (415) 
kAtyńczycy (Catinienses), obywatele i żołnierze z Katany…3,6,6(bis) (Sycylia / Katyna‒ 

–Syrakuzy: przeciw Syrakuzańczykom we współdziałaniu z Alcybiadesem; 415) 
kaudyńska klęska patrz Wąwóz Kaudyński
kAzylinum (Casilinum), (dziś: już w starożytności wchłonięte przez Kapuę) m. Kampanii nad 

rz. Wolturnus podległe antycznej Kapui, port rzeczny miasta, położony ok. 4,8 
km na północny zachód od niej, przy zbiegu Drogi Appijskiej i Drogi Latyńskiej; 
w czasie II wojny punickiej najpierw zajęte przez Fabiusza Kunktatora (216), 
potem po zaciekłej obronie zdobyte przez Hannibala (zima 216/215), wreszcie 
odbite przez Rzymian (215), którzy uczynili je bazą dla operacji podejmowanych 
przeciw zbuntowanym Kapuańczykom…3,14,2 (216); 15,3 (216) 

kAzylińczycy (Casilini), mieszkańcy Kazylinum…4,5,20 (Italia / Kampania / Kazylinum: 
przeciw Hannibalowi; 216) 

Kimon patrz Cymon
Kineas patrz Cyneasz
Kirra patrz Kryzeowie

Klaudiusz, Publiusz patrz Klaudiusze / Appiusz Klaudiusz Kaudeks
Klaudiusze

klAudiusz Cekus, Appiusz (Appius Claudius), (ok. 340‒273 p.n.e.) konsul 
(307, 296), dyktator (292, 285), cenzor bez wcześniejszego konsula-
tu (312), pretor (295); walczył z Etruskami, Sabinami i Samnitami; 
to jego mowa w senacie (sparafrazowana wierszem przez Enniusza, 
a znana jeszcze Cyceronowi) zadecydowała o odrzuceniu warunków 
pokojowych zaproponowanych przez Pyrrusa (280); wybudował 
akwedukt (Aqua Appia, ok. 312) i drogę (via Appia), łączącą Rzym 
z oddaloną o 200 km Kapuą; przyznał synom wyzwoleńców prawo 
głosowania i możliwość zasiadania w senacie; znał imiona wszyst-
kich napotkanych ludzi, które dyskretnie podpowiadał mu niewolnik; 
uznaje się go za najstarszego rzymskiego pisarza i pierwszego znane-
go z imienia autora piszącego po łacinie prozą, choć zbiór powiedzeń 
(Sententiae) ułożył wierszem saturnijskim; zreformował pisownię, 
wprowadzając w miejsce litery C literę G, a literze C nadając brzmie-
nie K oraz prawdopodobnie likwidując użycie Z; miał być autorem po-
wiedzenia: „każdy jest kowalem swego losu” (faber est suae quis que 
fortunae); (przydomek Caecus oznacza ‘Ślepy’ ‒ pod koniec życia stracił wzrok, 
być może z powodu klątwy) 

4,1,18 (jego wniosek o degradacji rzymskich żołnierzy wziętych do niewoli i następnie ode-
słanych przez Pyrrusa; 279) 

Klaudiusz Glaber, Gajusz (Caius Claudius Glaber), pretor (73); znany ze wzmia-
nek u historyków wyłącznie w związku ze Spartakusem (co może do-
wodzić, jak niewielką wagę przywiązywał senat do tej rebelii na jej 
początku)
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klodiusz (Clodius), plebejska odmianka imienia rodowego…1,5,21 (zbocza 
Wezuwiusza: przeciw Spartakusowi; 73) 

Klaudiusz Kaudeks, Appiusz (Appius Claudius Caudex), (III w. p.n.e.) konsul 
(264), ojciec Publiusza Klaudiusza Pulchra (konsula 249); to poniekąd 
on wciągnął Rzym w konflikt z Kartaginą, przeforsowując w senacie 
wniosek o udzielenie poparcia Mamertynom przeciw Hieronowi II, tyra-
nowi Syrakuz, by nie zwrócili się oni o pomoc do Kartagińczyków; zajął 
Messanę, a kiedy doszło do blokady miasta, pokonał najpierw wojska 
Hierona, a następnego dnia ‒ Punijczyków

klAudiusz, p[ubliusz] (P. Claudius), błędne imię…1,4,11 (wody wokół Sycylii: 
przeciw Kartagińczykom; 264) 

klAudiusz Sabinus Krassus Regilleński/Inregilleński, Appiusz (Appius Claudius), 
(† 470 [annaliści] lub po 450 [Liwiusz] p.n.e.) konsul (471 ‒ jego kolegą 
był Tytus Kwinkcjusz Kapitoliński Barbatus, 451 [Liwiusz]); jako konsul 
podczas napięć między patrycjuszami a trybunami i plebsem zajmował 
nieprzejednaną postawę i chciał użyć siły w przeciwieństwie do ugodo-
wego i łagodzącego spory drugiego konsula; przypadła mu losem walka 
z Wolskami, a na wojnie okazał się tak samo srogi, tym bardziej że nie 
krępowała go już władza trybunów, żołnierze tymczasem robili mu na 
złość, nie chcieli uczestniczyć w zwoływanych przez konsula wiecach, 
a nawet rozbiegli się w ucieczce podczas ataku wroga, rzucili broń i utra-
cili chorągwie, toteż wymierzył im straszną karę i posunął się nawet 
do decymacji; oskarżony przez trybunów zmarł przed rozpoczęciem 
procesu // wedle tradycji Liwiańskiej (2,56‒59, 61), która przesuwa datę 
jego śmierci o 20 lat, ponownie został konsulem i jednym z decemwi-
rów (451‒450) wybranych dla skodyfikowania praw (decemviri legibus 
scribundis); odgrywał pośród nich główną rolę, powoli nabierając cech 
tyrana, który publiczne stanowisko wykorzystywał dla własnych inte-
resów, aż w końcu posunął się do próby sprowadzenia do swego domu 
pięknej plebejuszki Wirginii/Werginii, nie zwracając uwagi na oburze-
nie ojca i narzeczonego, ojciec zatem w proteście przeciw hańbie córki 
zasztyletował ją, co spowodowało drugą secesję ludu na Górę Świętą 
(449), a później ogłoszenie Prawa XII tablic (Leges duodecim tabula
rum); zginął śmiercią samobójczą, jeszcze przed ogłoszeniem wyroku 
sądu, nie mogąc odwołać się do ludu, czego zabroniono jemu jedynemu 
// historię Werginii często wykorzystywano w tragediach, z których naj-
bardziej znany jest mieszczański dramat Gottholda W. Lessinga Emilia 
Galotti; (przydomek Regillensis wskazuje na pochodzenie od Sabinów z m. Regillus, 
ok. 15 km na wschód od Rzymu, którzy w roku 504 uciekli do Miasta) 

4,1,34 (skazuje żołnierzy na obicie kijami, dziesiątkując tych, którzy porzucili stanowiska; 471) 
Klaudiusze Marcellusowie

klAudiusz mArcellus, Marek (Claudius Marcellus / Marcellus / M. Mar
cellus), (ok. 268‒208 p.n.e.) konsul (222, 215, 214, 210, 208), pro-
konsul (212); był jednym z najsłynniejszych rzymskich dowódców, 
zwano go Gladius Romae (‘Mieczem Rzymu’); jako trzeci w dziejach 
dowódca rzymski zdobył ‒ w bezpośrednim pojedynku z wodzem 
Galów Wiridomarem ‒ zbroję i oręż wrogiego wodza (spolia opima 
‒ ‘najwyborniejsza zdobycz’), a do starcia miało dojść pod Klasty-
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dium podczas walk z galijskimi Insubrami (222); brał udział w I i II 
wojnie punickiej; zasłynął m.in. z walk pod Nolą (215); wyruszył 
przeciw Kartagińczykom i ich sprzymierzeńcom na Sycylię, obległ 
Syrakuzy (213) i wziął je szturmem (212) ‒ to jeden z jego żołnierzy 
zabił Archimedesa, choć Marcellus nakazał, by go oszczędzić; zdo-
był Kapuę (211); poległ w walce z Hannibalem, sprawując konsulat 
po raz piąty

2,2,6 (Italia / Lukania / pod Numistroną: przeciw Hannibalowi; 210); 3,9 (Italia: ts.; 
? [218‒208]); 4,8 (Italia / Kampania / pod Nolą: przeciw Kartagińczykom; 216); 
3,3,2 (Sycylia / pod Syrakuzami: nakłania Syrakuzańczyka Sozystrata do zdrady 
i zdobywa miasto; 212); 16,1 (Italia / Nola: przeciw Hannibalowi; jako pretor 
zapobiega zdradzie Nolańczyka Lucjusza Bancjusza; 216); 4,1,44(bis) (w odpo-
wiedzi na żądania żołnierzy relegowanych po bitwie kanneńskiej na Sycylię zasięga 
rady senatu; 212); 5,4 (Galia Przedalpejska / pod Klastydium [dziś: Casteggio]: 
przeciw Galom ‒ dzięki zaciętości poniekąd przez przypadek zdobywa spolia opi
ma; 222); 7,26 (zabity przez Hannibala; 208). 38(bis) (Italia / Brucjum / opodal 
Petelii [dziś: Strongoli w regionie Calabria]: zabity przez Hannibala, który ponadto 
przejmuje jego pierścień; 208) 

Klaudiusz mArcellus, Marek (Marcellus), legat Gajusza Mariusza
2,4,6 (Galia / pod Sekstyjskimi Wodami: przeciw Teutonom; 102) 

Klaudiusze Neronowie
klAudiusz neron, Gajusz (Claudius Nero / Nero), (ok. 247 ‒ po 201 p.n.e.) 

konsul (207 ‒ wespół z Markiem Liwiuszem Salinatorem); walczył 
na Sycylii pod wodzą Marka Klaudiusza Marcellusa (214); jako 
pretor oblegał Kapuę (212), a jako propretor zdobył miasto (211); 
został wysłany do Hiszpanii, by zastąpić poległych Publiusza Scy-
piona (konsula 218) i jego brata Scypiona Kalwusa (211); rozpoczął 
tam działania przeciw Hazdrubalowi, ale dał się omamić obietnicą, 
że odejdzie on z Hiszpanii, i Kartagińczyk się wymknął (210), po-
nieważ więc zawiódł, nowym dowódcą wojsk w Hiszpanii miano-
wano Scypiona Starszego; odniósł zwycięstwo nad Hazdrubalem 
nad rz. Metaurus (dziś: Meetauro w regionie Marche), opodal m. Sena 
(VI lub VII 207)

1,1,9 (Italia / Umbria: przeciw Hazdrubalowi i Hannibalowi Barkidom; 207); 2,9 (Italia: 
przeciw Hannibalowi; 207); 5,19 (Hiszpania: przeciw Hazdrubalowi; 210); 2,3,8 
(Italia / Umbria / nad Metaurem: przeciw Hazdrubalowi; 207); 9,2 (Italia: przeciw 
Punijczykom, Hazdrubalowi i Hannibalowi; 207) 

Klaudiusz neron, ty[beriusz] (Ti. Nero), (42 p.n.e. ‒ 37 n.e.; po adopcji: Ty-
beriusz Juliusz Cezar) cesarz rzymski (panował w latach: 14–37 n.e.), 
następca Oktawiana Augusta; pochodził z rodu Klaudiuszów, Okta-
wian pojął za żonę jego matkę, Liwię, a po śmierci własnych wnu-
ków usynowił Tyberiusza (4 n.e.), choć zmusił go także do adopcji 
bratanka Germanika (syna Druzusa Starszego), z pominięciem 
własnego syna; ponownie wprowadził na tron Armenii Tygrane-
sa (20 p.n.e.), utrwalił rzymskie panowanie w Recji (16 p.n.e.), 
walczył w Dalmacji i Pannonii oraz przeciw Germanom (choć po 
objęciu władzy nie zgodził się na dalszy podbój Germanii); zo-
stał cesarzem w wieku 50 lat; mimo kryzysu finansów państwa nie 
zgodził się na podwyższenie podatków i wydał walkę nadużyciom 
w prowincjach; pędził pustelniczy żywot na Kaprejach (dziś: wyspa 
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Capri w Zatoce Neapolitańskiej naprzeciw półwyspu Sorrento), kierując pań-
stwem „korespondencyjnie” (od 26 n.e.); świetny wódz i dyploma-
ta, był człowiekiem wykształconym

2,1,15 (Pannonia: przeciw Pannończykom; 12‒10 lub *6‒9) 
Klaudiusze Pulchrowie (przydomek Pulcher oznacza ‘Piękny’)

klAudiusz Pulcher, Appiusz (Appius Claudius), (przed 250 ‒ 211 p.n.e.) kon-
sul (212), syn następnego, wnuk Appiusza Klaudiusza Kaudeksa 
(konsula 264); walczył pod Kannami (2 VIII 216) w randze trybuna 
wojskowego, a po bitwie wraz ze Scypionem Starszym dowodził 
oddziałami wycofującymi się do Kanuzjum; podczas sprawowania 
pretury poprowadził ocalałych z klęski na Sycylię, gdzie następnie 
usiłował zapobiec przyłączeniu się Syrakuzańczyków do Hannibala 
(215); jako propretor i legat Marka Klaudiusza Marcellusa dowodził 
sycylijską flotą (214); oblegał Kapuę (212‒211), ale w kilka dni po 
poddaniu się miasta zmarł z ran po bitwie z Hannibalem; ojciec 
trzech konsulów

4,1,44 (czego zażądali za jego konsulatu żołnierze relegowani po bitwie kanneńskiej 
na Sycylię; 212) 

klAudiusz Pulcher, p[ubliusz] (P. Claudius), († 248‒246 p.n.e.) konsul (249), 
syn Appiusza Klaudiusza Kaudeksa (konsula 264), ojciec poprzed-
niego; podczas konsulatu zaatakował flotę kartagińską pod Drepa-
num (dziś: Trapani na północnym zachodzie Sycylii), ale sromotnie przegrał, 
tracąc ¾ floty; uważano, że klęskę spowodowało zlekceważenie 
przez konsula auspicjów: kiedy bowiem święte ptactwo (kury) nie 
chciały jeść, co uważano za złą wróżbę, kazał je wrzucić do morza, 
mówiąc: „Niech piją, skoro jeść nie chcą!”; odwołano go do Rzymu 
i oskarżono o niekompetencję, uznając winnym klęski, zmarł zaś 
krótko potem, prawdopodobnie śmiercią samobójczą

2,13,9 (Sycylia / pod Drepanum: przeciw Punijczykom; 249) 
kleAndrydAs (Cleandridas), (Κλεανδρίδας [Kleandrídas]) (V w. p.n.e.) wódz spartański, 

ojciec Gylipposa; brał udział w wojnie przeciw Tegei i w wyprawie na Attykę 
(446); postawiony wraz z królem Sparty Plejstoanaksem pod sąd pod zarzu-
tem przekupstwa i skazany na śmierć, uszedł ze Sparty; brał udział w założe-
niu w Italii południowej kolonii Turie (dziś: ruiny w parku archeologicznym w pobliżu 
m. Sibari w regionie Calabria) i pozostał jako dowódca w służbie miasta (444)

2,3,12 (Italia: przeciw Lukanom; ? [V w.]) 
kleArchus/Klearchos (Clearchus), (Κλέαρχος [Kléarchos]) (450‒401 p.n.e.) dowódca 

floty spartańskiej z czasów wojny peloponeskiej, jeden z wodzów najemnych 
sił greckich podczas wyprawy Cyrusa Młodszego przeciwko bratu Artakser-
ksesowi II Mnemonowi; po bitwie pod Kunaksą (401) został wraz z innymi 
dowódcami greckimi podstępnie zamordowany przez satrapę Tyssafernesa

3,5,1 (Tracja: przeciw Trakom; 402/401); 4,1,17 (jego powiedzenie o większym strachu przed 
naczelnym wodzem niż przed śmiercią; 431‒401) 

patrz Lacedemończycy / Lacedemończyk
Klejstenes patrz Klistenes
kleomenes I (Cleomenes), (Κλεομένης [Kleoménes]) († ok. 489 p.n.e.) król spartański 

z dynastii Agiadów (ok. 519‒489), ojciec Gorgo, żony Leonidasa, jego przy-
rodniego brata, późniejszego bohatera spod Termopil; zwycięstwo, jakie 
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odniósł nad Argos po długoletniej wojnie, umocniło hegemonię Sparty na 
Peloponezie (519); przyczynił się do wypędzenia z Aten tyrana Hippiasza 
(510); podburzał ateńską arystokrację przeciw Klejstenesowi; pragnąc się 
pozbyć współkrólującego z nim Demaratosa z rodu Eurypontydów, przekupił 
wyrocznię w Delfach, ale gdy to się wydało, musiał uciekać z kraju (490); 
pozwolono mu wrócić, ale został osadzony w więzieniu i zakuty w łańcuchy, 
po czym znaleziono go martwym; jego następcą został Leonidas I; o jego 
skłonności do czystego wina i wynikającym stąd szaleństwie króla wspomina 
Herodot (6,84) 

2,2,9 (Grecja: przeciw Hippiaszowi; 510) 
patrz Lacedemończycy / Lacedemończyk

kleonimus/Kleonimos (Cleonymus), (Κλεώνυμος [Kleónymos]) (ok. 340‒272 p.n.e.) dru-
gi syn króla Sparty Kleomenesa II z rodu Agiadów; królem został nie on, 
lecz jego bratanek, rzekomo ze względu na brutalny i skłonny do tyranii 
charakter królewskiego syna; rozbieżności między Diodorem Sycylijskim 
a Liwiuszem są tak znaczne, że przyjęto, iż dwukrotnie wyruszał do Italii: 
najpierw na czele najemników, aby wspomóc Tarent w wojnie z Lukanami 
(ok. 303/302); potem ponownie, kiedy to podbił Turie (dziś: ruiny w parku archeo-
logicznym w pobliżu m. Sibari w regionie Calabria), ale odepchnięty przez Rzymian 
na statki udał się Adriatykiem na północ i przybił do wybrzeża Wenetów, 
po czym popłynął pod prąd rz. Medoakus (dziś: Brenta) w okolice Patawium 
(dziś: wł. Padova, pol. Padwa), ale poniósł ciężkie straty w walce z tubylcami, 
nie wiemy jednak, jak ta kampania się zakończyła (302?); z kolei został 
wysłany do Beocji, by wspomóc mieszkańców przeciw Demetriosowi I, ale 
na widok jego armii wycofał się (293); wyprawił się na wojnę, tym razem 
z Pyrrusem, królem Epiru, przeciwko Antygonowi II Gonatasowi, królowi 
Macedonii (279/278); przy pomocy Pyrrusa usiłował potem (272) bezsku-
tecznie zdobyć tron Sparty, który po śmierci jego ojca przypadł w udziale 
bratankowi, Areusowi I, a wedle Plutarcha (Pyrrh. 26,16‒19) dochodził do tego 
jeszcze gniew na młodziutką drugą małżonkę Chilonidę, która pokochała 
syna Areusa i gardziła starym mężem, o czym wiedziała cała Sparta

3,6,7 (Grecja / Peloponez / Trezena: przeciw Kraterusowi i Trezeńczykom; 277/276) 
patrz Ateńczycy / Ateńczyk

klistenes/Klejstenes (Clisthenes), (Κλεισθένης [Kleisthénes]) (VII/VI w. p.n.e.) ostatni 
tyran Sykionu (panował w latach: ok. 600‒560), z rodu Ortagorydów; dzia-
dek ateńskiego reformatora o tym samym imieniu, syna jego córki Agarysty 
i Ateńczyka Megaklesa z rodu Alkmeonidów; wziął udział w I wojnie świętej 
przeciwko m. Kirra (Kryza/Krisa) w Fokidzie jako strateg Amfiktionii Del-
fickiej i podobno udało mu się zdobyć miasto dzięki radom Solona

3,7,6 (Grecja / Focyda / Kryza: przeciw Kryzeom; 595‒585 [I wojna święta] lub 600‒565 [panuje 
jako tyran] lub 638‒558 [daty życia Solona]) 

Klodiusz patrz Klaudiusze / Klaudiusz Glaber, Gajusz
kluzjum (Clusium), (gr. Κλούσιον [Klúsion], łac. Clusium; dziś: Chiusi w prowincji Siena w Toska-

nii) m. w centralnej Etrurii…1,8,3 (295) 
kommiusz (Commius), (I w. p.n.e.) król Atrebatów (do 57); Cezar wysłał go na rozpozna-

nie do Brytanii jeszcze przed swoją wyprawą (przed 55), ale ten został uwięzio-
ny, a potem odesłany z powrotem; Cezar mianował go królem Morynów (54); 
po nieudanym zamachu na jego życie (53) stał się nieprzejednanym wrogiem 
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Rzymian, przeszedł na stronę Wercyngetoryksa i był jednym z głównodowo-
dzących podczas bitwy pod Alezją (52); z kolei walczył w powstaniu Bello-
waków, a po przegranej zbiegł za Ren, do Germanów (51); nie mając dokąd 
uciekać, poddał się, ale postawił warunek, że do końca życia nie będzie musiał 
oglądać żadnego Rzymianina; ostatecznie przeniósł się do Brytanii, gdzie wła-
dał niewielkim, ustanowionym przez siebie królestwem Atrebatów i emitował 
monetę w Calleva Atrebatum (dziś: Silchester, 70 km na zachód od Londynu) (30)

2,13,11 (Galia / nad brzegiem Oceanu; przeciw Gajuszowi Juliuszowi Cezarowi; 51) 
patrz Atrebaci

kononeus (Cononeus), (Κονωνεύς [Kononeús]) (III w. p.n.e.) mieszkaniec Tarentu, zdrajca
3,3,6 (Italia / Apulia / Tarent: Hannibal go przekupuje i ten wydaje miasto Punijczykom; 212) 

patrz Tarentyjczycy / Tarentyjczyk
konsAbrA (Consabra), (także: Consabrum) m. w kraju Karpetanów w Hiszpanii, na 

drodze z Toletum (dziś: Toledo, stolica regionu Kastylia-La Mancha) do Laminium (dziś: 
Fuenllana w prowincji Ciudad Real)…4,5,19 (79‒75) 

Korbulon, Domicjusz patrz Domicjusze / Domicjusz Korbulon, Gnejusz
Koriolan patrz Marcjusze / Marcjusz Koriolan, Gnejusz
korkyrejczycy (Corcyraei), mieszkańcy i żołnierze z Korkyry (gr. Κέρκυρα/Κόρκυρα 

[Kérkyra/Kórkyra], łac. Corcyra; dziś: gr. Kérkyra, pol. Korfu), górzystej w. na Morzu Joń-
skim u wybrzeży Epiru, z miastem o tej samej nazwie…1,12,11 (przeciw Ateńczykom 
i Tymoteuszowi; 375) 

Korneliusz patrz Korneliusze / Korneliusze Kossusowie / Korneliusz Kossus Arwina, 
Aulus

Korneliusze
Korneliusz lentulus, Gnejusz (Lentulus), († 184 p.n.e.) konsul (201), augur (od 

217), trybun wojskowy (216), kwestor w Lukanii (212), edyl (205); 
podczas konsulatu dowodził flotą na Sycylii; odnawiał zniszczoną pod-
czas II wojny punickiej kolonię w Narnii (Narnia; dziś: Narni w Umbrii); 
jako prokonsul otrzymał w zarząd Hiszpanię (199); w grupie innych 
senatorów posłował do Grecji (195/194) 

4,5,5 (Italia / pod Kannami: ofiarowuje konia rannemu Lucjuszowi Emiliuszowi Paulusowi; 
2 VIII 216) 

Korneliusz sullA, l[ucjusz] (L. Sulla), (138–78 p.n.e.) konsul (88, 80), dykta-
tor (81); wódz i polityk rzymski, przywódca stronnictwa optymatów; 
służył w Afryce jako kwestor pod rozkazami Mariusza w czasie wojny 
numidyjskiej i udało mu się doprowadzić do kapitulacji Jugurty (107); 
brał udział w walkach z germańskimi Cymbrami i Teutonami (105‒101); 
został pretorem miejskim (97), a jako propretor namiestnikiem Cylicji, 
po czym dotarł do Eufratu i jako pierwszy Rzymianin zawarł przymierze 
z królem Partów, choć partyjski ambasador przypłacił głową nieprze-
strzeganie przez niego procedury (95; to na tym spotkaniu otrzymał od 
chaldejskiego wróża przepowiednię, że umrze u szczytu sławy i potęgi, 
co wywarło wielki wpływ na jego życie); wyparł siły Tygranesa z Kap-
padocji i powrócił do Rzymu (94); sukcesy w wojnie sprzymierzeńczej 
(91‒88), w trakcie której m.in. zdobył Pompeje (89), a pod Nolą został 
odznaczony wieńcem z darni (corona graminea/obsidionalis), pozwoliły 
mu uzyskać pierwszy konsulat; przeprowadziwszy szereg reform wzmac-
niających stronnictwo optymatów, rozpoczął kampanię przeciw królowi 
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Pontu, Mitrydatesowi VI Eupatorowi (88); z Azji ruszył do Grecji, gdzie 
obległ i zdobył Ateny (87‒86), przeprowadziwszy wcześniej wielkie 
prace ziemne, odcinające miasto i port w Pireusie od lądu, a następnie 
pokonał siły Mitrydatesa dowodzone przez Archelausa w bitwach pod 
Cheroneją i Orchomenos (86); pośpiesznie zawarł z Mitrydatesem pokój 
(w Dardanos, 85), na mocy którego Rzymianie odzyskali prowincję Azję, 
w międzyczasie bowiem w Rzymie górę wzięło stronnictwo popularów 
(Mariusz, Cynna), a jego ogłoszono wrogiem publicznym; gdy na sku-
tek intryg odebrano mu dowództwo w wojnie z królem Pontu, ruszył 
zbrojnie na Rzym i wylądował w Brundyzjum, gdzie dołączyły do niego 
afrykańskie oddziały Marka Licyniusza Krassusa i legiony dowodzone 
przez Pompejusza (wiosna 83); po pokonaniu wojsk konsularnych oraz 
sił Mariusza Młodszego pod Preneste ponownie zajął Rzym (82) i ogłosił 
listy proskrypcyjne wyjmujące spod prawa przeciwników politycznych; 
został mianowany „dyktatorem dla spisania praw rzeczypospolitej” (82) 
i przeprowadził głębokie reformy ustrojowe; na rok przed śmiercią do-
browolnie zrzekł się władzy i osiadł w Kampanii (79); przybrał sobie 
przydomki Felix (‘Szczęśliwy’; 82) i Ἐπαφρόδιτος ([Epafróditos] ‘Ulubieniec 
Afrodyty’ ‒ od rzutu podczas gry w kości) 

1,5,17 (Italia / Samnium / opodal Ezernii: przeciw italskim sprzymierzeńcom; 90). {18} 
(Azja Mniejsza / Kappadocja: przeciw Archelausowi; 92), 9,2 (tłumi bunt żołnierzy; ? 
[138‒78]); 11,11 (modli się przed bitwą do niewielkiego posążka bóstwa; ? [138‒78]). 
20 (Grecja / pod Pireusem: przeciw Archelausowi; 86); 2,3,17a i b(bis) (Grecja / pod 
Cheronią: przeciw Archelausowi; 86); 7,2 (wzmacnia morale żołnierzy; ? [138‒78]). 
{3} (ts.); 8,12 (Grecja / Beocja / pod Orchomenus: przeciw Archelausowi i mitrydatej-
skiemu wojsku; 85); 9,3 (Italia / pod Preneste: przeciw marianom; 82); 4,1,27 (kara 
dla żołnierzy, których pozycje przełamał wróg; [138‒78]) 

Korneliusze Kossusowie
korneliusz kossus, Aulus (Cossus Cornelius), (V w. p.n.e.) konsul (428, 413); 

jeden z trzech rzymskich wodzów w historii, któremu przyznano 
prawo do złożenia spolia opima (‘najwyborniejszej zdobyczy’) 
w ofierze Jowiszowi Feretriuszowi (por. ferre ‒ ‘nieść’, od przynoszenia 
bogu broni zdartej z zabitego wodza wrogów, lub ferire ‒ ‘bić, zabić, uderzać’) za 
zrzucenie z konia, zdarcie zbroi i zabicie króla Wejentów, Etruska 
Larsa Tolumniusza, czego dokonał jako trybun wojskowy (437); 
gdy sprawował pierwszy konsulat, Rzym nawiedziła zaraza i su-
sza; jako trybunowi wojskowemu z władzą konsularną (tribunus 
militum consulari potestate) powierzono mu opiekę nad miastem, 
kiedy trzej inni trybunowie ruszyli przeciw Wejentom, a na wieść 
o klęsce, po zasięgnięciu opinii augurów, czy może to uczynić ktoś 
inny niż konsul, mianował dyktatora (Mamerka Emiliusza Mamer-
cyna), który z kolei uczynił go dowódcą jazdy, i ci dwaj pokonali 
Weje (426); część historyków antycznych podaje też, że został wy-
brany konsulem ponownie; zbroję Tolumniusza można było oglądać 
w świątyni jeszcze w czasach cesarza Augusta

2,8,[9] (Italia: przeciw Fidenatom; 426) 
korneliusz kossus Arwina, Aulus (Cornelius / Cornelius Cossus), (IV w. p.n.e.) 

konsul (343, 332), dyktator (322 lub 323); był dowódcą jazdy przy 
dyktatorze Tytusie Manliuszu Torkwacie Imperiozie (353, 349); 
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w roku pierwszego konsulatu po zwycięstwie nad Samnitami przy-
znano mu triumf; po klęsce Rzymian w Wąwozie Kaudyńskim (321) 
jako fecjał wydawał Samnitom poręczycieli pokoju, bo podjęli się 
tego pośrednictwa bez rozkazu ludu rzymskiego

1,5,14 (Italia: przeciw koalicji Samnitów i ich sprzymierzeńców; 343); 4,5,9 [= 1,5,14] 
Korneliusze Rufinowie

Korneliusz Rufinus, Lucjusz patrz Korneliusze / Korneliusze Scypionowie 
/ Korneliusz Scypion, Lucjusz (konsul 259)

korneliusz rufinus, Publiusz (Cornelius Rufinus), († po 275 p.n.e.) konsul 
(290, 277), przodek Lucjusza Korneliusza Sulli; za jego pierwszego 
konsulatu zakończono III wojnę samnicką, a konsulom przyznano 
triumf; podczas drugiego konsulatu zajął Kroton/Krotonę; był do-
cenianym wodzem, ale zarazem słynął z chciwości i nieuczciwości, 
toteż został usunięty (275) z senatu przez cenzora Gajusza Fabry-
cjusza (konsul 282), swego osobistego wroga, pod oskarżeniem 
posiadania ogromnej ilości srebrnych naczyń

3,6,4 (Italia / Brucjum / Kroton: przeciw Krotończykom i oddziałowi Lukanów; 277) 
Korneliusze Scypionowie

Korneliusz scypion, l[ucjusz] (L. Scipio), (ur. ok. 300 p.n.e.) konsul (259), 
syn Scypiona Barbatusa, brat Gnejusza Korneliusza Scypiona 
Azyny, dziadek Scypiona Starszego; podczas konsulatu dowo-
dził flotą podczas odwojowywania od Kartagińczyków Alerii/
Alalii na Korsyce i potem samej wyspy, ale doznał niepowo-
dzenia w walce przeciw Olbii, choć Sardynię podbił; dedy-
kował wzniesioną opodal Bramy Kapeńskiej świątynię bogini 
burzy (Tempestas, często w l.mn. Tempestates), ślubowaną 
podczas straszliwej nawałnicy, w jaką w roku jego konsulatu 
dostała się flota opodal Korsyki

3,10,2 (Sardynia / pewne miasto: dzięki pozoracji ucieczki i ukryciu części sił 
zdobywa miasto; 259) 

korneliusz rufinus, l[ucjusz] (L. Cornelius Rufinus), błędny przydomek
3,9,4 (Sardynia: zdobywa na wyspie wiele miast; 259) 

Korneliusz Scypion, Publiusz († 211 p.n.e.) konsul (218), ojciec Scypiona 
Starszego, brat Gnejusza Korneliusza Scypiona Kalwusa (konsula 
222); po objęciu konsulatu wyruszył wiosną z Pizy (łac. i wł. Pisa) 
do Massylii (dziś: franc. Marseille, pol. Marsylia), by powstrzymać Han-
nibala w marszu na Italię, ale gdy okazało się, że ten już przekra-
cza Alpy, wrócił do Galii Przedalpejskiej morzem, jednocześnie 
wysyłając brata z wojskiem do Hiszpanii; niepomyślnie, choć nie 
odnosząc znaczących strat, walczył z Hannibalem nad rz. Tycynus 
(dziś: Ticino, opodal Ticinum ‒ dziś: wł. Pavia, pol. Pawia), gdzie syn, Scy-
pion Starszy, uratował mu życie, kiedy konsul został ciężko ranny 
(XI 218); ponownie doświadczył klęski w starciu nad Trebią, choć 
odradzał koledze przystąpienie do bitwy (18 XII 218); wysłany do 
Hiszpanii (217) walczył u boku brata, rozszerzając i umacniając 
rzymskie wpływy wśród plemion na Półwyspie (217‒211); obaj 
odnieśli zwycięstwo w bitwie pod Dertozą (dziś: Tortosa w Katalonii), 
uniemożliwiając Hazdrubalowi Barkidzie przedarcie się do Italii 
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na pomoc bratu (wiosna 215); poległ w Hiszpanii w bitwie nad rz. 
Baetis (dziś: hiszp. Guadalquivir, pol. Gwadalkiwir), na 23 dni przed bra-
tem, walcząc z połączonymi armiami Magona, Hazdrubala Barkidy 
i Hazdrubala Giskonidy

scypionowie (Scipiones), bracia Gnejusz (starszy) i Publiusz (młodszy)… 
2,6,2 (ich śmierć w Hiszpanii; 212) 

Korneliusz scypion Afrykański Młodszy emiliAnus Numantyjski, publiusz 
(Aemilianus Scipio / Scipio / Scipio Aemilianus / Scipio Africanus / 
P. Scipio), (185‒129 p.n.e.) konsul (147, 134), wybitny wódz i po-
lityk; młodszy syn zwycięzcy spod Pydny (zresztą odznaczył się 
w bitwie, 22 VI 168; dziś: ts. w greckim regionie Pieria), Emiliusza Pau-
lusa, brat Kwintusa Fabiusza Maksymusa Emiliana, adoptowany 
do rodu Korneliuszów przez syna Scypiona Starszego; był żonaty 
z siostrą Tyberiusza i Gajusza Grakchów, Sempronią; w czasie III 
wojny punickiej dowodził wojskami rzymskimi w Afryce (147), 
gdzie zdobył i doszczętnie zburzył Kartaginę (146), zyskując przy-
domek Africanus; ponownie wybrany konsulem (134) walczył 
w Hiszpanii, wsławiając się zdobyciem Numancji (133); był prze-
ciwnikiem reform agrarnych braci Grakchów; został potajemnie 
zamordowany; znakomicie wykształcony, znał grecką filozofię 
i literaturę, wspaniale przemawiał (z mów jego autorstwa zacho-
wały się jedynie fragmenty), patronował poetom i filozofom; po 
powrocie z Grecji do Rzymu (168) zaprzyjaźnił się ze starszym 
o 15 lat Polibiuszem, który stał się jego kulturalnym i politycznym 
mentorem, ale pozostawał także w przyjaznych stosunkach z wro-
gim wszelakim nowinkom Katonem Starszym, doceniającym jego 
męstwo i odwagę polityczną

2,8,7 (Hiszpania / pod Numancją: zakazuje żołnierzom odwrotu; 133); 4,1,1(bis) 
(ts.: wdraża dyscyplinę; 134). 5 (jego potępienie zbyt wymyślnie ozdobionej 
tarczy; 134); 3,9 (jego posiłek podczas marszu; [185‒129]); 7,4 (jego powie-
dzenie; [185‒129]); 7,16 (jego powiedzenie o umożliwianiu wrogowi ucieczki; 
[185‒129]). 27 (Hiszpania / pod Numancją: inaczej niż zwykle rozlokowuje łucz-
ników i procarzy; 133) 

korneliusz scyPion AfrykAński Starszy, p[ubliusz] (Scipio / Scipio Africa
nus / P. Scipio / P. Cornelius Scipio), (236‒184 p.n.e.) wnuk 
Lucjusza Korneliusza Scypiona (konsula 259), najstarszy 
syn Publiusza Korneliusza Scypiona (konsula 218), bratanek 
Gnejusza Korneliusza Scypiona Kalwusa (konsula 222); jako 
trybun wojskowy uczestniczył w bitwie pod Kannami (2 VIII 
216); w wieku 25 lat otrzymał władzę prokonsularną i dowódz-
two w wojnie w Hiszpanii, gdzie odniósł zwycięstwo nad Haz-
drubalem (208) i dowiódł talentu taktyka; zaatakował Karta-
gińczyków w Afryce (204) i rozgromił Hannibala pod Zamą 
(19 X 202); wraz ze swoim bratem, Lucjuszem, brał udział 
w wojnie z władcą Syrii, Antiochem III (192‒188); w wyniku 
procesu o nadużycia usunął się z życia publicznego do swojej 
posiadłości w Li(n)ternum

1,2,1 (Afryka: przeciw Syfaksowi; 203); 3,5(bis) (Hiszpania: przeciw Hazdru-
balowi; 207). 8 (Afryka: przeciw Hannibalowi; 204); 8,10 (ts.; 202); 12,1 
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(Afryka: upada, schodząc z okrętu; 204); 2,1,1 (Hiszpania: przeciw Haz-
drubalowi Giskonidzie; 206); 3,4(bis) (ts.; prawdopodobnie 206). 16a i b 
(Afryka / pod Zamą: przeciw Punijczykom i żołnierzom innych ludów oraz 
Hannibalowi; 19 X 202); 5,29 (Afryka: przeciw Syfaksowi, Kartagińczykom 
i Numidom; 203); 7,4 (Sycylia: posłowie Syfaksa odradzają mu przeprawę 
do Afryki; 204); 11,5(bis) (Hiszpania: oddaje wziętą do niewoli brankę na-
rzeczonemu; 210); 3,6,1(bis) (Afryka: przeciw miastom, które przeszły na 
stronę Kartagińczyków; 202); 9,1 (Hiszpania / pod Nową Kartaginą: zdoby-
cie miasta; 210); 4,7,30 (Azja Mniejsza / Lidia / pod Magnezją koło Sipylosu: 
przeciw Antiochowi III [błąd: Scypion Starszy leżał wówczas chory w mieście 
Elea, a wojskiem dowodził jego młodszy brat Lucjusz Korneliusz Scypion 
Azjatycki]; 190). 39 (Italia / Kanuzjum: po klęsce kanneńskiej zapobiega 
szerzeniu się planów opuszczenia Italii, choć jest wówczas bardzo młodym 
człowiekiem; 216) 

AfrykAński (Africanus), przydomek…2,3,4 (prawdopodobnie 206) 
Korneliusz scypion Barbatus, Lucjusz (Scipio), († ok. 280 p.n.e.) konsul 

(298), cenzor (280), ojciec Lucjusza Korneliusza Scypiona (konsula 
295), dziad następnego (konsula 222); podczas konsulatu wyloso-
wał wojnę w Etrurii i zaatakował Etrusków pod Wolaterrami (Vola
terrae; dziś: Volterra w Toskanii), a choć całodzienna bitwa nie przyniosła 
rozstrzygnięcia, wrogowie wycofali się, porzucając obóz i jego wy-
posażenie (298); w kolejnym roku służył jako legat pod rozkazami 
konsula Kwintusa Fabiusza Maksymusa Rullusa, który nie dał się 
złapać Samnitom w zasadzkę pod Tyfernum (lokalizacja nie do końca 
znana, prawdopodobnie u źródeł rz. Tyfernum ‒ dziś: Biferno, u podnóża g. Tyfer-
nus ‒ dziś: Monti del Matese w Apeninach) i zmusił ich do walki w polu, 
a choć stawali bardzo dzielnie, wiedząc, że walczą o istnienie swej 
ojczyzny, dzięki sprytowi konsula, który rozpuścił wiadomość, że 
kolega już nadchodzi, rzucili się bezładnie do ucieczki (297); po-
tem przez kilka lat służył pod rozkazami Rullusa jako prokonsula 
(296‒295), pojawia się także jako propretor II Legionu stacjonują-
cego w Kluzjum; w Grobowcu Scypionów odkryto jego sarkofag, 
jedyny zachowany w nienaruszonym stanie (dziś: w Muzeach Waty-
kańskich), a wyryty na nim napis, ułożony w wierszu saturnijskim, 
brzmiał: „Korneliusz Lucjusz Scypion Barbatus, pochodził od ojca 
Gnejusza, mąż dzielny i mądry, a jego wygląd jak najbardziej do-
równywał cnocie, był waszym konsulem, cenzorem i edylem, zajął 
Taurazję i Cysaunę w Samnium, podbił całą Lukanię i odprowadził 
zakładników”

2,4,2 (Italia / Samnium / pod Tyfernum: przeciw Samnitom; 297) 
Korneliusz scypion Kalwus, gn[ejusz] (Cn. Scipio), († 211 p.n.e.) konsul 

(222 ‒ jego kolegą był Marek Klaudiusz Marcellus, wówczas 
konsul po raz pierwszy), wnuk poprzedniego (konsula 298), 
brat Publiusza (konsula 218), ojciec następnego (konsula 191), 
stryj Scypiona Starszego; zajął wraz z kolegą Mediolan, stolicę 
Insubrów, podbijając ostatnie wolne plemię celtyckie w Galii 
Przedalpejskiej (222); brat pozostawił mu dowództwo nad flo-
tą, a sam cofnął się do Italii, by tam oczekiwać Hannibala, on 
zaś wypłynął na morze u ujścia Rodanu i dotarł do Emporiów 
(gr. Ἐμπόριον ‒ ‘Rynek’, łac. Emporiae; dziś: ruiny między Costa Brava 
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a m. L’Escala), po czym w krótkim czasie opanował obszar na 
północ od rz. Iberus (dziś: Ebro) i ruszył w głąb lądu, gdzie m.in. 
odniósł zwycięstwo nad Kartagińczykami dowodzonymi przez 
Hannona w bitwie pod Kissą/Cyssą opodal Tarrakony (Tarraco; 
dziś: Tarragona w Katalonii), zdobywając wielkie łupy, bo armia 
Hazdrubala, która ruszyła na Italię, pozostawiła tutaj dobytek, 
a w końcu żywcem pochwycił Hannona i wodza Iberów, Haz-
drubal jednak się cofnął, wrócił za rzekę i zimował w Nowej 
Kartaginie (koło Ilorca w Andaluzji), a on w Tarrakonie (218); 
i Hazdrubal Giskon, głównodowodzący wojsk kartagińskich 
w Iberii, i on, już jako prokonsul, ruszyli lądem i morzem na 
północ, w okolice ujścia rz. Iberus, nad którą Rzymianie poko-
nali wojska punickie, przejmując także 25 okrętów i panowanie 
na okolicznych wodach (217); potem połączył się z bratem, wy-
słanym tymczasem z Rzymu, i dzięki szczęśliwemu zbiegowi 
okoliczności po dotarciu do Saguntu udało im się przejąć za-
kładników, jakich Hannibalowi wydały różne plemiona iberyj-
skie (217); tak to bracia pomyślnie walczyli w Iberii przez kilka 
lat (216‒211), m.in. obaj odnieśli zwycięstwo w bitwie pod 
Dertozą (dziś: Tortosa w Katalonii), uniemożliwiając Hazdrubalowi 
Barkidzie przedarcie się do Italii na pomoc bratu (wiosna 215); 
zginął 23 dni po śmierci brata pod Nową Kartaginą, spłonąwszy 
w wieży, pod którą wrogowie podłożyli ogień, nie miał więc 
pogrzebu, potem dowództwo nad wojskami w Hiszpanii objął 
syn Publiusza, Scypion Starszy; (przydomek Calvus oznacza ‘Łysy’) 

2,3,1 (Hiszpania: przeciw Punijczykom i Hannonowi; 218); 4,3,4 (po jego śmierci 
majątku nie starczyło nawet na posag dla córek; [218‒211]); 7,9 (podczas 
bitwy morskiej miota amfory wypełnione żywicą i smołą; ? [† 211]) 

scypionowie (Scipiones), bracia Gnejusz (starszy) i Publiusz (młod-
szy)…2,6,2 (ich śmierć w Hiszpanii; 212) 

Korneliusz Scypion nAzykA, p[ubliusz] (P. Nasica), (227 ‒ po 171 p.n.e.) 
konsul (191), syn poprzedniego (konsula 222), ojciec Scypiona 
Nazyki Korkulum (konsula 162), dziad Nazyki Serapiona (kon-
sula 138); to on jako „najlepszy obywatel” przyjmował w Ostii 
i potem transportował do Rzymu sprowadzony z Pessynuntu na 
żądanie zawarte w Księgach Sybillińskich posąg (czarny kamień-
-meteoryt, w którym bóstwo miało być utajone) Wielkiej Macierzy 
(204); w roku swego edylatu kurulnego zorganizował wystawne 
ludi Romani (197); z kolei jako pretor pokonał Luzytanów pod Ilipą 
(Ἴλιπα w Hiszpanii Dalszej; dziś: ruiny opodal Sewilli, hiszp. Sevilla, i zabytki 
przechowywane w sewilskim Muzeum Archeologicznym) (194); sprawując 
konsulat, zwyciężył Bojów w Galii Przedalpejskiej i odbył triumf 
(191); bezskutecznie ubiegał się o cenzurę (189 i 184); brał udział 
w fundowaniu Akwilei (Aquileia; dziś: Aquileia w regionie Friuli‒Wenecja 
Julijska) (181); on i syn byli znakomitymi prawnikami, a senat przy-
znał mu dom w centrum miasta, by więcej osób mogło skorzystać 
z jego porad prawnych

4,1,15 (jak zapobiega gnuśnieniu żołnierzy na leżach zimowych; 194/193) 
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korneliusz scypion Nazyka Korkulum, p[ubliusz] (P. Cornelius Scipio) 
(† 141 p.n.e.) konsul (162, 155), pontifex maximus (od 150), prin
ceps senatus (147); wnuk Scypiona Kalwusa (konsula 222), syn 
Scypiona Nazyki (konsula 191), małżonek Kornelii, najstarszej 
córki Scypiona Starszego (było to pierwsze małżeństwo między 
dalszymi kuzynami w republikańskim Rzymie ‒ mieli wspólnego 
pradziadka, konsula 259, oraz prapradziadka, Scypiona Barbatusa, 
konsula 298), ojciec następnego (konsula 138); walczył u boku Emi-
liusza Paulusa z królem macedońskim Perseuszem, w bitwie pod 
Pydną dowodząc jednym ze skrzydeł (22 VI 168; dziś: ts. w greckim 
regionie Pieria); podczas pierwszego konsulatu wraz z kolegą abdy-
kował, ponieważ auspicja okazały się niepomyślne; jako cenzor 
postanowił, że na forach nie wolno wznosić żadnych posągów 
urzędników publicznych bez zgody senatu i ludu (159); za swego 
drugiego konsulatu zwycięsko walczył z Dalmatami i został nagro-
dzony triumfem; sprzeciwiał się wzniesieniu pierwszego stałego 
teatru, który mimo zgody cenzorów na budowę (154) rzeczywi-
ście rozebrano (151); on i dwaj jego zwolennicy reprezentowali 
w polityce rzymskiej połowy II w. stanowisko przeciwne postawie 
obozu Katona Starszego, tj. opowiadali się za pokojem z Kartaginą 
i dalszym istnieniem tego państwa, ale ostatecznie ponieśli klęskę 
i utracili wpływy (159‒149); jego skierowany do jakiegoś króla 
(może Masynissy) list stał się dla Plutarcha źródłem opisu bitwy pod 
Pydną w biografii Emiliusza Paulusa; ostatnią potomkinią konsula 
w prostej linii była praprawnuczka Kornelia Metella, piąta małżon-
ka Pompejusza; (przydomek Corculum oznacza ‘Serduszko’) 

3,6,2 (Dalmacja / Delminum: przeciw tamtejszej ludności; 155) 
korneliusz Scypion nAzykA Serapion, p[ubliusz] (P. Cornelius Nasica), 

(ok. 183‒132 p.n.e.) konsul (138 ‒ jego kolegą był Decymus Ju-
niusz Brutus Kallaicki), pontifex maximus (od 141 ‒ odziedziczył 
tę godność po zmarłym w tym samym roku ojcu), syn poprzednie-
go (konsula 162), po matce wnuk Scypiona Starszego; jako pretor 
wysłany został do Macedonii, i to być może jego należy identyfi-
kować z tajemniczym „Korneliuszem”, który poniósł tam porażkę 
z rąk dzikich „Pannończyków” (141); zaraz po objęciu konsulatu 
Gajusz Kuriacjusz, trybun ludowy i największy osobisty przeciw-
nik polityczny, kazał jego i kolegę wtrącić do więzienia za to, że 
trybunowie nie uzyskali od nich zgody na zwolnienie ze służby 
po 10. dowolnie wybranych żołnierzy, wtedy także na oczach re-
krutów, nowo zaciągniętych do służby podczas ogłoszonego przez 
konsulów poboru, wychłostano rózgami przywiązanego do słupka 
Gajusza Matienusa, oskarżonego o dezercję w Hiszpanii, a potem 
za jeden sesterc sprzedano w niewolę; niektórzy uznawali go, choć 
najpewniej niesłusznie, za jednego z zabójców Tyberiusza Sempro-
niusza Grakcha, swego ciotecznego brata (matka Kornelia Starsza 
była siostrą matki Grakchów, Kornelii Młodszej), choć z pewnoś cią 
przyczynił się do śmierci trybuna, zaś po zabójstwie ścigał jego 
ocalałych zwolenników ‒ to on, nasunąwszy jako najwyższy ka-
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płan rąbek togi na głowę, niczym podczas wypełniania obrzędów 
sakralnych, poprowadził procesję na Kapitol, a otaczający go lu-
dzie wymordowali broniących się tam grakchańczyków, po czym 
wszystkie ciała wrzucili do Tybru (133); (przydomkiem Serapio obdarzył 
go złośliwie Gajusz Kuriacjusz, znalazłszy podobieństwo do sprzedawcy świń, nie-
jakiego Serapiona; przydomek Nasica oznacza ‘Mający Spiczasty/Wydatny Nos’) 

4,1,20 (jak traktowano dezerterów za jego konsulatu; 138) 
korynt (Corinthus), (Κόρινθος [Kórinthos]; dziś: ts.) m. leżące w północno-wschodniej 

części Peloponezu, na Istmie (Przesmyku) łączącym Peloponez z Grecją środ-
kową, pomiędzy Zatokami Koryncką i Sarońską…3,12,2 (393‒391); 4,3,15 (146) 

Kotta patrz Aureliusze / Aureliusz Kotta, Gajusz
 patrz Aurunkulejusz Kotta, Lucjusz
Krassus, Marek patrz Licyniusze / Licyniusze Krassusowie / Licyniusz Krassus Diwes, 

Marek
Krassus, Publiusz pat rz  Licyniusze / Licyniusze Krassusowie / Licyniusz Krassus 

Diwes, Publiusz (konsul 97)
  patrz  Licyniusze / Licyniusze Krassusowie / Licyniusz Krassus 

Diwes Mucjanus, Publiusz (konsul 131)
krAterus/Krateros (Craterus), (Κρατερός [Kraterós]) (321 ‒ ok. 263 p.n.e.) Macedoń-

czyk, prawdopodobnie syn Kraterosa, dowódcy Aleksandra, i Filii, córki 
Antypatra, która potem została małżonką Demetriosa Poliorketesa i matką 
Antygona II Gonatasa, był więc jego przyrodnim bratem; gdy Antygon objął 
tron Macedonii, on został zarządcą Koryntu i Chalkidy (280‒263); uczony 
hellenistyczny, antykwarysta i kolekcjoner, który sporządził zbiór attyckich 
inskrypcji i ateńskich uchwał ludu w co najmniej 9. księgach, zatytułowany 
Ψηφισμάτων συναγωγή [Psephismáton synagogé] (Zbiór ustaw), zapewne pierw-
szego w dziejach wydania dokumentów, w którym zebrano i skomentowano 
pokaźną liczbę dekretów z V i IV w. 

3,6,7(bis) (Grecja / Peloponez / Trezena: przeciw Kleonimusowi; 277/276) 
krezus (Croesus), (Κροῖσος [Kroísos]) († 546 p.n.e.) słynący z olbrzymich bogactw 

ostatni władca Lidii (panował w latach: 560‒546); podbił miasta greckie 
i rozszerzył granice swego królestwa aż po rz. Halis, zarazem wniósł niemały 
wkład w budowę świątyni Artemidy w Efezie i składał liczne dary greckim 
sanktuariom; wdał się w wojnę z Cyrusem II Wielkim, królem Persów, który 
zamknął go w Sardach i zdobywszy miasto, wziął do niewoli, a państwo 
lidyjskie przestało istnieć

1,5,4 (Azja Mniejsza / nad rz. Halis: przeciw Persom; 546); 2,4,12 (Azja Mniejsza / pod Sardami: 
przeciw Cyrusowi II; 546); 3,8,3 (ts.) 

kroton/Krotona (Croton), (gr. Κρότων [Króton], łac. też Crotona; dziś: Crotone w regionie Cala-
bria) m. w Bruttium w południowej Italii, nad Morzem Jońskim…3,6,4(bis) (277) 

krotończycy (Crotonienses), mieszkańcy Krotonu/Krotony…3,6,4 (Italia / Brucjum / 
Kroton: przeciw Publiuszowi Korneliuszowi Rufinowi, w przymierzu z Lukanami; 277) 

Kryspinus patrz Kwincjusze / Kwincjusz Kryspinus, Tytus
kryzeowie (Crisaei), mieszkańcy Kirry/Kryzy/Krisy (gr. Κίρρα [Kírrha], łac. Cirrha; dziś: 

ts.), portowego m. leżącego na południowy zachód od Delf, na Równinie Kirraj-
skiej nad Zatoką Koryncką, w Fokidzie w Grecji środkowej…3,7,6 (Grecja / Focyda 
/ Kryza: przeciw Klistenesowi; 595‒585 [I wojna święta] lub 600‒565 [Klistenes panuje jako tyran] 
lub 638‒558 [daty życia Solona]) 
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ksAntus (Xanthus), (Ξάνθος [Ksánthos]) (mit.) król Beotów
2,5,41(bis) (przeciw Melatusowi; mit.) 

patrz Beoci / Beota
ksAntyppus (Xanthippus), (Ξάνθιππος [Ksánthippos]) (III w. p.n.e.) spartański najemnik 

(przypuszcza się, że był motaksem);13 ten żołnierz znany z wojen macedoń-
skich przeszkolił armię kartagińską, po czym poprowadził ją do zwycięskiej 
bitwy pod Tunesem (dziś: arab. Tūnis, pol. Tunis, stolica Tunezji), kiedy to Rzymianie 
dowodzeni przez Marka Atyliusza Regulusa popełnili taktyczny błąd (zbyt 
szybko podjęli walkę w upale, a wódz nie liczył się ze zmęczeniem żołnierzy) 
lub też wpadli w zasadzkę przygotowaną przez Kartagińczyków (255); posta-
nowił potem wrócić do ojczyzny, a w międzyczasie pomógł jeszcze oblega-
nemu Lilibeum, dzięki czemu miasto nie zostało zobyte przez Rzymian; nie 
wiemy, jakie były jego dalsze losy: jedni twierdzili, że Kartagińczycy aresz-
towali go na morzu, inni, że przystał na służbę u Ptolemeusza III Euergetesa

2,2,11 (Afryka: przeciw Rzymianom; 255); 3,10 (Afryka: przeciw Rzymianom i Markowi Aty-
liuszowi Regulusowi; 255) 

patrz Lacedemończycy / Lacedemończyk
ksenofont (Xenophon), (Ξενοφῶν [Ksenophón]) (ok. 430 – 355‒350 p.n.e.) pisarz ateń-

ski, uczeń Sokratesa; uczestniczył w wyprawie Cyrusa Młodszego przeciw 
bratu, Artakserksesowi II Mnemonowi, i był jednym z dowódców podczas 
odwrotu najemnych oddziałów greckich po śmierci Cyrusa w bitwie pod 
Kunaksą (401) – zwanego marszem Dziesięciu Tysięcy, a sławnego dzięki 
napisanej przezeń relacji: Wyprawa Cyrusa (Ἀνάβασις [Anábasis]); zwolennik 
tradycyjnego ustroju spartańskiego, który opisał w powieści dydaktycznej 
Wychowanie Cyrusa (Κύρου παιδεία [Kýru paideía]), wstąpił na służbę do króla 
Agesilaosa II; brał udział w bitwie pod Koroneją przeciw Atenom (394); ze 
Sparty przeniósł się do Koryntu, ale jego synowie służyli w armii ateńskiej

1,4,10 (Azja Mniejsza: przeciw Armeńczykom; 401); 4,2,8 (przeprowadza bez strat 14 000 Gre-
ków przez nieznane tereny; 401); 6,2(bis) (jak radzi sobie z żołnierzem niechętnie skłania-
jącym się do wysiłku; 401) 

kserkses I (Xerxes), (staroper. Khashayarsha, gr. Ξέρξης [Ksérkses]) (518‒465 p.n.e.) król 
Persów (panował w latach: 485–465); przygotowując się do wyprawy na 
Grecję, zbudował mosty na Hellesponcie, dzięki połączeniu okrętów bur-
tami, i przekopał kanał na przyl. Atos; zdobył w wyniku zdrady Termopile 
(480) oraz spalił Ateny, które opuścili obrońcy szykujący się do rozprawy na 
morzu; w bitwie pod Salaminą (480) flota Persów poniosła całkowitą klęskę; 
wrócił do Azji drogą lądową na wieść o buncie w Babilonii

1,3,6 (Grecja: przeciw Grekom: 480); 2,2,14(ter) (Grecja / Attyka / Cieśnina Salamińska: ts.; 480); 
6,8 (Grecja / Attyka: przeciw Temistoklesowi; 480); 4,2,9 (jego olbrzymie siły wobec 300 
Lacedemończyków pod Termopilami; 480) 

kubiowie (Cubii), bliżej nieznane plemię z Germanii…2,11,7 (Germania / kraj Kubiów: 
Domicjan zjednuje ich sobie sprawiedliwym postępowaniem; *83) 

Kunktator patrz Fabiusze / Fabiusze Maksymusowie / Fabiusz Maksymus Werrukozus 
Kunktator, Kwintus

Kurion patrz Skryboniusze Kurionowie / Skryboniusz Kurion Młodszy, Gajusz lub 
Kwintus

13 Motaks (μόθαξ) to syn heloty, a nie Spartanina, ale wychowany z dziećmi obywateli.
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Kurion, Gajusz patrz Skryboniusze Kurionowie / Skryboniusz Kurion Starszy, Gajusz
kuriusz Dentatus, m[Aniusz] (Curius / M’. Curius), († 270 p.n.e.) konsul (290, 275, 

274), wódz rzymski, homo novus; zaczął karierę od urzędu trybuna ludowego 
(między 298 a 291); pokonał Samnitów i Sabinów, kończąc III wojnę samnic-
ką, za co przyznano mu podwójny triumf (290); pod Benewentem (dziś: Bene-
vento w regionie Campania) zwyciężył Pyrrusa i odbył trzeci triumf (275); zmarł 
jako cenzor; był człowiekiem odważnym, uczciwym i bezinteresownym

1,8,4(bis) (Italia: przeciw Sabinom; 290); 2,2,1 (Italia: przeciw Pyrrusowi; 281‒275); 4,3,12 
(zadowala się poletkiem o wielkości takiej, jaką przyznano szeregowym żołnierzom; po 290) 

Kursor patrz Papiriusze Kursorowie / Papiriusz Kursor, Lucjusz (konsul 293)
Kwincjusze (właściwie: Kwinkcjusze ‒ Quinctii)

kwincjusz, l[ucjusz] (L. Quintius), (ur. ok. 124 p.n.e.) trybun ludowy (74), homo 
novus ze stronnictwa popularów; gwałtownie sprzeciwiał się ustrojo-
wym reformom Sulli i starał się odzyskać władzę wcześniej przynależną 
trybunom, ale w końcu zrezygnował, być może przekupiony przez nobi-
lów; był legatem Marka Licyniusza Krassusa w wojnie ze Spartakusem 
(71) i został potem przy jego wsparciu pretorem (67); Cyceron (Brut. 
62,223) scharakteryzował go jako mówcę wybitnie wiecowego

2,5,34 (Italia / pod Kantenną: przeciw Galom i Germanom walczącym w powstaniu Spar-
takusa; 71) 

kwincjusz kAPitoliński Barbatus, t[ytus] (T. Quintius / T. Quintius Capitolinus), 
(513 ‒ po 423 p.n.e.) konsul (471 ‒ jego kolegą był Appiusz Klaudiusz 
Sabinus Regilleński/Inregilleński, 468, 465, 446, 443, 439), kwestor 
(458), interreks (444), brat Lucjusza Kwinkcjusza Cyncynnata; pod-
czas konsulatów kolejno: walczył z Ekwami, którzy słusznie uznali, że 
zawirowania polityczne osłabiły Rzymian, a jednocześnie łagodził na-
pięcia w Rzymie między patrycjuszami a trybunami i plebsem, w prze-
ciwieństwie do nieugiętego drugiego konsula (I ‒ 471); w Mieście ciągle 
trwały spory dotyczące reform agrarnych, tymczasem prowadził armię 
na Wolsków ‒ wobec których, jako że miał mniej żołnierzy, zastosował 
taktykę rzucenia się pierwszej linii do ucieczki, dotarcia do wzgórza 
i zepchnięcia wroga z pomocą liczniejszych oddziałów ukrytych w od-
wodzie ‒ i zdobył Antium, gdzie założył kolonię, po czym otrzymał 
triumf (II ‒ 468); odniósł zwycięstwo nad Ekwami w pobliżu g. Algidus 
(dziś: Monte Algido/Maschio d’Ariano w Górach Albańskich), a walkę kontynu-
ował także jako prokonsul, kiedy to udało mu się uwolnić otoczonego 
przez wroga konsula następnego roku, przeprowadził także cenzus (III 
‒ 465‒464); uwolnił kolegę z zasadzki zastawionej przez Ekwów, udało 
mu się zdobyć bogate łupy, a właściwie odzyskać to, co uprzednio za-
grabił wróg podczas plądrowania Lacjum (IV ‒ 446); skutecznie utrzy-
mywał polityczną równowagę w Mieście, w którym po raz pierwszy od 
długiego czasu nie toczyły się walki (V ‒ 443); wykrył spisek Spuriusza 
Meliusza, który podczas głodu spekulował zbożem, zdobywając olbrzy-
mią popularność, i wymógł na senacie zgodę na dyktaturę Cyncynnata, 
który przymknął oko, gdy mordował uzurpatora stawiającego opór przy 
aresztowaniu (VI ‒ 439); powiódł wojsko na Etrusków (438); dożył co 
najmniej 90. lat, a jego syn również został konsulem; (przydomek Barbatus 
oznacza ‘Brodaty’) 
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2,7,10 (Italia: przeciw Wolskom; 468); 8,3 (Italia: przeciw Faliskom; 431); 12,1 (Italia: przeciw 
Wolskom; 468); 3,1,1 (Italia / Lacjum / opodal Ancjum; przeciw Ekwom i Wolskom; 468) 

kwincjusz Pennus Kapitoliński kryspinus, t[ytus] (Crispinus / T. Quintius Cri
spinus), († 208 p.n.e.) konsul (208 ‒ jego kolegą został Marek Klaudiusz 
Marcellus, wybrany wówczas konsulem po raz piąty); brał udział w ob-
lężeniu Syrakuz, gdzie Marcellus, przy którym zapewne dotychczas był 
legatem, postawił go na czele floty i dawnego obozu, po tym jak Appiusz 
Klaudiusz Pulcher wyjechał do Rzymu, by starać się o konsulat (214); 
między uczonymi istnieje kontrowersja, czy należy go identyfikować 
z imiennikiem, którego wyzwał na pojedynek pod Kapuą Kampańczyk 
Badiusz (Liwiusz 25,18,4‒15; Waleriusz Maksymus 5,1,3), ponieważ nieprawdo-
podobne wydaje się, by rozstał się z Marcellusem w końcowej fazie oblę-
żenia Syrakuz (212); z kolei piastował preturę i wylosował obronę Kapui 
(209); po objęciu konsulatu ruszył do Lukanii i Bruttium, bo pozazdrościł 
sławy Fabiuszowi Kunktatorowi, jaką ten cieszył się po zdobyciu Tarentu, 
a choć początkowo obaj konsulowie próbowali zetrzeć się z Hannibalem 
w bitwie pod Wenuzją, kiedy Kartagińczyk nie wychodził w pole, ponow-
nie ruszyli pod Lokry (dziś: Locri w regionie Calabria), mimo że już pod Petelią 
(dziś: Strongoli w regionie Calabria) w zasadzkę wpadł spory oddział Rzymian; 
niestety Marcellus, nie posłuchawszy haruspika, który u jednego ze zwie-
rząt znalazł wątrobę bez części szczytowej, gnany chęcią starcia z Han-
nibalem nie zachował ostrożności podczas rekonesansu i zginął w starciu 
z Kartagińczykami, a rannym drugiemu konsulowi i synowi Marcellusa 
z trudem udało się uciec; Hannibal pogrzebał ciało Marcellusa, ale chciał 
wykorzystać pierścień zabitego do sygnowania fałszywych listów, czemu 
konsul zapobiegł, rozsyłając wcześniej wieści z ostrzeżeniem; pojawienie 
się wojsk Hannibala przerwało oblężenie Lokrów od strony morza, które 
prowadził Lucjusz Cyncjusz Alimentus (najpewniej tożsamy z annalistą), 
a on, ciężko ranny, każąc co chwilę zatrzymywać lektykę, dotarł do Kapui, 
gdzie zdołał jeszcze przyjąć wysłanych z Rzymu legatów (wśród których 
był i annalista), po czym zmarł, i tak to po raz pierwszy w historii Rzymu 
dwóch konsulów zginęło nie w bitwie czy na skutek odniesionych w niej 
ran, lecz w nieznacznej potyczce z wrogiem

4,7,26(bis) (Italia / Brucjum / Lokry Epizefyryjskie: przeciw Lokryjczykom i Magonowi; 
208). 38 (zapobiega sygnowaniu listów przez Hannibala pierścieniem zabitego Marka 
Klaudiusza Marcellusa; 208) 

Kwin(k)tyliusz Warus, Publiusz (Publius Quin(c)tilius Varus), (ok. 46 p.n.e. ‒ 9 n.e.) 
konsul (13 p.n.e.); zarządzał Germanią (5 n.e.), ale jego bezwzględność i chci-
wość wywołały powstanie szczepów germańskich, które w Lesie Teutobur-
skim (Teutoburgensis saltus; dziś: może Kalkriese niedaleko Osnabrück) pod wodzą 
Arminiusza, księcia Cherusków, zadały trzem legionom rzymskim druzgocą-
cą klęskę (9 r. n.e.), jedną z największych w historii Rzymu: sztandary padły 
łupem Germanów, Warus popełnił samobójstwo; Oktawian August wycofał 
wówczas wojska zza Renu, który odtąd aż do końca istnienia imperium sta-
nowił granicę państwa; na wieść o klęsce, a i jeszcze potem, w bezsenne noce, 
August miał wołać: „Warusie, Warusie, oddaj mi moje legiony!”

wArusowA klęskA (Variana clades)…3,15,4 (*9); 4,7,8 (ts.) 
Kyzikeńczycy patrz Cyzyceńczycy
Kyzikos patrz Cyzyk
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Laberiusz patrz Kalpurniusze / Kalpurniusz Flamma, Marek
Labienus patrz Attiusze / Attiusz Labienus, Kwintus
Labienus, Tytus patrz Attiusze / Attiusz Labienus, Tytus
lAcedemon (Lacedaemon), (Λακεδαίμων [Lakedaímon]) m. w Argolidzie na Peloponezie, 

nad Eurotasem (dziś: Evrotas) (inna nazwa Sparty; dziś: ruiny opodal założonego 
w 1834 r. nowego miasta, które wchłonęło także bizantyńską Mistrę)…1,1,10(bis) (478); 
3,11,5 (362); 4,7,13 (413) 

spArtA (Sparta), (Σπάρτη [Spárte]) inna nazwa…3,11,5 (362) 
lAcedeMończycy (Lacedaemoni), mieszkańcy Lacedemonu, tj. kr. i państwa w połu-

dniowo-wschodniej części Peloponezu, którego stolicą była Spar-
ta…1,1,10(ter) (Grecja: przeciw Temistoklesowi; 478); 3,[7] (Grecja: przeciw 
Ateńczykom; 431). 9(bis) (Grecja / Decelia: ts.; 413); 4,2 (żołnierze Agesilausa 
powracający z Frygii; 396). 12 (Sycylia / wody opodal Syrakuz: przeciw Kartagiń-
czykom; 397); 5,23 (ich wodzem Brazydas; 424); 11,5 (ich wodzem Agesilaus; 
? [444‒360]). 6(ter) (Grecja: przeciw Tebanom i Epaminondasowi; 371). 7 (ich 
wodzem Leotychidas; 479). 16 (Grecja: przeciw Tebanom i Epaminondasowi; 371); 
12,5 (ts.). 5 (ts.; ? [† 362]); 2,1,6 (Grecja: przeciw Ateńczykom i Ifikratesowi; 
393/392]). 10 (Grecja / Peloponez: przeciw Messeńczykom; ? [743‒724, 685‒668, 
464‒458 lub 455 ‒ daty wojen messeńskich]); 2,12 (Grecja / Arkadia / pod Tegeą: 
przeciw Tebanom i Epaminondasowi; 362). 13 (Grecja / Termopile: ich 300. przeciw 
wielkim siłom Persów; 480); 5,26(bis) (Grecja / Istm: przeciw Tebanom; 369). 
42(bis) (ich wodzem Anaksibius, przeciw Ifikratesowi; 389/388). 44 (ich wodzem 
Mindarus; 410). 47 (bitwa morska z Tymoteuszem; 375); 11,4 (Grecja: przeciw 
Aleksandrowi; 331/330); 3,11,2 (ich wodzem Agesilaus; 396‒394). 5(ter) (Grecja / 
Peloponez / Arkadia / pod Mantynią: przeciw Epaminondasowi; 362); 12,1 (Grecja 
/ Ateny: przeciw Alcybiadesowi i mieszkańcom miasta; [450‒404 lub 431‒421]); 
15,[2] (przeciw Ateńczykom; ? [prawdopodobnie 431‒404]); 4,1,17 (ich wodzem 
Klearchus; 431‒401); 2,6 (ich przeważające siły przeciw szczupłemu wojsku Epa-
minondasa; 371). 9 (300 ich żołnierzy pod Termopilami wobec olbrzymich sił Kser-
ksesa; 480); 7,13 (Grecja / okolice Aten‒północna Attyka: przeciw Ateńczykom; 413) 

lAcedeMończyk (Lacaedamonius)…1,4,2 (Agesilaus; 396). 7 (Ifikrates; 389‒388); 
5,7 (Lizander; 404); 8,12 (Agesilaus; 395); 10,3 (ts.; 369); 11,9 (Archidamus II 
lub III; 467 lub 360‒338). 17 (Agesilaus; 395); 12,5 (nieznany; 371); 2,1,18 
(Li zander; 405); 2,9 (Kleomenes; 510). 11 (Ksantyppus; 255); 3,10 (ts.). 12 (Kle-
andrydas; ? [V w.]). 13 (Gastron; ?); 6,6 (Agesilaus; 394); 3,2,8 (Arystyp; 240 lub 
239); 5,1 (Klearchus; 402/401); 4,1,9 (Lizander; ? [† 395]); 5,13 (Leonidas; 480); 
7,19 (Alcetas; 377) 

lAcedeMoński ArystokrAtA (Lacedaemonius nobilis)…4,5,12 (nawet Filip II nie 
zabroni mu umierać za ojczyznę; ? [338]) 

peloponezyjczycy (Peloponnensii), synonim mieszkańców państwa spartańskie-
go ‒ przeciwników Aten w wojnie peloponeskiej…1,3,9 (Grecja: przeciw 
Ateńczykom; 413); 5,10 (Grecja: przeciw Peryklesowi; 430) 

patrz Peloponezyjczycy
lAcetAnie (Lacetani), plemię zamieszkujące północną Hiszpanię, na północ od ujścia 

rz. Iberus (dziś: Ebro)…3,10,1(bis) (Hiszpania: przeciw Katonowi Starszemu i Suessetanom 
w rzymskich oddziałach posiłkowych; 195) 

Lasy
lAs cyMiński (Ciminia silva), górzysty (Ciminius mons) i lesisty teren między 

środkowym biegiem Tybru a Jeziorem Cymińskim (Ciminius lacus) (dziś: Lago 
di Vico), zamykający drogę do środkowej Etrurii…1,2,2(bis) (310) 

lAs litAński (silva Litana), okolice Mutyny w północnej Italii (dziś: Modena w re-
jonie Emilia-Romania)…1,6,4 (216) 
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lAtynowie (Latini), jedno z głównych plemion italskich, osiadłe na terenie Lacjum 
(tzw. Latium vetus, tj. obszary w dolnym biegu Tybru oraz Góry Albańskie 
między Morzem Tyrreńskim a Apeninami), które utworzyły związek 30 miast 
(Związek Latyński)…1,11,8 (przeciw Aulusowi Postumiuszowi; 496); 2,8,4 (Italia: w soju-
szu z Wolskami przeciw Markowi Furiuszowi Kamillusowi; 386) 

lAtyńskiej ligi sPrzyMierzeńcy (socii Latini nominis), członkowie Związku Latyń-
skiego (Concilium Latinorum), czyli stowarzyszenia miast od najdawniejszych 
czasów sprzymierzonych z Rzymem; początkowo unia miała charakter poli-
tyczny i zasadzała się na równości członków, jednak z czasem Rzym zaczął 
dominować i stopniowo zyskiwał przewagę; Latynowie, długo zachowujący 
archaiczny ustrój, tworzyli związki skupione wokół ośrodków religijnych, a naj-
potężniejszym z nich był Związek Latyński, pod przewodnictwem m. Alba Lon
ga, zrzeszający 30 gmin wokół kultu Jowisza Latyńskiego (Iuppiter Latiaris), 
czczonego na Górze Albańskiej; Rzymianie zniszczyli Albę (ok. 600), narzucając 
Związkowi swe przewodnictwo, a 100 lat później (493) doprowadzili do zawarcia 
przymierza (foedus) na zasadzie równorzędności członków; w końcu, pokonaw-
szy Związek (338), doprowadzili do podporządkowania sobie federacji miast 
latyńskich i corocznie odnawiali przymierze z owymi miastami, a uroczystości 
odbywały się dziesiątego dnia po feriae Latinae, ruchomym święcie (conceptivae 
feriae) Związku, organizowanym po otrzymaniu na Górze Albańskiej „znaków 
z nieba” lub na polecenie haruspików (wróżbitów), zazwyczaj na początku roku; 
głównym punktem uroczystości była ofiara dla Jowisza składana przez konsulów 
i modły w intencji pomyślności państwa; początkowo święto nazywało się Latiar 
i gromadziło „ludy Albańskie” (populi Albanenses), później, po reorganizacji 
dokonanej przez Tarkwiniusza Starego, stało się świętem miast latyńskich, a po 
pokonaniu Związku przez Rzym uroczystości odbywały się pod ścisłą kontrolą 
Miasta…4,7,25 (Italia / Umbria / nad Trazymennem: po bitwie Hannibal odsyła ich łaskawie do 
domów, dzięki czemu poddaje mu się kilka miast, będacych członkami Związku; 217) 

lAuron (Lauron), (w dzisiejszej prowincji Valencia) m. w Hiszpanii…2,5,31 (76) 
leliusze (Laelii), ród rzymski

4,5,[14] (14 z nich ginie w bitwie wraz z nieznanym Leliuszem; ? [przed 2 VIII 216]) 
leliusz (Laelius), pretor miejski, postać niezidentyfikowana

4,5,[14] (każe zabić dzięcioła, bo choć wie, że to sprowadzi na niego śmierć, zapewni jednak 
zwycięstwo ludowi rzymskiemu; ? [przed 2 VIII 216]) 

leliusz d[ecymus] (D. Laelius), (I w. p.n.e.) dowódca legionu w wojsku Pompe-
jusza w Hiszpanii; ojciec Decymusa Leliusza, który był oskarżycielem 
w procesie o zdzierstwa przeciw bronionemu przez Cycerona Lucjuszo-
wi Waleriuszowi Flakkowi i tak jak ojciec pozostał niezmiennie wierny 
Pompejuszowi

2,5,31 (Hiszpania / pod Lauron: przeciw Sertoriuszowi; 76) 
leliusz Starszy, g[Ajusz] (C. Laelius), (ok. 235‒160 p.n.e.) konsul (190), ojciec 

Gajusza Leliusza zwanego Mędrcem (Sapiens), przyjaciel Scypiona 
Starszego, pod którego rozkazami przebiegała cała jego wojskowa ka-
riera; walczył w Hiszpanii (209‒206), zdobył Nową Kartaginę (209), 
uczestniczył w bitwie pod Bekulą (dziś: Santo Tomé w Andaluzji) (208); pro-
wadził rozmowy z Syfaksem dotyczące zawarcia przymierza przeciw 
Hannibalowi (205); z pomocą króla Masynissy schwytał zdrajcę Syfaksa 
i dostarczył go do Rzymu (203); jako pretor zarządzał Sycylią (196); 
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posłował do Perseusza (174‒173) i do Galów Zaalpejskich (170); pod 
koniec życia (ok. 160) zetknął się w Rzymie z historykiem Polibiu-
szem, któremu osobiście przekazał wiele informacji na temat Scypiona 
Starszego

1,1,3 (Afryka: przeciw Syfaksowi; 203); 2,1 (ts.); 2,3,16b (Afryka / pod Zamą: dowodzi 
prawym skrzydłem przeciw Punijczykom i żołnierzom innych ludów oraz Hannibalowi; 
19 X 202) 

leonidAs I (Leonidas), (dor. Λεωνίδας [Leonídas], att. Λεωνίδης [Leonídes]) († 480 p.n.e.) król 
Sparty z rodu Agiadów (panował w latach: 488–480); poległ na czele 300 
Spartiatów (pełnoprawnych obywateli Sparty) w Wąwozie Termopilskim, 
gdzie zastąpił drogę armii perskiej, przełęczy bronił także trzytysięczny 
oddział sprzymierzonych Greków; po dwóch dniach obrony, gdy Persowie 
na skutek zdrady dowiedzieli się o ścieżce prowadzącej na tyły stanowisk 
obrońców, odesłał większość żołnierzy, pozostając ze Spartiatami i oddzia-
łem 700 Tespijczyków ‒ wszyscy zginęli

4,5,13 (Grecja / Wąwóz Termopilski: jego powiedzenie o chmurze perskich strzał; 480) 
leotychidAs II (Leotychidas), (Λεωτυχίδας [Leotychídas]) (ok. 545‒469 p.n.e.) król Sparty 

z dynastii Eurypontydów (panował w latach: 491‒476); doszedł do władzy 
z pomocą Kleomenesa I, podważając prawo do tronu Demaratosa (491); 
wyruszył z Kleomenesem na Eginę, by ukarać obywateli kolaborujących 
z Persami (491), ale po jego śmierci niemal stracił wyspę (488); nakazał grec-
kiej flocie 110. okrętów (z Eginy i Delos) wspomóc powstańców z w. Chios 
i Samos (wiosna 479); dowodził flotą Związku Helleńskiego, która złamała 
potęgę morską Persji w bitwie u przylądka Mykale (naprzeciw w. Samos, nieco na 
północ od ujścia Meandra; dziś: Samsun Daği w Anatolii) (479); chciał ukarać tessalski 
panujący ród Aleuadów za współpracę z Persami, ale został przekupiony 
i po powrocie był sądzony w Sparcie za wzięcie łapówki, ale schronił się 
w świątyni Ateny Alea w Tegei (476); został skazany na wygnanie, gdzie po 
kilku latach zmarł, a jego dom spalono; na spartański tron wstąpił później 
jego wnuk

1,11,7 (Azja Mniejsza / Jonia / u przyl. Mykale: przeciw Persom; 479) 
leptines (Leptines), (Λεπτίνης [Leptínes]) († 375 p.n.e.) brat Dionizjosa I Starszego, 

tyrana Syrakuz, dowódca floty w wojnach z Kartaginą; brał m.in. udział 
w działaniach przeciwko m. Motye (dziś: wł. Mozia, sycyl. Mozzia, ruiny na poło-
żonej na lagunie w. zwanej w Średniowieczu San Pantaleo) (397); zginął albo w bitwie 
z Kartagińczykami pod Kronion (375), albo skazany na banicję (386) uszedł 
do Turiów (dziś: ruiny w parku archeologicznym w pobliżu m. Sibari w regionie Calabria) 

2,5,11 (przeciw Kartagińczykom; 397/396) 
patrz Syrakuzańczycy / Syrakuzańczyk

leukAdiA (Leucadia), (Λευκάς [Leukás]; dziś: Lefkada/Lefkas) m. i w. na Morzu Jońskim u za-
chodnich wybrzeży Grecji, naprzeciw Akarnanii, w archipelagu Wysp Jońskich 
…3,4,5(bis) (Grecja / w. Leukadia / m. Leukadia: przeciw Aleksandrowi II Epirocie; 266‒263) 

liburnowie (Liburni), mieszkańcy Liburnii, kr. stanowiącej część Illirii, położonej 
nad Morzem Adriatyckim…2,5,43 (?) 

Licyniusze
Licyniusze Krassusowie

licyniusz Krassus, p[ubliusz] (P. Licinius), († po 167 p.n.e.) konsul (171), 
ado ptował swego siostrzeńca, syna Licynii, Publiusza Diwesa  
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Mucjanusa (konsula 131); jako pretor odmówił wyruszenia do Hisz-
panii Bliższej, tłumacząc to koniecznością składania okresowych 
ofiar religijnych, co poprzysiągł przed senatem (176); podczas 
konsulatu walczył jednak ‒ choć drugi konsul wymawiał mu, że 
przecież nie mniej jest teraz potrzebny przy składaniu ofiar jako 
konsul, niż był jako pretor ‒ z królem Macedonii Perseuszem, a po 
odniesieniu zwycięstwa nad Penejosem (dziś: Pineios) w Tessalii, pod 
g. Kallinikos, zażądał od władcy bezwarunkowej kapitulacji, mimo 
że ten nieustannie ponawiał prośby o pokój (171); jako prokonsul 
plądrował greckie miasta, a ludność sprzedawał w niewolę, za co 
senat ukarał go grzywną (170); posłował do Azji Mniejszej, gdzie 
ustalał warunki pokoju między Attalosem II, władcą Pergamonu, 
a Galatami (167); jego dalsze losy i data śmierci nie są znane

2,5,28 (Bałkany: przeciw Japydom; 170) 
licyniusz krAssus Diwes, m[Arek] (Licinius Crassus / M. Crassus / M. Li

ci nius Crassus), (114‒53 p.n.e.) konsul (70, 55), pretor (73 lub 72); 
jako zwolennik Sulli musiał uciekać do Hiszpanii i ukrywać się 
w trakcie rządów popularów (jego ojciec i brat byli proskrybowani 
przez Cynnę), ale kiedy Sulla został dyktatorem (82/81), odbudował 
nadszarpnięty majątek rodziny, m.in. udzielając zakazanych sena-
torom pożyczek na procent oraz organizując straż ogniową, dzięki 
której stał się właścicielem wielu rzymskich nieruchomoś ci; jako 
propretor zakończył ostatecznie powstanie Spartakusa, zwyciężyw-
szy w bitwie nad rz. Sylarus (dziś: Sele w regionie Campania) i ukrzyżo-
wawszy potem wzdłuż Drogi Appijskiej 6000 niewolników, za co 
przyznano mu prawo do owacji (71); w czasie konsulatu przepro-
wadził z Pompejuszem ustawę o przywróceniu uprawnień trybunom 
ludowym (lex Pompeia Licinia) oraz urządził igrzyska ku czci Her-
kulesa z ucztą dla 10 000 osób i rozdawnictwem zboża (70); przez 
następne lata (69‒66) gromadził zwolenników oraz zaczął współ-
pracować z Cezarem, którego wspierał materialnie (65); jako cenzor 
bezskutecznie usiłował nadać obywatelstwo Galom Transpadańskim 
i przejąć Egipt na mocy rzekomego testamentu Ptolemeusza XI 
Aleksandra II (65); członek I triumwiratu wraz z Cezarem i Pom-
pejuszem (60); po konsulacie otrzymał namiestnictwo prowincji 
Syrii na 5 lat oraz rozpoczął przygotowania do kampanii przeciwko 
Partom (54); zginął (wraz z młodszym synem) w bitwie z Persami 
(dowodzonymi przez Surenasa) pod Karrami (gr. Κάρραι [Kárrhai], łac. 
Carrhae; dziś: Harran w Górnej Mezopotamii w Turcji), utraciwszy w dodatku 
orły legionowe, a jego głowę odesłano Orodesowi II, po czym posłu-
żyła ona jako rekwizyt podczas inscenizacji Bakchantek Eurypidesa; 
pojawia się w powieściach, filmach, grach, serialach telewizyjnych 
oraz musicalach opowiadających o Spartakusie i jest główną postacią 
w balecie Arama Chaczaturiana Spartakus (premiera: 1956) 

1,1,13 (jego powiedzenie; ?); 5,20 (Italia: przeciw Spartakusowi; 71); 2,4,7 (Italia / 
Lukania / pod Kamalatrum: przeciw Galom walczącym w powstaniu Spartakusa; 
71); 5,34 (Italia / pod Kantenną: przeciw Galom i Germanom walczącym w po-
wstaniu Spartakusa; 71) 
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Licyniusz krAssus Diwes, p[ubliusz] (P. Crassus), († 87 p.n.e.) konsul (97), 
edyl (102), cenzor (89), wnuk następnego (konsula 131), ojciec 
triumwira Marka Licyniusza Krassusa; najpierw wspomagał fi-
nansowo kolonię rzymską w Narbonie (łac. Narbo, założona w 118 r.; 
dziś: franc. Narbonne), a jeszcze przed konsulatem zgłosił lex Licinia 
ograniczającą zbytek, która została przegłosowana; jako prokonsul 
zarządzał Hiszpanią Dalszą i przyznano mu triumf za zwycięstwo 
nad Luzytanami (96‒93); będąc legatem Lucjusza Juliusza Cezara, 
swego długoletniego przyjaciela, poniósł porażkę podczas wojny ze 
sprzymierzeńcami (90); początkowo zwolennik Gajusza Mariusza 
z czasem zajął neutralną pozycję w konflikcie, nie popierając ani 
jego, ani Sulli, kiedy więc Mariusz zajął Rzym, został zabity lub 
popełnił samobójstwo; kiedy sprawował urząd cenzora, zakazał 
sprowadzania zagranicznych win i maści; mimo ogromnego bogac-
twa posiadał stosunkowo mały dom; miał trzech synów, doczekał 
się wnuków; być może to on jest autorem traktatu o Kattyterydach 
(Καττιτερίδες), legendarnych Wyspach Cynowych (Strabon 3,5,11), 
położonych w pobliżu zachodnich wybrzeży Europy (może naprze-
ciw Armoryki)

2,4,[16] [= 4,7,41]; 4,7,41 (Italia: podczas wojny ze sprzymierzeńcami; 90) 
Licyniusz krAssus Diwes Mucjanus, p[ubliusz] (P. Crassus), (180‒130 p.n.e.) 

konsul (131), pontifex maximus (od 132); pochodził z rodu Mucju-
szów Scewolów, ale został adoptowany do rodziny Licyniuszów 
Krassusów przez Publiusza Licyniusza Krassusa, swego wuja (kon-
sula 171), dziad Licyniusza Krassusa Diwesa (konsul 97); wybra-
no go najwyższym kapłanem (pontifex maximus) (132); konsulat 
sprawował z Lucjuszem Waleriuszem Flakkiem, kapłanem Marsa 
(flamen Martialis) ‒ zabronił mu walczyć z Arystonikiem (ten wkro-
czył do królestwa Pergamonu, mimo że Attalos III przekazał je w te-
stamencie Rzymowi) oraz obciążył go grzywną za zaniedbywanie 
religijnych obowiązków, po czym sam ruszył na tę wojnę, stając 
się pierwszym najwyższym kapłanem, który dobrowolnie opuścił 
Italię, ale doznał porażki i został zabity podczas ucieczki; był zwo-
lennikiem reform Tyberiusza Grakcha (męża siostrzenicy jego żony, 
jego młodsza córka Licynia została żoną młodszego z braci Grak-
chów, Gajusza); płynnie mówił po grecku

4,5,16 (Azja / między Eleą a Myriną: przeciw Arystonikowi; 130) 
Licyniusze Lukullusowie

Licyniusz lukullus (Lucullus), postać niezidentyfikowana
3,10,7 (Tracja / Heraklea Syntycka (?): przeciw Skordyskom; ?)

Licyniusz lukullus, l[ucjusz] (Lucullus, L. Lucullus), (117–56 p.n.e.) kon-
sul (74), pochodził z rodziny plebejskiej; podczas wojny sprzy-
mierzeńczej służył u boku Sulli jako trybun wojskowy (90 lub 
89); wraz z Sullą, wysłanym przez senat przeciw Mitrydatesowi VI 
Eupatorowi, wylądował w Grecji (wiosna 87), a wódz powierzył 
mu początkowo bicie monety na potrzeby armii; z kolei otrzymał 
zadanie sprowadzenia okrętów, by zniweczyć przewagę Mitryda-
tesa na morzu (87‒85); jako jedyny oficer nie odstąpił Sulli, gdy 
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ten otwarcie zbuntował się przeciw władzom republiki i ruszył 
na Rzym (83); gdy w Mieście szalały proskrypcje, pełnił funkcję 
prokwestora (kwesturę sprawował w roku 88) w Azji, zarządza-
jąc sprawami miast greckich (82‒81); następnie został pretorem 
(78), a potem administrował prowincją Afryką (propretor 77‒76); 
kiedy Mitrydates wkroczył do Bitynii, a opór stawiło mu tylko 
m. Kyzikos, otrzymał dowództwo nad legionami walczącymi na 
wschodzie, ponieważ dobrze znał owe tereny (74); przez kilka 
lat prowadził kampanie, oblegał i ścigał króla Pontu, a gdy ten 
schronił się u swego zięcia Tygranesa w Armenii, odniósł nad nimi 
zwycięstwo pod Tygranokertami, lecz nie udało mu się pochwycić 
ani Tygranesa, ani Mitrydatesa (69); doszło do buntu w rzymskiej 
armii, która odmówiła dalszego udziału w walkach, a on na mocy 
lex Manilia musiał przekazać prowadzenie wojny Pompejuszowi 
(66) i upokorzony powrócił do Rzymu; umarł prawdopodobnie na 
chorobę Alzheimera; zdobył znakomite wykształcenie, biegle mó-
wił po grecku, a jego talent retoryczny chwalił sam Cyceron; jeden 
z najbogatszych Rzymian swoich czasów, nigdy nie użył majątku 
do budowania pozycji politycznej, ale wyłącznie w celach prywat-
nych ‒ mecenas sztuk i nauk, wykwintny smakosz („lukullusowe 
uczty”), wzniósł w Rzymie pałace i założył ogrody (m.in. spro-
wadził z Azji do Europy czereśnie), posiadał zbiory ksiąg i dzieł 
sztuki; w willi w Tuskulum (dziś: Frascati w regionie Lazio) założył 
bibliotekę otwartą dla publiczności, gdzie ściągali greccy filozo-
fowie i uczeni, którzy przybywali tam niczym do gospody Muz 
(Plutarch, Luc. 42,1) 

2,1,14 (Azja Mniejsza / Armenia Większa / pod Tygranocertami: przeciw Mitrydatesowi 
i Tygranesowi; 69); 2,4 (ts.); 5,30(ter) (Azja Mniejsza: przeciw Mitrydatesowi; 
72); 7,8 (jego macedońska jazda nagle postanawia przejść na stronę wroga; 74‒66); 
3,13,6 (Azja Mniejsza / Cyzyk: przeciw Mitrydatesowi, w porozumieniu z Cy-
zyceńczykami; 74) 

lidiA (Lydia), (Λυδία [Lydía]) kr. w środkowej części zachodniej Azji Mniejszej…1,8,12 
(395); 4,7,30 (190) 

liguriA (Liguria), kr. w północnej Italii, rozciągająca się wzdłuż wybrzeży Morza 
Tyrreńskiego…1,5,16 (193) 

ligurowie (Ligures), mieszkańcy i żołnierze z Ligurii…1,2,6 (Gajusz Mariusz sprawdza ich 
lojalność; 104); 5,16 (Liguria: przeciw Rzymianom; 193). 26 (ts.; ?); 2,3,16a (Afryka / pod 
Zamą: zasilają oddziały pomocnicze Hannibala przeciw Rzymianom i Scypionowi Starszemu; 
19 X 202); 3,2,1 (Liguria / pod Luerią: przeciw Domicjuszowi Kalwinowi; ?); 17,2(bis) 
(Liguria: przeciw Lucjuszowi Emiliuszowi Paulusowi Macedońskiemu; 181); 4,1,46 (Liguria: 
przeciw Kwintusowi Petyliuszowi i rzymskim legionom; 176) 

liguryjczyk (Ligur)…3,9,3(bis) (Afryka północna / fort nad Muluchą: prowadzi wojsko 
Mariusza stromym podejściem pod fort obsadzony załogą Jugurty; 107) 

lilibeum (Lilybaeum), m. (Λιλυβαῖον [Lilybaíon]; dziś: Marsala) i przyl. (dziś: Capo Lilibeo/
Boeo) na zachodzie Sycylii, wysunięty najdalej ku brzegom Afryki…3,10,9(bis) (249) 

Lingonowie (Lingones), celtyckie plemię żyjące w Galii (dziś: w rejonie Langres i Dijon, 
między rz. Marną i Sekwaną); przyłączyli się do powstania Batawów dowodzonych 
przez Gajusza Juliusza Cywilisa, a ich naczelnym dowódcą był Juliusz Sabi-
nus, który przez 9 lat po upadku rewolty ukrywał się wraz z żoną Epponiną 
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(popularny motyw we francuskiej sztuce okresu rewolucji), ale w końcu 
Wespazjan uwięził go w Rzymie i kazał stracić († 78 n.e.)

lingonów miAsto (Lingonum civitas), tj. Andematunnum (dziś: Langres we Francji, 
w regionie Alzacja‒Lotaryngia)…4,3,14 (*70) 

lipAry (Liparae), (dziś: wł. Isole Eolie, pol. Wyspy Eolskie/Liparyjskie) archipelag w pobliżu 
północnych wybrzeży Sycylii, z największą w. Liparą (dziś: wł. Lipari)…4,1,31 (252) 

Litański Las patrz Lasy / Las Litański
Liwiusz patrz Liwiusze / Liwiusz, Tytus
 patrz Liwiusze / Liwiusz Makatus, Tytus
 patrz Liwiusze / Liwiusz Salinator, Marek
Liwiusze

liwiusz, Tytus (Livius), (64 lub 50 p.n.e. ‒ 17 n.e.) historyk rzymski
2,5,31 (podaje straty w wojsku Pompejusza po przegranej bitwie (76) z Sertoriuszem pod 

Lauron w Hiszpanii). 34 (podaje straty w bitwie sił Spartakusa z Markiem Licyniuszem 
Krassusem pod g. Kantenną; 71) 

liwiusz Makatus, Marek (Livius), (III w. p.n.e.) dowódca (prefekt) rzymskiej 
załogi broniącej Tarentu przed Hannibalem; późniejsze odzyskanie Ta-
rentu przez Kwintusa Fabiusza Maksymusa Kunktatora (209), za co 
przyznano mu triumf, a był to jeden z niewielu osobistych sukcesów mi-
litarnych wodza, stało się przedmiotem sporu między nim a konsulem, 
dlatego na zarzuty niesłusznego przypisywania sobie zasług Kunktator 
miał mu odpowiedzieć: „Z pewnością, gdybyś nie stracił miasta, ja nie 
mógłbym go odzyskać”

3,3,6(bis) (Italia / Apulia / Tarent: przeciw Hannibalowi; 212); 17,3 (ts.: przeciw Hazdruba-
lowi [sic! ‒ może błąd Frontyna]; 212‒209) 

liwiusz sAlinAtor Druzus, m[Arek] (Livius / Livius Salinator / M. Livius / M. Sa
linator), (254 ‒ ok. 204 p.n.e.) konsul (219, 207 ‒ wespół z Gajuszem 
Klaudiuszem Neronem), walczył w I i II wojnie punickiej; podczas 
pierwszego konsulatu pokonał Illirów dowodzonych przez Demetriosa 
z Faros i odbył triumf, a wkrótce potem, kiedy wyruszył w poselstwie 
do Kartaginy, został oskarżony o działanie na szkodę skarbu publicznego 
(de peculatu), a po powrocie do Rzymu osądzony i skazany prawdopo-
dobnie na grzywnę (multa); przez niemal 8 lat po doznaniu tej zniewagi 
żył na wsi (do 210), z dala od spraw publicznych; gdy już sprowadzono 
go do miasta, chodził w brudnej szacie, nie strzygł włosów i nie golił bro-
dy, w senacie wypowiadał się ledwie jednym zdaniem, a kiedy w końcu 
w obronie godności krewnego przemówił dłużej, uznano, że wyrok nań 
był niesprawiedliwy i w końcu powierzono mu drugi konsulat, którego 
początkowo nie chciał przyjąć; najpierw w pobliżu miejscowości Narnia 
(dziś: Narni w Umbrii) próbował zablokować marsz wojsk kartagińskich 
w głąb Półwyspu Apenińskiego, a potem wzmocniony siłami drugiego 
konsula odniósł zwycięstwo nad Hazdrubalem Barkidą nad rz. Metaurus 
(dziś: Meetauro w regionie Marche), opodal m. Sena, dzięki czemu armie obu 
braci nie zdołały się połączyć (VI lub VII 207); obu konsulom przyznano 
triumf (206); jako prokonsul bronił Etrurii (206‒205) i Galii Przedalpej-
skiej, gdzie stawał przeciw Magonowi (204); wybrany cenzorem, podob-
nie jak podczas drugiego konsulatu wspólnie z Neronem, toczył z nim 
nieustanne spory, szczególnie co do podatku od soli (stąd przydomek), 
a ponadto mścił się na swoich niegdysiejszych oskarżycielach, ale obaj 
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wznieśli m.in. świątynię Młodości (templum Iuventutis) (204); gdy był 
dzieckiem, w domu ojca kształcił go poeta Liwiusz Andronik; jego syn 
również został konsulem; (przydomek Salinator oznacza ‘Dzierżawca saliny’)

1,1,9 (Italia / Umbria / nad Metaurem: przeciw Hazdrubalowi; 207); 2,9 (Italia: przeciw 
Kartagińczykom; 207); 2,3,8 (Italia / Umbria / nad Metaurem: przeciw Hazdrubalowi; 
207); 4,1,45 (skazany przez lud za niesprawiedliwy podział łupów; 218); 7,15 (jego 
powiedzenie po rozgromieniu Hazdrubala; 207) 

lizAnder (Lysander), (Λύσανδρος [Lýsandros]) († 395 p.n.e.) pochodzący z rodu Hera-
klidów znakomity dowódca spartański i zręczny polityk; w ostatnich latach 
wojny peloponeskiej został mianowany wodzem naczelnym floty spartań-
skiej i wysłany do Jonii (408/407); zapewnił sobie pomoc perską i odniósł 
decydujące zwycięstwo nad wojskiem Ateńczyków w bitwie pod Ajgospo-
tamami/Egospotamami na Chersonezie Trackim (405), po której to on przyj-
mował kapitulację ateńskiej polis; z ramienia Sparty wprowadzał w miastach 
Związku Ateńskiego ustrój oligarchiczny, na straży którego stały garnizony 
spartańskie; nadzorował ściąganie podatków; umożliwił Agesilaosowi II, 
którego był kochankiem, wstąpienie na tron (401/400); zginął podczas wojny 
korynckiej w bitwie pod Haliartos w Beocji, dowodząc wojskami spartań-
skimi w bitwie z siłami koalicji antyspartańskiej

1,5,7 (port Aten: przeciw Ateńczykom; 404); 2,1,18 (Hellespont / pod Egospotamami: przeciw 
Ateńczykom; 405); 4,1,9 (gani wychodzenie podczas marszu poza szereg; ? [† 395]) 

patrz Lacedemończycy / Lacedemończyk
lizymAch (Lysimachus), (Λυσίμαχος [Lysímachos]) (360‒281 p.n.e.) jeden z diadochów, 

król Tracji (panował w latach: 306‒281), Azji Mniejszej (301‒281) i Mace-
donii (288‒281); po śmierci Aleksandra zarządzał Tracją (323‒306), póź-
niej powiększył swoje królestwo o część Azji Mniejszej, a po wypędzeniu 
Demetriosa Poliorketesa zajął Macedonię i Tessalię; wraz z Seleukosem I 
Nikatorem i Kassandrem pokonał Antygona I Jednookiego pod Ipsos (dziś: 
prawdopodobnie Ipsili koło Şuhut we frygijskiej Anatolii w Turcji) (301); poległ podczas 
wojny z Seleukosem I we Frygii, pod Kuropedion; założył Lizymacheję (dziś: 
Eksemil lub Ortaköy w Turcji), m. na Chersonezie Trackim (309)

1,5,11 (podczas walk diadochów; 323‒281); 3,3,7(bis) (Azja Mniejsza / Efez: przeciw Efezyj-
czykom, przekupuje Mandrona; 287) 

lokrowie (Locri), mieszkańcy Lokrów Epizefyryjskich (gr. Ἐπιζεφύριοι Λοκροί [Epize
fýrioi Lokroí] ‒ ‘Lokry Zachodnie’, w odróżnieniu od Lokryjczyków zamieszkujących Lokrydę 
w Grecji środkowej, łac. Locri Epizephyrii; dziś: Locri w regionie Calabria), nadmorskiego 
m. w Bruttium w południowej Italii, na obszarze Wielkiej Grecji; mury obronne 
miasta miały 6 km długości…4,7,26(bis) (Italia / Brucjum / Lokry Epizefyryjskie: przeciw 
Rzymianom, w sojuszu z Magonem; 208) 

luceriA (Luceria), (dziś: Lucera) m. w Apulii (dziś: wł. Puglia), w południowo-wschodniej 
Italii…4,1,29 (294) 

lueriA (Lueria), m. Ligurów o bliżej nieznanej lokalizacji…3,2,1 (?) 
lukAnowie (Lucani), mieszkańcy Lukanii, kr. w południowej części Półwyspu Apeniń-

skiego…1,4,1 (Italia / Lukania: przeciw Rzymianom; 281 lub 278); 6,1 (Italia / na szlaku z Sam-
nium: przeciw Rzymianom; ? [298]); 2,3,12 (Italia: przeciw Klenadrydasowi; ? [V w.]). 21a (Italia / 
Apulia / pod Askulum: przeciw Rzymianom, pod wodzą Pyrrusa; 279); 3,6,4 (Italia / Apulia / Kroton: 
przeciw Rzymianom i Publiuszowi Korneliuszowi Rufinowi, w przymierzu z Krotończykami; 277) 

Lukullus patrz Licyniusze / Licyniusze Lukullusowie / Licyniusz Lukullus (nie-
zidentyfikowany)
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Lukullus (Lucjusz) patrz Licyniusze / Licyniusze Lukullusowie / Licyniusz Lukullus, 
Lucjusz

lutAcjusz kAtulus, k[wintus] (Catulus / Q. Lutatius Catulus), (149–87 p.n.e.) konsul 
(102); wraz z Gajuszem Mariuszem dowodził wojskiem rzymskim w czasie 
wojny przeciwko Cymbrom (113‒101); osiągnąwszy konsulat dopiero po 
czterokrotnych staraniach, udał się do Galii Przedalpejskiej, by powstrzy-
mać Cymbrów przed przejściem przez Alpy, ale po nieudanej próbie nad rz. 
Atezą (dziś: wł. Adige, pol. Adyga w Tyrolu) został zmuszony do wycofania się aż 
za Pad (102), umożliwiając Cymbrom wkroczenie do Galii Zapadańskiej; 
po odbyciu triumfu po zwycięskiej bitwie pod Wercellami (Vercellae; dziś: Ver-
celli w Piemoncie; 101) wzniósł świątynię ku czci Fortuny i wybudował sobie 
wspaniały pałac na Palatynie; jako zwolennik optymatów był przeciwnikiem 
Mariusza (niesnaski zaczęły się już na tle zasług w osiągnięciu zwycięstwa 
pod Wercellami) i popełnił samobójstwo, by nie wpaść w jego ręce; był 
świetnym mówcą, pisał pamiętniki o swoim konsulacie i o walkach z Cym-
brami, miał także jako pierwszy wygłosić pochwalną mowę pogrzebową ku 
czci kobiety – swojej matki

1,5,3(bis) (Italia / nad Atezą: przeciw Cymbrom; 102) 
luzytAniA (Lusitania), (dziś: Portugalia) zachodnia część starożytnej Hiszpanii, między 

rz. Durius (dziś: hiszp. Duero) i Tag (dziś: hiszp. Tajo, port. Tejo)…1,11,13 (? [127‒72]) 
luzytAnie (Lusitani), mieszkańcy i żołnierze z Luzytanii…2,13,4 (ich wodzem Wiria-

tus; 147‒139); 3,5,2 (Półwysep Iberyjski: przeciw Tyberiuszowi Semproniuszowi Grakchowi; 
179/178) 

łacina
łAcinie, Po mówić (latine)…3,2,3 (tak umieją ludzie Hannibala; 260) 
łAciński język (Latina lingua)…2,4,10 (władał nim Jugurta; 107) 

mAcedoniA (Macedonia), (Μακεδονία [Makedonía]) kr. na Półwyspie Bałkańskim, na 
północ od Tessalii, granicząca z Tracją, Illirią i Pajonią…4,2,1 (42); 6,3 ([356‒323]) 

MAcedończycy (Macedones), mieszkańcy Macedonii, także żołnierze w służbie róż-
nych władców i wodzów (Filipów II i V, Hannibala, Lukullusa)…1,4,6 (ich 
królem Filip V; 210). 13a (na Hellesponcie: przeciw Ateńczykom; 340/339); 2,3,2 (ich królem 
Filip; 359). 16a (Afryka / pod Zamą: zasilali oddziały Hannibala przeciw Rzymianom i Scy-
pionowi Starszemu; 19 X 202). 17a (Grecja / pod Cheronią: po stronie Archelausa przeciw 
Rzymianom i Sulli; 86). 20 (ich królem Perses; 168); 6,5 (ich królem Antygon [III Doson]; 
223‒221); 7,8 (jeźdźcy w oddziałach posiłkowych Lucjusza Licyniusza Lukullusa; 74‒66); 
3,3,7(bis) (ich królem Lizymach, przeciw Efezyjczykom; 287) 

MAcedońscy jeźdźcy (Macedones equites)…2,7,8 (74‒66) 
MAcedońskA fAlAngA (phalanx Macedonica)…2,3,17a (86) 
MAcedońską, odziAny nA Modłę (ad Macedonici ornatus habitum)…3,2,11 (Ty-

marchus; 281) 
mAgnetowie (Magnetes), (Μάγνητες [Mágnetes]) mieszkańcy półwyspu i górzystej kr. we 

wschodniej Tessalii, w północnej Grecji, otaczającej Zatokę Pagazyjską; jedno 
z 12 plemion wchodzących w skład Amfiktionii Delfickiej…3,8,2 (Grecja / Magnezja: 
przeciw Pelopidasowi; 369‒364) 

Magonowie (Μάγων [Mágon] ‒ ‘Bóg posłał’) 
mAgon (Mago), (2. połowa III w. p.n.e.) postać niezidentyfikowana

3,6,5 (Hiszpania: przeciw Gnejuszowi Kalpurniuszowi Pizonowi; 216‒203) 
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mAgon Barkida (Mago), (także: Magon) (243‒203 p.n.e.) najmłodszy (?) syn Ha-
milkara Barkasa, brat Hannibala oraz Hamilkara Barkidów; Hannibal 
włączył go do grupy wodzów, którzy wyprawili się z nim przeciw Rzy-
mianom: pod Trebią jego niewielki oddział zaskoczył z zasadzki lewe 
skrzydło i tyły wojsk rzymskich, dzięki czemu szala zwycięstwa prze-
chyliła się na stronę Kartagińczyków, a Rzymianie rzucili się do ucieczki 
w kierunku Placencji (dziś: Piacenza) (18 XII 218), dowodził przemarszem 
wojsk punickich w kierunku Lacjum, pod Kannami razem z bratem stał 
na najbardziej niebezpiecznej i kluczowej pozycji (2 VIII 216); następnie 
został wysłany do Lukanii i Bruttium, zdobywając po drodze wiele miast; 
z kolei popłynął do Kartaginy, gdzie pokazał w senacie pierścienie ekwi-
tów zdarte z ich rąk po kanneńskiej rzezi, domagając się z pomyślnym 
skutkiem posiłków dla Hannibala; na wieść o klęsce pod Dertozą (dziś: 
Tortosa w Katalonii) (wiosna 215), jaką bracia Scypionowie (Publiusz ‒ kon-
sul 218 i Gnejusz ‒ konsul 222) zgotowali Kartagińczykom, wysłano go 
z owymi posiłkami na Półwysep Iberyjski, gdzie sprawował niezależne 
od swego brata Hazdrubala dowództwo i gdzie udało mu się pokonać 
pod Akra Leuke (dziś: Alicante w Walencji) siły Publiusza Korneliusza Scy-
piona (214) oraz utrzymać przy Kartaginie wiele plemion i dominację na 
Półwyspie, w czasie gdy Hazdrubal dławił bunt Syfaksa w Afryce (212); 
podczas wielkiej ofensywy 3 kartagińskie armie, Hazdrubala Barkidy, 
Hazdrubala Giskona i Magona Barkidy, w ciągu 23 dni, umiejętnie łącząc 
się i rozdzielając, odniosły zwycięstwa nad wojskami Scypionów (obaj 
zginęli) i zmusiły ocalałe siły rzymskie do wycofania się na północ od 
rz. Iberus (dziś: Ebro) (211); śmiała akcja Scypiona Starszego odebrała 
rozproszonym po Półwyspie Kartagińczykom Nową Kartaginę, choć 
siły Magona znajdowały się ledwie o 3 dni drogi od miasta (209); po 
wymarszu Hazdrubala do Italii przeniósł się na obszary między rz. Ta-
gus (dziś: hiszp. Tajo, port. Tejo) i Durius (dziś: hiszp. Duero), gdzie połączył się 
z wojskiem Hannona, ale po ataku Rzymian musiał uchodzić do Gades 
(dziś: hiszp. Cádiz, pol. Kadyks) (207); poniósł poważne straty podczas próby 
odzyskania Nowej Kartaginy (205); drogą morską przeprawił się z Mi-
norki do Ligurii i zajął północną Italię (lato 205), jednak Rzymianie nie 
podejmowali walki, ale też nie pozwalali mu na połączenie się z bratem 
(205‒203); ranny w bitwie w Galii Przedalpejskiej został odwołany wraz 
z Hannibalem do Kartaginy, ale zmarł na morzu, nie dopłynąwszy do 
ojczyzny (to najbardziej wiarygodna wersja); był jednym z najzdolniej-
szych kartagińskich wodzów, umiejętnie wkraczającym do bitwy (zwykle 
z zasadzki) w kluczowych momentach; wedle tradycji założył port na 
Majorce (dziś: Maó Mahón) i to od jego imienia ma się wywodzić nazwa 
miasta, a od niej z kolei nazwa ‘majonezu’ (franc. sauce mayonnaise) 

2,5,23(bis) (Italia / nad Trebią: przeciw Tyberiuszowi Semproniuszowi Longusowi; 218) 
mAgon Samnita (Mago), (Σαυνίτης [Saunítes]) (2. połowa III w. p.n.e.) jeden z głów-

nych wodzów Hannibala w Italii, głównodowodzący w Bruttium; 
wspierał Hannona Bomilkarydę w zdobyciu Turiów (dziś: ruiny w parku 
archeologicznym w pobliżu m. Sibari w regionie Calabria) i niedługo potem zabił 
w zdradzieckiej zasadzce Tyberiusza Semproniusza Grakcha, po czym 
‒ co w jego przypadku niezwykłe (zob. niżej) ‒ odesłał ciało wraz z in-
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sygniami do Hannibala (212); bronił się w Lokrach (dziś: Locri w regionie 
Calabria) przed oblężeniem Rzymian pod wodzą Lucjusza Cyncjusza Ali-
menta (prawdopodobnie tożsamego z annalistą; u Frontyna wspomniany 
tylko Tytus Kwinkcjusz Kryspinus, dowódca floty), który okrążył miasto 
od strony morza i lądu, ale przybycie Hannibala w dogodnym czasie 
zmusiło Rzymian, którzy sami tymczasem znaleźli się w okrążeniu, do 
odstąpienia (208); był przyjacielem Hannibala od wczesnej młodości, 
a oprócz przyjaźni połączyło ich także niesłychane skąpstwo i chęć gro-
madzenia łupów za wszelką cenę

4,7,26 (Italia / Brucjum / pod Lokrami Epizefyryjskimi: uwalnia Lokry od rzymskiego ob-
lężenia; 208) 

mAhArbAl (Maharbal), (V/IV w. p.n.e.) bliżej nieznany
2,5,12 (Afryka: przeciw Afrykańczykom; 396) 

mAlwentum (Maleventum), (częściej: Maleventum ‒ ‘Zły wynik’) wcześniejsza nazwa Bene-
wentu (‘Dobry wynik’; dziś: Benevento w regionie Campania); jedno z najstarszych m. Ita-
lii, leżące w Samnium, ok. 3 km od Pól Aruzyńskich…4,1,14 (275) 

mAndron (Mandro), herszt piratów operujących na wodach opodal Efezu
3,3,7 (Azja Mniejsza / Efez: pomaga Efezyjczykom, ale zostaje przekupiony przez Lizymacha; 287) 

Manliusze
Manliusz, Aulus patrz Marcjusz Rutylus, Gajusz
mAnliusz Cyncynnat, gn[ejusz] (Cn. Manlius), († 480 p.n.e.) konsul (480), homo 

novus; w roku jego konsulatu Etruskowie pod przewodem Wejentów 
chcieli wykorzystać wewnętrzne niesnaski wśród Rzymian i przejąć 
władzę, a konsulowie nie wszczynali starcia, obawiając się niechęci 
własnych żołnierzy, dzięki czemu sprawili, że ci rwali się do boju; kie-
dy w końcu doszło do starcia, został ciężko ranny i opuścił pole bitwy, 
a żołnierzy od ucieczki powstrzymał drugi konsul; potem pojawił się 
i osobiście wsparł chwiejące się szeregi, zarazem odciął nieprzyjacie-
lowi drogę ucieczki, wycofując się do jego obozu; etruska młodzież 
przypuściła atak na jego osobę i śmiertelnie raniony padł w boju, a legaci 
porwali jego ciało, chwilowo zezwalając nieprzyjaciołom na ucieczkę, 
bo zaraz zgniotły ich siły drugiego konsula; kolega w konsulacie, Ma-
rek Fabiusz Wibulanus, nie przyjął wieńca wawrzynowego i nie odbył 
triumfu przyznanego przez senat, ale bratu, który zginął w tej samej 
bitwie, i pierwszemu konsulowi urządził wspaniałe pogrzeby, na obu 
wygłaszając mowy

1,11,1 (Italia: przeciw Etruskom; 480); 2,6,7 (ts.); 7,11 (ts.) 
Manliusze Torkwatowie

Manliusz torkwAtus, A[ulus] (A. Torquatus), († po 140 p.n.e.) konsul (164), 
pretor (167), brat Tytusa, konsula roku poprzedniego; jako pretor 
wylosował Sardynię, ale nigdy tam nie wyjechał, zatrzymany przez 
senat w stolicy dla przeprowadzenia dochodzeń w sprawach krymi-
nalnych; umarł nagle podczas uczty 

3,5,3 (oblega jakieś greckie miasto; 164) 
mAnliusz Torkwatus, Tytus (Manlius), (IV/III w. p.n.e.) syn następnego, je-

den z dowódców jazdy podczas przygotowań do wojny z Latynami, 
kiedy oba wojska już ruszyły w pole; dał się wyzwać na pojedynek 
jednemu z tuskulańskich jeźdźców, wbrew surowemu zakazowi 
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konsulów, by nie walczyć poza linią bojową, a kiedy zwycięski 
powrócił do obozu i skierował się do namiotu ojca, by przekazać mu 
zbroję zdartą z nieprzyjaciela, ten zwołał zgromadzenie, na którym 
wygłosił wielce krytyczną wobec postępku syna mowę, po czym 
nakazał (imperia Manliana) przywiązać go do pala i ściąć toporem; 
młodzieńcowi sprawiono piękny pogrzeb, paląc na stosie poza wa-
łami obozu ciało pokryte zdobytą zbroją

4,1,41 (skazany przez ojca na śmierć za samowolę; 340) 
mAnliusz Torkwatus Imperiozus, Tytus (Manlius), (IV w. p.n.e.) konsul (347, 

344 ‒ za kolegę miał Gajusza Marcjusza Rutyla, 340 ‒ jego kolegą 
był Publiusz Decjusz Mus), dyktator (353, 349, 320), trybun ludowy 
(363), ojciec poprzedniego; jego ojca oskarżono o wygnanie syna 
z Rzymu za rzekome trudności w wysławianiu się i zmuszanie do 
pracy, ale stanął w jego obronie i zagroził trybunowi nożem, gdy-
by chciał wnieść publiczną sprawę; kiedy jako szeregowy żołnierz 
walczył przeciw Galom, a Gal olbrzymiej postury wyzywał na po-
jedynek Rzymian, jako jedyny stanął do walki, a mimo że fizycznie 
był słabszy, pokonał go ciosami w brzuch, po czym zdarł mu na-
szyjnik i zawiesił go na własnej szyi, zyskując przydomek dla siebie 
i swoich potomków (361); podczas pierwszej dyktatury szykował 
się do walki z Tarkwińczykami i Cerytami, ale z tymi ostatnimi 
udało się zawrzeć pokój (353); po raz drugi został dyktatorem, by 
nadzorować wybór konsulów (349); rok jego pierwszego konsulatu 
był jednym z nielicznych spokojnych w okresie republiki: obniżono 
oprocentowanie, rozłożono spłaty długów, nie ściągnięto podatku 
i nie było poboru (347); za trzeciego konsulatu, kiedy Rzym spra-
wował przewodnictwo w Lidze Latyńskiej, doszło do zerwania sto-
sunków z Latynami i do wojny, a Latynowie i Kampańczycy zostali 
ostatecznie pokonani w dwóch bitwach: nad rz. Wezerą (Veseris), 
u stóp Wezuwiusza, kiedy to jego kolega w konsulacie ofiarował się 
bogom i zginął na polu walki, oraz pod Tryfanum (lokalizacja nieznana), 
między Synuessą a Minturnami (340); obaj konsulowie podczas 
przygotowań do walki z Latynami postanowili szczególnie surowo 
przestrzegać dyscypliny i wydali rozkaz zakazujący wszelkiej walki 
z nieprzyjacielem poza linią bojową, by żołnierze mogli rozróżnić 
wrogów od swoich, skoro nieprzyjaciel mówi tym samym językiem, 
jest tak samo uzbrojony i dorównuje im walecznością, ale jego syn 
złamał te rozkazy (imperia Manliana) i został ukarany śmiercią ‒ 
kiedy konsul wrócił do Rzymu, młodzież przez całe jego dalsze 
życie odwracała się na jego widok i złorzeczyła mu w miejscach 
publicznych (340); po raz trzeci mianowano go dyktatorem (320) 
po strasznej klęsce, jaką z rąk Samnitów Rzymianie ponieśli w Wą-
wozie Kaudyńskim (Furculae Caudinae; 321); (przydomki oznaczają: 
Torquatus ‒ ‘Noszący naszyjnik’ i Imperiosus ‒ ‘Władczy’) 

4,1,40 (skazuje syna na śmierć za samowolę; 340) 
Mantyneja patrz Mantynia
mAntyniA/Mantyneja (Mantinia), (Μαντίνεια [Mantíneia]; dziś: opodal miejscowości Tripoli) 

m. we wschodniej Arkadii na Peloponezie, miejsce bitwy, podczas której (4 VII 
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362) żołnierze tebańscy, arkadyjscy i beoccy sprzymierzeńcy oraz wojska najem-
ne starli się z mniejszą liczebnie o 1/3 koalicją Mantynei, Aten, Sparty, Achai 
i Elidy pod dowództwem Agesilaosa II; Tebanie odnieśli taktyczne zwycięstwo 
dzięki zastosowaniu ukośnego szyku falangi (po raz pierwszy walczyli tak 9 lat 
wcześniej pod Leuktrami), ale śmiertelnie ranny został (może przez Ksenofonto-
wego syna Gryllosa) ich wódz, Epaminondas, a wraz z jego śmiercią zakończył 
się krótkotrwały (370‒362) okres hegemonii Teb; w dalszej perspektywie, przy 
słabości Sparty, bitwa utorowała drogę do opanowania Hellady przez Macedoń-
czyków…3,11,5(bis) (362) 

MAntyneńczycy (Mantinienses), mieszkańcy Mantynei…3,11,5 (Grecja / Peloponez / 
Arkadia / pod Mantynią: przeciw Epaminondasowi; 362) 

mArAton (Marathon), (Μαραθών [Marathón]; dziś: Marathónas) równina i dem na północno-
-wschodnim wybrzeżu Attyki; miejsce słynnej bitwy (12 IX 490), w której Ateń-
czycy pod nominalnym zwierzchnictwem polemarcha Kallimachosa, a realnym 
dowództwem Miltiadesa, rozgromili perską ekspedycję wysłaną przez Dariusza I 
pod wodzą Datysa i Artafernesa…2,9,8(bis) (490) 

Marcellus patrz Klaudiusze / Klaudiusze Marcellusowie / Klaudiusz Marcellus, Marek 
(pretor ok. 73)

Marcellus (Marek) patrz Klaudiusze / Klaudiusze Marcellusowie / Klaudiusz Marcellus, 
Marek (konsul 222)

Marcjusze
mArcjusz, t[ytus] (u Liwiusza: Lucjusz) (T. Marcius), (III/II w. p.n.e.) ekwita, 

syn Septymusa; po śmierci Publiusza i Gnejusza Scypionów żołnierze 
przekazali mu w głosowaniu dowództwo nad wojskami w Hiszpanii; 
najpierw śmiało odepchnął od swego obozu Kartagińczyków dowodzo-
nych przez Hazdrubala Giskonidę, a potem przeprowadził nocny atak 
i zdobył dwa punickie obozy; pamiątka tego zwycięstwa, okrągła tarcza 
z wizerunkiem Hazdrubala, zwana tarczą Marcjusza (clipeum Marcium), 
wisiała w świątyni Jowisza na Kapitolu

2,6,2 (Hiszpania: przeciw Punijczykom; 212); 10,2 (ts.) 
patrz Rzymianie / rzymski ekwita

Marcjusz koriolAn, Gnejusz (Coriolanus), (VI/V w. p.n.e.) legendarny wódz 
rzymski; przydomek zyskał po zdobyciu należących do Wolsków Korio-
li (lokalizacja tylko ogólna: na południe od Rzymu, na północ od głównego miasta Wol-
sków Antium; już w czasach Pliniusza Starszego identyfikacja była niemożliwa) (493); 
według tradycji sprzeciwiał się ustępstwom, jakie plebejusze wymogli 
na patrycjuszach (m.in. rozdawaniu zboża ubogiej ludności Rzymu; 
żądał likwidacji trybunatu), za co został wygnany z Miasta (491); udał 
się wtedy do Wolsków i poprowadził ich przeciwko własnej ojczyźnie, 
przystępując do oblężenia Rzymu; dwukrotne poselstwa senatu okazały 
się nieskuteczne, dopiero jego małżonka i matka, które przybyły do obo-
zu, namówiły go do odwrotu, ale tę powtórną zdradę przypłacił życiem; 
tytułowy bohater dramatu Szekspira

1,8,1 (Rzym: przeciw patrycjuszom i plebejuszom; 491) 
mArcjusz rufus, kw[intus] (Q. Marcius Rufus), (I w. p.n.e.) legat, wraz z Gaju-

szem Pomptyniuszem, w wojsku Marka Licyniusza Krassusa tłumiącym 
powstanie niewolników

2,4,7 (Italia / pod Kamalatrum: przeciw Galom walczącym w powstaniu Spartakusa; 71) 
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Marcjusz Rutylus, Gajusz (Caius Marcius Rutilus), (także: Rutulus) (IV w. p.n.e.) 
konsul (357, 352, 344 ‒ za kolegę miał Tytusa Manliusza Torkwata 
Imperioza, 342), pierwszy plebejusz piastujący urzędy dyktatora (356) 
i cenzora (351); jako dyktator pomyślnie walczył przeciw Etruskom, 
których najazdy sięgnęły salin (salinae Romanae) przy ujściu Tybru 
do morza, za co decyzją ludu przyznano mu triumf wbrew woli senatu 
(356); w czasie pierwszego konsulatu bez efektu walczył z Faliskami; 
w czasie drugiego i trzeciego wojował z Samnitami; gdy sprawował 
konsulat po raz trzeci, poświęcono w Rzymie świątynię Junony Monety, 
ślubowaną przez poprzedniego konsula podczas bitwy z Aurunkami, 
a chwilę później spadł z nieba deszcz kamienny (meteoryty; prodigium); 
podczas czwartego konsulatu przebiegłymi, ale łagodnymi działaniami, 
polegającymi na stopniowym pozbywaniu się wichrzycieli z wojska, 
przywrócił dyscyplinę wśród zimujących na terenie Kampanii żołnie-
rzy, którym w nagrodę za wypędzenie Samnitów marzyło się odebranie 
Kampańczykom Kapui, zażywanie lokalnych rozkoszy oraz posiadanie 
znacznie żyźniejszej ziemi niż ta jałowa w okolicach Rzymu; jego syn 
także został konsulem

mAnliusz, Aulus (Aulus Manlius), omyłka (?)…1,9,1 (Kampania: neutralizuje 
spisek żołnierzy; 342) 

mAriusz, g[Ajusz] (Marius / C. Marius), (156–86 p.n.e.) siedmiokrotny konsul (107, 
104‒100, 86), wódz i polityk wywodzący się ze stanu ekwickiego, rodem 
z Arpinum; dzięki poparciu Metellusów uzyskał pierwsze urzędy: trybunat 
i preturę; ożenił się z ciotką Cezara, Julią; zajął miejsce (107) Kwintusa 
Cecyliusza Metellusa Numidyjskiego jako wódz naczelny w wojnie z królem 
Numidii w Afryce, Jugurtą, którą zakończył (105); dowodził wojskami od-
pierającymi ataki germańskich plemion Cymbrów i Teutonów (zwycięstwa 
pod Wodami Sekstyjskimi i Wercellami [Vercellae; dziś: Vercelli w Piemoncie]); do-
konał radykalnej reformy armii, zmieniając armię z poboru w wojsko zawo-
dowe, silnie związane z głównodowodzącym; wprowadził zmiany w taktyce 
wojennej (system kohort), ujednolicił uzbrojenie; jako jeden z przywódców 
stronnictwa popularów wystąpił przeciwko Sulli, zdobył Rzym i krwawo 
rozprawił się z przeciwnikami (87); zmarł w kilka dni po objęciu siódmego 
konsulatu

1,2,6 (Italia: sprawdza lojalność Galów i Ligurów; 104); 11,[12] (trzyma u siebie czarownicę 
z Syrii; ? [156‒86]); 2,2,8 (Galia Zapadańska / pod Wercellami: przeciw Cymbrom 
i Teutonom [błędnie]; 101); 4,6 (Galia / pod Sekstyjskimi Wodami: przeciw Teutonom; 
102). 10(bis) (Afryka / Numidia: przeciw Jugurcie; 107); 7,12 (Italia: przeciw Cym-
brom i Teutonom; 102); 9,1 (przeciw Teutonom; 102); 3,9,3(bis) (Afryka północna 
/ fort nad Muluchą: przeciw Jugurcie; 107); 4,1,7 (rozwiązuje problem ograniczenia 
ilości zwierząt pociągowych; [156‒86]); 2,2 (spośród dwóch armii wybiera wojsko 
rutyliańskie; 104); 7,5 (jego odpowiedź udzielona Teutonowi wyzywającemu go do 
walki; ? [156‒86]) 

„MAriuszowe Muły” (‘muli Mariani’)…4,1,7 ([156‒86]) 
mAssylijczycy (Massilienses), mieszkańcy Massylii (dziś: franc. Marseille, pol. Marsy-

lia), m. w Galii Zaalpejskiej na wybrzeżu liguryjskim, niedaleko ujścia Roda-
nu…1,7,[4] (splatają olinowanie okrętów z kobiecych włosów; ?) 

mAsynissA (Masinissa), (ok. 238‒148 p.n.e.) król Numidów, a właściwie Massy-
liów i Masajsyliów (panował w latach: 203‒148); w II wojnie punickiej 
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początkowo stanął po stronie Kartaginy, przyczyniając się m.in. do pora-
żek Scypionów w Hiszpanii (212‒206); po śmierci ojca, Gai, został królem 
Massyliów (206), lecz pokonany w roku następnym przez sprzymierzonego 
z Kartaginą Syfaksa, króla Masajsyliów, uciekł do wojsk Scypiona Starszego 
i odtąd ściśle współpracował z Rzymem (205); przymierze, jakie w ostat-
nich latach konfliktu zawarł z Rzymianami, bardzo pomogło Scypionowi 
w ostatecznym pokonaniu Kartaginy, bowiem numidyjski władca odegrał 
istotną rolę w bitwie pod Zamą (19 X 202); mając poparcie Rzymu, do-
prowadził do zjednoczenia Numidii, a zarazem rozszerzył jej posiadłości 
kosztem Kartaginy; jego konflikt z Kartaginą stał się dla Rzymu pretekstem 
do wszczęcia III wojny punickiej (149); jego imię, zapisane jako MSNSN 
(‘Ich Pan’), odnaleziono w jego grobowcu w Cyrcie (dziś: arab. Blad el-Hawa, 
pol. Konstantyna w Algierii); jest jednym z bohaterów epickiego poematu Petrarki 
Afryka (1330), postacią pojawiającą się w dramatach, powieściach i filmach 
(już niemych); współcześni Berberowie często nadają dzieciom jego imię

2,3,16b (Afryka / pod Zamą: dowodzi lewym skrzydłem przeciw Punijczykom i żołnierzom innych 
ludów oraz Hannibalowi; 19 X 202); 3,6,1 (Afryka: przeciw Hannibalowi, w koalicji ze Scy-
pionem Starszym; 202); 4,3,11 (jak wyglądają jego posiłki, gdy ma 90 lat; 148) 

mAurowie (Mauri), barbarzyńskie plemiona berberskie zamieszkujące północno-za-
chodnią Afrykę (m.in. Mauretanię)…2,3,16a (Afryka / pod Zamą: zasilali oddziały 
pomocnicze Hannibala przeciw Rzymianom i Scypionowi Starszemu; 19 X 202) 

mAur (Maurus), podkomendny trybuna, pompejańczyk, tj. zwolennik Gneju-
sza Pompejusza Młodszego…3,14,1 (Hiszpania / Ategua: przeciw Cezarowi 
i cezarianom; 45) 

patrz cezarianin
mediolAn (Mediolanum), (dziś: wł. Milano, stolica Lombardii)  m. w Galii Przedalpejskiej… 

1,9,3 (masakra tutejszego senatu przez armię Pompejusza; ? [106‒48]) 
medowie (Medi), (Μαῖδοι [Maídoi]) lud irański i żołnierze z Medii, kr. w Azji, od czasów 

Cyrusa II Starszego włączeni do państwa Persów…1,11,19 (Azja: przeciw Persom 
i Cyrusowi; 558) 

megArA (Megara), (Μέγαρα [Mégara]; dziś: ts.), m. leżące między Atenami a Koryntem, 
przy drodze wiodącej z Attyki i Beocji na Peloponez…4,1,8 ([156‒86]) 

megArejczycy (Megarenses), obywatele i żołnierze z Megary…2,9,9(bis) (? [ok. 600 
lub 561‒527]) 

melAntus (Melanthus), (Μέλανθος [Mélanthos]) (mit.) heros messeński, prawdopodob-
nie ojciec Kodrosa; wygnany z ojczyzny osiedlił się w Atenach i zgłosił 
do pojedynku z Ksantosem, królem Teb; wedle niektórych wersji mitu tuż 
przed starciem zarzucił przeciwnikowi złamanie reguł pojedynku, ponieważ 
zauważył za Ksantosem zbrojną postać – był to bóg Dionizos; po wygranej 
walce został królem Aten

2,5,41 (przeciw Ksantusowi; mit.) 
memmiusz, g[Ajusz] (C. Memmius), (II w. p.n.e.) trybun wojskowy w armii Scypiona 

Młodszego oblegającej Numancję
4,1,1 (Hiszpania / pod Numancją: co powiedział mu Scypion Młodszy wdrażający w obozie dys-

cyplinę; 134) 
memnon (Memnon), (Mέμνων [Mémnon]) (380‒333 p.n.e.) dowódca z Rodos, szwagier 

perskiego satrapy Artabazosa; walczył po stronie króla perskiego, Dariusza III 
Kodomana, przeciwko Macedończykom w Azji Mniejszej (336/335); podczas 
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wyprawy Aleksandra doradzał satrapie stosowanie taktyki spalonej ziemi; 
brał udział w bitwie nad Granikiem, zakończonej zwycięstwem Aleksandra 
(334); bronił Miletu (dziś: ruiny w pobliżu Balat w Turcji) i Halikarnassu (dziś: 
ruiny na obszarze m. Bodrum w Turcji) przed wojskami macedońskimi; zmusił do 
odwrotu armie Attalosa i Parmeniona, bez powodzenia próbował odbić Ky-
zikos; planował przeniesienie działań wojennych na tereny Grecji, zmarł 
jednak nieoczekiwanie po pierwszych sukcesach (złupienie Chios, Samos 
i Lesbos), w czasie gdy Aleksander oblegał Mitylenę

2,5,18 (? [380‒333]). 46 (bitwa morska; ? [380‒333]) 
patrz Rodyjczycy / Rodyjczyk

messAnA (Messana), (Μεσσήνη [Messéne]; dziś: wł. Messina, sycyl. Missina) m. na Sycylii le-
żące nad Cieśniną Sycylijską…1,4,11 (264); 4,1,31 (252) 

Messeńczycy (Messenii), mieszkańcy Messenii (Μεσσηνία [Messenía]), kr. w południo-
wo-zachodniej części Peloponezu, między Lakonią a Arkadią, podbitej przez 
Lacedemończyków…2,1,10 (Grecja / Peloponez: przeciw Lacedemończykom; ? [743‒724, 
685‒668, 464‒458 lub 455 ‒ daty wojen messeńskich]); 3,2,4 (Peloponez / Messenia; przeciw 
Arkadyjczykom; ?) 

Metellus patrz Cecyliusze Metellusowie / Cecyliusz Metellus Numidyjski, kwintus
  patrz Cecyliusze Metellusowie / Cecyliusz Metellus Pius, Kwintus
Metellus, Kwintus patrz Cecyliusze Metellusowie / Cecyliusz Metellus, Lucjusz
   pat rz  Cecyliusze Metellusowie / Cecyliusz Metellus Macedoński, 

Kwintus
   pat rz  Cecyliusze Metellusowie / Cecyliusz Metellus Numidyjski, 

kwintus
Metellus, Lucjusz patrz Cecyliusze Metellusowie / Cecyliusz Metellus Macedoński, 

Kwintus
Metellus Macedoński, Kwintus patrz Cecyliusze Metellusowie / Cecyliusz Metellus 

Macedoński, Kwintus
Metellus Pius (Kwintus) patrz Cecyliusze Metellusowie / Cecyliusz Metellus Pius, 

Kwintus
milezyjczycy (Milesii), obywatele Miletu (Μίλητος [Míletos]; dziś: ruiny opodal m. Balat 

w prowincji Aydın w Turcji), nadmorskiego m. w Karii, w Azji Mniejszej, leżącego 
u ujścia Meandra…3,9,7 (ich wodzem Trazybul; ok. 600); 15,6 (ts.; 611) 

milon (Milo), (Μίλων [Mílon]) (IV/III w. p.n.e.) Epirota, dowódca kontyngentu Epiro-
tów, którzy bronili Tarentu przed Rzymianami

3,3,1 (Italia / Apulia / pod Tarentem: przeciw Lucjuszowi Papiriuszowi Kursorowi, który jednak 
nakłonił go do zdrady; 272) 

miltiAdes (Miltiades), (Μιλτιάδης [Miltiádes]) (ok. 550‒489 p.n.e.) polityk i wódz ateński 
z rodu Filajdów, ojciec Kimona; początkowo związany z Pizystratydami, za 
ich rządów pełnił urząd archonta (524/523) i sprawował władzę w ateńskich 
posiadłościach na Chersonezie Trackim (516‒511/510), wtedy też poślubił 
córkę trackiego króla Olorosa, Hegezypilę; musiał towarzyszyć Dariuszo-
wi I, królowi Persów, podczas wyprawy na Scytów i pilnować mostu na 
Dunaju (513); wspierał jońskie powstanie Greków (499), a po powrocie na 
Chersonez zdobył dla Aten Lemnos i Imbros (496); po upadku powstania 
(494) ostatecznie na pięciu okrętach uciekł z rodziną do Aten, obawiając się 
perskiego odwetu (492); ponieważ w Atenach już od kilkunastu lat (510) 
panowała demokracja, nie został przyjęty zbyt przychylnie, ale przekonał 
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rodaków do swoich słusznych ustrojowych zapatrywań, a nadto okazał się 
znawcą perskiej taktyki, dlatego nadal odgrywał ważną rolę w ateńskiej po-
lityce i został wybrany strategiem (490/489); w czasie bitwy pod Marato-
nem (12 IX 490) Grecy pod jego realnym dowództwem (choć polemarchem 
był Kallimachos) rozgromili perską ekspedycję wysłaną przez Dariusza, 
by ukarać Ateńczyków za poparcie udzielone 10 lat wcześniej antyperskie-
mu powstaniu Greków w Jonii; zaraz po bitwie dokonał nieudanego ataku 
na w. Paros (Paryjczycy kolaborowali z Persami, a ponadto znieważyli go 
w przeszłoś ci), w trakcie którego został ranny w nogę (489); oskarżony 
w Atenach o zdradziecką samowolę i skazany na grzywnę (wedle tradycji 
w zawrotnej wysokości 50 talentów, czyli ok. 1300 kg srebra) zmarł praw-
dopodobnie od gangreny, jaka wywiązała się w nodze, wkrótce po procesie 
(jego dług spłacił syn); Fidiasz upamiętnił go później posągiem bogini Ne-
mezis w świątyni w Ramnus, wykonanym z marmuru, który wódz Dariusza 
Datis przeznaczył na pomnik oczekiwanego perskiego zwycięstwa

2,9,8 (Grecja / Maraton i Ateny: przeciw Persom; po 12 IX 490) 
mindArus (Mindarus), (Μίνδαρος [Míndaros]) († 410 p.n.e.) strateg spartański, nauar-

cha (411‒410) podczas wojny peloponeskiej; początkowo opanował ważne 
punkty nad Hellespontem, przenosząc tam teatr działań i odcinając Ateńczy-
ków od dostaw zboża (411), ale potem kolejno przegrał z Ateńczykami kilka 
bitew: pod Kynossemą i Abydos (przeciw Trazybulowi i Trazyllosowi; 411) 
oraz pod Kyzikos (przeciw Alkibiadesowi, Trazybulowi i Teramenesowi; 
IV lub V 410), przy czym w ostatnim starciu sam zginął, a flota spartańska 
uległa zagładzie i została odbudowana dopiero po 3 latach; w trakcie bitwy 
pod Kyzikos dał się wciągnąć w zasadzkę Alkibiadesa i ruszył za nim w po-
goń, podczas gdy nagle pojawili się Trazybul i Teramenes, wtedy uciekł 
w kierunku lądu, skupił okręty i zaczął się bronić, a Alkibiades opłynął je, 
wylądował i przystąpił do walki od strony lądu; poległ na lądzie, mimo że 
Spartan wspierały siły satrapy Farnabazosa; skutki tej bezprzykładnej klęski 
Peloponezyjczyków tak oddał w „lakonicznej” wiadomości, jaką przechwy-
cili Ateńczycy, jego podkomendny: „Okręty stracone. Mindaros przepadł. 
Żołnierze głodują. Zastanawiamy się, co robić”

2,5,44 (nad Hellespontem [właściwie na azjatyckim brzegu Propontydy, dziś: morze Marmara]: 
przeciw Alcybiadesowi; 410) 

Minerwa, (mit.) opiekunka wszelkich sztuk i rzemiosł, a także bogini mądrości i zwy-
cięstwa, utożsamiana przez Rzymian z Ateną

minerwy święto (Minervae sacrum), w arkadyjskiej Tegei…3,2,8 (240 lub 239) 
minerwy uroczyste dni (dies festi Minervae), celebrowane przez Ateńczyków 

poza miastem…4,7,13 (413) 
Minucjusz patrz Minucjusze Rufusowie / Minucjusz Rufus, Marek (dowódca jazdy 217)
Minucjusze Rufusowie

Minucjusz Rufus, Kwintus (Quintus Minucius Rufus), († po 183 p.n.e.) konsul 
(197); był oficerem, kiedy Rzymianie odzyskiwali Kapuę z rąk Karta-
gińczyków (211); w Galii Przedalpejskiej walczył z plemionami Galów, 
Bojów i Ligurów (197); i on, i kolega starali się o przyznanie triumfu, aż 
wreszcie po dwudniowych kłótniach i sporach w senacie prawo do niego 
uzyskał drugi konsul, wycofał więc wniosek i postanowił odbyć triumf 
na Górze Albańskiej za pieniądze publiczne (197); po klęsce Antiocha III 
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posłował w grupie legatów na Wschód, by negocjować z królem warunki 
traktatu (189‒188); posłował także do Galów Zaalpejskich (183)

minucjusz, l[ucjusz] (L. Minucius), błędne imię…1,5,16 (Italia / Liguria: przeciw 
Ligurom; 193) 

‹min›ucjusz termus (‹Min›ucius Thermus), błędny przydomek…1,8,10 (Afry-
ka: przeciw Hannibalowi; 202) 

minucjusz Rufus, Marek (Minucius), († 2 VIII 216 p.n.e.) konsul (221); podczas 
konsulatu zwycięsko walczył z Histrami, ale nie zdołał ich podbić; został 
dowódcą jazdy przy Kwintusie Fabiuszu Kunktatorze, a właściwie na 
mocy uchwały ludu drugim dyktatorem, choć zupełnie nie zgadzał się 
z taktyką walki Fabiusza Maksymusa polegającą na unikaniu decydują-
cego starcia, a przy tym zmuszającą żołnierzy do oglądania, jak Hannibal 
pali i niszczy wszystko na swej drodze, z wyjątkiem posiadłości Fabiu-
sza (217); pochodzili z zupełnie różnych środowisk: Fabiusz ze starego 
arystokratycznego rodu, Minucjusz był homo novus, a różnica wieku 
między nimi wynosiła ok. 20 lat, toteż przez pewien czas obaj rozbijali 
obozy oddzielnie, ale od chwili gdy Fabiusz wyratował go z zasadzki, 
podporządkował mu także swoje wojsko; odniósł pewien sukces pod 
Geronium (także: Greonium/Gerunium, lokalizacja niepewna) w północnym Sam-
nium (dziś: region Molise), kiedy dokonał rzezi wśród furażerów Hannibala, 
ale Punijczyk nie dał się sprowokować do bitwy, niejako stosując wobec 
porywczego dowódcy taktykę Fabiusza, po czym Rzymianin doniósł 
o tej potyczce do Rzymu jako o wspaniałym zwycięstwie (217); zginął 
w bitwie pod Kannami jako jeden z dowódców walczących w centrum

2,5,22 (quater) (Italia: przeciw Hannibalowi; 217) 
minucjusz rufus, Marek (Minucius Rufus), († po 106 p.n.e.) konsul (110), trybun 

ludowy (121); jako legat pośredniczył w sporze o proporcje wykorzy-
stania ager publicus i ager privatus między sprzymierzoną z Rzymem 
Genuą a Wituriami Langeńskimi (Viturii Langenses) (117; przetrwała 
płyta z brązu, odnaleziona przypadkowo w 1506 r., o grubości 2 mm 
i wymiarach 380x480 mm, zwana Sententia Minuciorum, na której wy-
grawerowano po łacinie orzeczenie wydane przez rzymski senat, zaby-
tek został opublikowany po raz pierwszy w roku 1520 wraz z tłumacze-
niem na język włoski; dziś: w Museo Civico di Archeologia Ligure w dzielnicy 
Pegli w Genui); podczas konsulatu pomyślnie walczył w Macedonii i Tracji 
ze Skordyskami i Tryballami, a te jego zwycięstwa uhonorowano statuą 
konsula w Delfach; jako prokonsul pokonał okrutnych Skordysków nad 
rz. Hebrus (dziś: Marica) (109–108), za co przyznano mu triumf (106); na 
Polu Marsowym za pieniądze z łupów wzniósł portyk (porticus Minu
cia), gdzie rozdzielano zboże i gdzie odbywały się komicja

2,4,3 (Macedonia: jako naczelny dowódca wojska (imperator) przeciw Skordyskom i Dakom; 109) 
mitrydAtes VI Eupator, zwany Wielkim (Mithridates), (Μιθριδάτης Εὐπάτωρ [Mithridátes 

Eupátor] ‒ ‘Zrodzony ze szlachetnego ojca’; imię pochodzenia perskiego: Miθradāta – 
‘Dar boga Mitry’) (135‒63 p.n.e.) król Pontu (panował w latach: 120‒63), 
jego pierwszą małżonką była Laodika, z którą miał synów: Arkatiasa 
i najmłodszego, Farnakesa II, teść Tygranesa, zacięty wróg Rzymu; 
w wyniku polityki ekspansji powiększył znacznie swoje państwo o Kol-
chidę, Małą Armenię i Królestwo Bosporańskie, a to rozszerzenie zasię-
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gu jego władzy zagrażało interesom rzymskim na Wschodzie i stało się 
przyczyną długoletnich wojen (I: w latach 89–84, II: 82–80, III: 74–64); 
ostatecznie został pokonany i ‒ opuszczony przez wszystkich ‒ popełnił 
samobójstwo; aby ustrzec się trucicieli, codziennie spożywał na czczo 
mieszankę ziołową przyrządzoną na bazie ruty

1,1,7 (Azja Mniejsza: przeciw Pompejuszowi; 66); 5,18 (jego wodzem Archelaus; 92); 11,20 
(ts.; 86); 2,1,12 (Azja Mniejsza: przeciw Pompejuszowi; 66). 14 (Azja / Armenia Więk-
sza / pod Tygranocertami: wraz z Tygranesem przeciw Lucjuszowi Licyniuszowi Lukul-
lusowi; 69); 2,2 (Azja Mniejsza / Kappadocja: przeciw Pompejuszowi; 66). 3 (ojciec 
Farnacesa; 47). 4 (Azja / Armenia Większa / pod Tygranocertami: wraz z Tygranesem 
przeciw Lucjuszowi Licyniuszowi Lukullusowi; 69); 5,30(bis) (Azja Mniejsza: przeciw 
Lucjuszowi Licyniuszowi Lukullusowi; 72). 33 (Azja / Armenia: przeciw Pompejuszowi; 
66); 3,13,6 (Azja Mniejsza / Myzja / Cyzyk: przeciw Cyzyceńczykom i Lucjuszo-
wi Licyniuszowi Lukullusowi; 74); 4,5,21 (Azja Mniejsza / Myzja / Cyzyk: przeciw 
mieszkańcom Cyzyku; 74) 

mitrydAtejskie wojsko (exercitus Mithridaticus)…2,8,12 (85) 
mitrydAtesA syn (filius Mithridatis), tj. Arkatias (Arcathias)…3,17,5 (Azja Mniejsza 

/ Frygia / nad Ryndakusem: przeciw Gajuszowi Flawiuszowi Fimbrii; 85) 
molossowie (Molossi), (Μολοσσοί [Molossoí]) plemię zamieszkujące północno-wschodni 

Epir, w zachodniej Grecji…2,5,19(bis) (ich królem Harrybas; ? [przed 358]) 
muluchA (Mulucha), (także: Muluccha/Malva; dziś: Wäd Muluja) rz. w Afryce północnej… 

3,9,3 (107) 
mummiusz Achajski, l[ucjusz] (L. Mummius), († po 141 p.n.e.) konsul (146), pretor 

(153), cenzor (142); osiągnąwszy preturę, jako pierwszy z rzymskich wo-
dzów pomyślnie walczył w Hiszpanii Dalszej (Hispania Ulterior) ze zbunto-
wanymi Luzytanami (155‒150), za co przyznano mu triumf (153); wysłany 
do Grecji na czele ledwie dwóch legionów, zakończył działania wojenne 
przeciw Związkowi Achajskiemu, stoczywszy jedną bitwę pod Leukopetrą 
na Istmie, i zburzył Korynt (VIII/IX 146); by przykładnie ukarać Greków, 
wkroczył do opustoszałego miasta, złupił je, śląc do Italii na statkach dzieła 
sztuki, i spalił, po czym z polecenia senatu kazał zrównać z ziemią, pozosta-
łych przy życiu mężczyzn wymordował, kobiety i dzieci sprzedał w niewolę 
‒ Grecja stała się rzymską prowincją o nazwie Achaja; po powrocie do Rzy-
mu po raz drugi został uhonorowany triumfem; jako prokonsul postępował 
sprawiedliwie, wystrzegając się szczególnie obrażania uczuć religijnych, 
a dla świątyni w Olimpii ofiarował posąg Zeusa z brązu i fryz z 21 pozła-
canych tarcz (145); kiedy sprawował cenzurę wespół z kolegą, Scypionem 
Młodszym, odnowili most Emiliusza (pons Aemilius) i ozdobili Kapitol; 
w teatrze wybudowanym przez siebie w Rzymie wykorzystał greckie wzorce, 
by poprawić akustykę i wygodę widza, sprowadził także naczynia miedziane 
do wzmacniania głosu śpiewaków i aktorów, wykorzystując efekt rezonansu; 
z łupów z wojny achajskiej wzniósł prawdopodobnie świątynię Herkulesa 
Zwycięskiego (Hercules Victor) na Rynku Wolim (Forum Boarium); jego 
prawnuczka była matką cesarza Galby; obojętność wobec dzieł sztuki i nie-
znajomość ich wartości przez rzymskiego konsula stała się anegdotyczna, 
bowiem zapowiedział armatorom, którzy mieli przewieźć korynckie skarby 
do Rzymu, że jeśli ulegną w transporcie uszkodzeniu, będą je musieli zastą-
pić nowymi (Wellejusz Paterkulus 1,13,4); (przydomek Achaicus zawdzięczał zwycięskiej 
wojnie ze Związkiem Achajskim, a otrzymał go jako pierwszy plebejusz za zasługi wojenne) 

4,3,15 (mimo zdobycia w Koryncie nieprzebranych łupów, jego córkę musi uposażyć państwo; 146) 
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mundA (Munda), m. i kolonia rzymska w południowej Hiszpanii, niedaleko Kordu-
by (dziś: Córdoba albo okolice miejscowości La Lantejuela w Andaluzji, w południowej Hiszpa-
nii)…2,8,13 (17 III 45)

munichiA/Munychia (Munychia), (Μουνυχία [Munychía]) jeden z trzech basenów porto-
wych Aten…1,5,7 (404) 

mutynA (Mutina), (dziś: Modena w regionie Emilia-Romania) m. w Galii Przedalpejskiej, 
nad Skultenną…1,7,5 (43); 3,13,7 (43) 

Mutyneńczycy (Mutinenses), mieszkańcy Mutyny…3,14,3 (Galia Przedpadańska / pod 
Mutyną / nad Skultenną: przeciw Antoniuszowi, w sojuszu z Aulusem Hircjuszem; 43) 

myrinA (Myrina), (Μυρίνα [Myrína]; dziś: w pobliżu m. Aliağa w prowincji İzmir w Turcji) 
m. w Eolidzie w Azji Mniejszej, nad Zatoką Eleacką; najpierw w granicach państwa 
pergamońskiego (219‒134), potem imperium rzymskiego (od 133)…4,5,16 (130) 

myronides (Myronides), (Μυρωνίδης [Myronídes]) (V w. p.n.e.) dowódca ateński, syn 
Kalliasa; wraz z Arystydesem sprawował funkcję stratega w bitwie pod Pla-
tejami (479); dowodził w czasie pierwszej wojny peloponeskiej (460‒445); 
wojna Aten z Tebami, w której brał udział, zakończyła się po bitwie pod 
Ojnofytami (dziś: ts. w demie Tanagra) w Beocji zwycięstwem Ateńczyków (457)

2,4,11 (Grecja / Beocja / pod Ojnofytami: przeciw Tebanom; 457); 4,7,21 (ts.) 
patrz Ateńczycy / Ateńczyk

nAucjusz, spuriusz (Spurius Nautius), legat w wojsku rzymskim
2,4,1 (Italia / Samnium / pod Akwilonią [dziś identyfikowana z Lacedonią w regionie Campania]: 

przeciw Samnitom; 293) 
Nazyka, Publiusz patrz Korneliusze / Korneliusze Scypionowie / Korneliusz Scypion 

Nazyka, Publiusz (konsul 191)
Neron patrz Klaudiusze / Klaudiusze Neronowie / Klaudiusz Neron, Gajusz
Neron, Tyberiusz patrz Klaudiusze / Klaudiusze Neronowie / Klaudiusz Neron, Ty-

beriusz
newiusz, kw[intus] (Q. Naevius), (III w. p.n.e.) centurion w wojsku Kwintusa Ful-

wiusza Flakka (konsula 237)
4,7,29 (Italia / Kampania / pod Kapuą: przeciw Hannibalowi, wymyśla formację lekkozbrojnych; 211) 

„niekompletny” (infrequens), nazwa nadana za karę uchwałą senatu legionowi, w któ-
rego szeregach zginął konsul Kwintus Petyliusz…4,1,46 (176) 

nikostrAtus (Nicostratus), (Νικόστρατος [Nikóstratos]) (daty życia nieznane) wódz Eto-
lów, postać bliżej nieznana

1,4,6 (przeciw Epirotom; ?) 
nolAńczycy (Nolani), mieszkańcy Noli (Nola) (dziś: ts.), m. w Kampanii, w Italii 

środkowej, na południowy wschód od Kapui…3,16,1 (Italia / Nola: przeciw 
Hannibalowi; 216) 

nolAńczyk (Nolanus)…3,16,1 (Lucjusz Bancjusz; 216) 
Nowa Kartagina patrz Kartaginy / Kartagina Nowa
numAncjA (Numantia), (opodal dzisiejszej Sorii w regionie Kastylia i León) m. w północnej 

Hiszpanii założone przez Arewaków (ok. 300 r. p.n.e.) nad rz. Durius (dziś: hiszp. 
Duero), później twierdza Celtyberów; zostało zrównane z ziemią przez Scypiona 
Młodszego po ośmiomiesięcznym oblężeniu…2,8,7 (133); 4,1,1 (134); 7,27 (133) 

numAntyjczycy (Numantini), mieszkańcy Numancji…3,17,9 (Hiszpania / Numancja: prze-
ciw Rzymianom i Markowi Popiliuszowi Lenasowi; 138); 4,5,23 (Hiszpania / Numancja: wolą 
śmierć głodową, niż się poddać; 133) 
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numidiA (Numidia), (dziś: obszary głównie Algierii) kr. w zachodniej części śródziemno-
morskiego wybrzeża Afryki…2,4,10 (107); 4,7,18 (?) 

numidowie (Numidae), mieszkańcy Numidii oraz rekrutowani spośród nich jeźdźcy 
służący w różnych armiach…1,5,16(bis) (Italia / Liguria: w służbie Rzymian przeciw 
Ligurom; 193); 2,2,11 (Afryka: w służbie dowodzonych przez Ksantyppusa Kartagińczyków 
przeciw Rzymianom; 255); 3,16b (Afryka / pod Zamą: przeciw Punijczykom i żołnierzom 
innych ludów oraz Hannibalowi; 19 X 202); 5,29 (Afryka: przeciw Scypionowi Starsze-
mu; 203). 40 (Afryka: przeciw Gajuszowi Skryboniuszowi Kurionowi; 49); 3,6,1 (Afryka: 
przeciw Hannibalowi, w koalicji ze Scypionem Starszym; 202); 4,7,18 (Afryka: przeciw 
Hazdrubalowi, który udając, że chce chwytać słonie, podbija Numidię; ?) 

nuMidyjscy jeźdźcy (Numidae equites)…2,5,23 (Italia / nad Trebią: przeciw Rzymianom; 
218). 27 (Italia / Apulia / pod Kannami: ts.; 2 VIII 216) 

nuMidyjskie oddziAły Posiłkowe (Numidae auxiliares)…1,5,16 (193) 
numistronA (Numistro), (dziś: prawdopodobnie Bella w regionie Basilicata we Włoszech) m. w Ita-

lii, w północnej Lukanii…2,2,6 (210) 

ojciec Dis patrz Dis
Oktawiusze

oktAwiusz, gn[ejusz] (Cn. Octavius), (III/II w. p.n.e.) pretor (205), trybun woj-
skowy w bitwie pod Kannami (2 VIII 216), edyl (206); jako pretor po-
konał na Sardynii kartagińską flotę transportową (205); w następnych 
latach w randze propretora dowodził jednostkami floty; walczył w bitwie 
pod Zamą (19 X 202); z kolei posłował do Afryki północnej (200); brał 
udział w założeniu kolonii w Krotonie (194); posłował do Grecji pod-
czas wojny z Antiochem III (192/191)

4,5,7 (Italia / Apulia / Kanny: wraz z drugim trybunem i kilkudziesięcioma legionistami udaje 
mu się przedrzeć przez linie wroga i dotrzeć do Kanuzjum; 216) 

oktAwiusz grecyn (Octavius Graecinus), (I w. p.n.e.) jeden z oficerów Kwintusa 
Sertoriusza; wyróżnił się w bitwie z Pompejuszem (76); należał do spisku 
Marka Perperny, w wyniku którego Sertoriusz został zamordowany (72)

2,5,31 (Hiszpania / pod Lauron: przeciw Pompejuszowi; 76) 
orchomenos/Orchomenos (Orchomenus), (Ὀρχομενός [Orchomenós]; dziś: ts.) m. w Beocji 

w Grecji środkowej, nad jeziorem Kopais…1,11,5 (? [444‒360])
orestes (Orestes), (Ὀρέστης [Oréstes]) (mit.) ojciec Tysamenosa…1,2,8 
‹o›sAces (‹O›saces), (I w. p.n.e.) dowódca Pakorusa I, władcy Partów; zapuścił się do 

Syrii tak daleko jak Antioch III, ale został pokonany przez Kassjusza Longina 
i w tej walce stracił życie

2,5,35 (Azja / Syria: przeciw Gajuszowi Kassjuszowi Longinowi; 51) 
Otacyliusze Krassusowie

otAcyliusz krAssus, Maniusz (Otacilius Crassus), († po 246 p.n.e.) konsul (263, 
246), prawdopodobnie brat Tytusa, homo novus; jako konsul pokonał 
Kartagińczyków na Sycylii, dzięki czemu syrakuzański tyran, Hieron II, 
poprosił Rzymian o pokój; podczas drugiego konsulatu także walczył 
na Sycylii przeciw wojskom dowodzonym przez Hamilkara Barkasa 
(ojca Hannibala)

4,1,19 (jego postępowanie wobec żołnierzy, którzy powrócili po przepuszczeniu przez Hanniba-
la pod jarzmem; 263 lub 261, lub 246 [nie wiadomo, czy epizod dotyczy jego, czy Tytusa]) 

otAcyliusz krAssus, Tytus (Otacilius / Otacilius Crassus), († po 261 p.n.e.) konsul 
(261), prawdopodobnie brat Maniusza; jako konsul walczył z Kartagiń-
czykami na Sycylii
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3,16,3(bis) (Sycylia: przeciw Hannonowi; 261); 4,1,19 (jego postępowanie wobec żołnierzy, 
którzy powrócili po przepuszczeniu przez Hannibala pod jarzmem; 263 lub 261, lub 246 
[nie wiadomo, czy epizod dotyczy jego, czy Maniusza]) 

PAches (Paches), (V/IV w. p.n.e.) strateg ateński; zmusił do kapitulacji zbuntowa-
ną stolicę Lesbos, Mitylenę (428/427); w Atenach Zgromadzenie Ludowe 
przegłosowało uchwałę skazującą na śmierć wszystkich dorosłych obywateli 
Mityleny, a kobiety i dzieci na niewolę, po czym wysłano do niego okręt 
z rozkazem jej wykonania, następnego dnia jednak Zgromadzenie zmieniło 
zdanie i drugi okręt, na którym wiosłowano dzień i noc, dopłynął w chwi-
li, gdy odczytywał on uchwałę; później prowadził działania wojenne na 
wybrzeżach Azji Mniejszej; po powrocie do Aten wytoczono mu proces, 
w trakcie którego popełnił samobójstwo

4,7,17 (oszukuje składających broń wrogów; 427) 
pAkorus I (Pacorus), († 38 p.n.e.) król Partów z dynastii Arsacydów, syn Orode-

sa II; początkowo sprawował rządy wspólnie z ojcem; dowodził ofensywą 
partyjską w Syrii (51); najechał Syrię i okupował ją wspólnie z rebeliantem 
Kwintusem Labienem (40); poległ w trakcie rzymskiej kontrofensywy na 
tych terenach

1,1,6(bis) (Azja / nad Eufratem: przeciw Publiuszowi Wentydiuszowi Bassusowi; 38) 
patrz Partowie / Part

Palaepharsalus patrz Stare Farsalos
pAmfiliA (Pamphylia), (Παμφυλία [Pamfylía]) kr. w południowej części Azji Mniejszej, 

pomiędzy Likią a Cylicją…2,9,10 (466) 
pAmmenes (Pammenes), (Παμμένης [Pamménes]) († ok. 354/353 p.n.e.) strateg tebański 

i przywódca Związku Beockiego po śmierci Pelopidasa i Epaminondasa, zwią-
zany z tym ostatnim także więzami homoerotycznej przyjaźni; Epaminondas 
wyznaczył go na dowódcę oddziału 1000 żołnierzy osłaniających ludność 
dopiero co wzniesionej Megalopolis (dziś: Megalopoli na Peloponezie) (369); opie-
kował się Filipem, przyszłym królem Macedonii, gdy ten przebywał w Tebach 
jako zakładnik (368‒365); przymusił kolonistów pragnących opuścić Megalo-
polis do powrotu (362); wysłano go z pomocą dla Artabazosa, który zbuntował 
się przeciw Artakserksesowi III Ochosowi, a ten pokonał siły króla w dwóch 
bitwach, ale satrapa, podejrzewając zdradę, aresztował go i uwięził (356)

2,3,3 (Azja Mniejsza: przeciw Persom; 353) 
patrz Tebanie / Tebańczyk

PAnhorMitAńczycy (Panhormitani), mieszkańcy Panhormus…3,17,1 (Sycylia / Panhormus: 
przeciw Hazdrubalowi, bronieni przez Rzymian; 251) 

pAnhormus/Panormos (Panhormus) (gr. Πάνορμος [Pánormos], łac. częściej: Panormus; dziś: 
Palermo) m. na północnym wybrzeżu Sycylii…2,5,4 (251) 

PAnnończycy (Pannonii), żołnierze z Pannonii (dziś: tereny leżące w granicach zachodnich 
Węgier i Słowacji, wschodniej Austrii, północnej Chorwacji, Serbii, Słowenii oraz Bośni i Hercego-
winy), kr. położonej między Dunajem a Sawą…2,1,15 (Pannonia: przeciw Tyberiuszowi 
Klaudiuszowi Neronowi; 12‒10 lub *6‒9) 

Pansa patrz Wibiusz Pansa, Gajusz
Papiriusze Kursorowie

pApiriusz kursor, l[ucjusz] (L. Papirius Cursor), (ok. 360‒305 p.n.e.) konsul 
(326, 320, 319, 315, 313), dyktator (325, 309), ojciec następnego; za 
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pierwszej dyktatury wdał się w szeroko opisywany przez historyków 
spór z Kwintusem Fabiuszem Maksymusem Rullusem, swoim dowód-
cą jazdy (325); po klęsce Rzymian w wojnie z Samnitami w Wąwozie 
Kaudyńskim (321) pokonał ich pod Lucer(i)ą, zdobył miasto, odzyskał 
sztandary i uwolnił więzionych tam zakładników (320); podczas dru-
giej dyktatury odniósł nad Samnitami zwycięstwo pod Longulą, za co 
przyznano mu triumf; (przydomek Cursor [‘Biegacz’] wziął się stąd, że był w stanie 
pokonać w ciągu doby, i tego samego wymagał od żołnierzy, 50 mil, tj. ok. 74 km)

4,1,39 (skazuje dowódcę jazdy na chłostę i ścięcie za walkę wbrew rozkazowi, mimo że 
z pomyślnym skutkiem; 325) 

pApiriusz kursor, Lucjusz (Cursor / Papirius Cursor), († po 272 p.n.e.) konsul 
(293, 272), edyl kurulny (299), syn poprzedniego; podczas pierwszego 
konsulatu zdobył w ciężkim boju samnicką Akwilonię (Aquilonia in Hirpi
nis ‒ tj. ‘w kraju Hirpinów’ w południowym Samnium; dziś identyfikowana z Lacedonią 
w regionie Campania), unicestwiając „lniany legion”;14 podczas drugiego, 
który sprawował z tym samym kolegą, dokończył podbój Samnium 
i obu konsulom przyznano triumf; na świątyni Kwiryna założył pierw-
szy w Rzymie zegar słoneczny

2,4,1 (Italia / Samnium / pod Akwilonią: przeciw Samnitom; 293); 3,3,1(bis) (Italia / Apulia 
/ pod Tarentem; przeciw Tarentyjczykom, Epirotom i Milonowi, którego nakłonił do 
zdrady; 272) 

pArtowie (Parthi), nazwa archaizująco nadawana Persom (tj. właściwie ludo-
wi irańskiemu posiadającemu własne państwo od połowy III w. p.n.e. do 
roku 227 n.e.); pierwotnie był to lud zamieszkujący Partię (Παρθία [Parthía]), 
kr. w Azji na południe od Morza Kaspijskiego, którego zrazu (początek 
I w. p.n.e.) przyjazne stosunki z Rzymem stopniowo się zaostrzały, a od 
czasu klęski Krassusa pod Karrami (53 p.n.e.) sprawa partyjska odgrywa-
ła kluczową rolę w rzymskiej polityce na Wschodzie…1,1,6(ter) (Azja / nad 
Eufratem: przeciw Rzymianom; 38); 2,5 (Azja / nad Eufratem: przeciw Rzymianom i Pu-
bliuszowi Wentydiuszowi Bassusowi; 38); 2,3,15 (Azja: przeciw Markowi Antoniuszowi; 
36); 5,35(bis) (Azja / Syria: przeciw Gajuszowi Kassjuszowi Longinowi; 51). 36(bis) (Azja: 
przeciw Bassusowi; 39). 37 (ts.); 13,7(bis) (Azja / Partia: przeciw Antoniuszowi; 36); 4,2,3 
(przeciw Gnejuszowi Domicjuszowi Korbulonowi; *55‒59) 

pArt (Parthus)…1,1,6 (Pakorus) 
pArtyjskA wojnA (Parthicum bellum)…1,1,6 (38) 
patrz Persowie

Paulus (Lucjusz) Emiliusz Paulus, Lucjusz (konsul 219)
patrz Emiliusz Paulus Macedoński, Lucjusz

Pelignowie (P(a)eligni), lud ze środkowej Italii, zamieszkujący Apeniny, graniczący 
z Marsami i Marrucynami

pelignijczyk (Pelignus)…2,8,[5] (Salwiusz; 168) 
pelopidAs (Pelopidas), (Πελοπίδας [Pelopídas]) († 364 p.n.e.) polityk i wódz tebański, 

przywódca Związku Beockiego (beotarcha); wraz z Epaminondasem (przyja-
cielem, który uratował mu życie; 384) wystąpił przeciw rządom oligarchicznym 

14 Legio linteata nazwano tak od ogrodzonego płotem z plecionki i przykrytego płótnem 
miejsca na środku obozu, gdzie najznakomitsi Samnici składali przed ruszeniem na kampanię 
wojenną straszliwą przysięgę według zaleceń zawartych w księdze okrytej płótnem, a tych, któ-
rzy bali się przekląć siebie, rodzinę i potomstwo, karano śmiercią.
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narzuconym przez Spartę i wypędził załogę spartańską z tebańskiej twierdzy, 
Kadmei (379); był jednym z dowodzących pod Leuktrami (371); zginął pod 
Kynoskefalami w Tessalii, walcząc (od 369) o niezależność tamtejszych 
miast, w zwycięskiej bitwie z wojskami tyrana Fer Aleksandra, kiedy chciał 
zgładzić go osobiście, ale cios uprzedziła osobista gwardia władcy

1,5,2 (Grecja / Tessalia: przeciw Aleksandrowi z Fer; 369‒364); 3,8,2 (Grecja / Magnezja: przeciw 
Magnetom; ts.); 4,7,28 (Grecja: przeciw Tessalom; ts.) 

patrz Tebanie / Tebańczyk
peloponez (Peloponesus), (Πελοπόννησος [Pelopónnesos]) półwysep stanowiący południo-

wą część Grecji, oblewany od wschodu wodami Morza Egejskiego, od zachodu 
– Jońskiego, z Grecją właściwą łączy go Przesmyk Koryncki (Istm)…1,3,9 (413); 
2,5,26 (369) 

peloponezyjczycy (Peloponesii), mieszkańcy i żołnierze z Peloponezu, z wyjątkiem 
Lacedemończyków…2,11,4 (Grecja: przeciw Antypatrowi po śmierci Aleksandra; 
331/330); 3,9,9 (Grecja / Peloponez (?): przeciw Peryklesowi; 430) 

patrz Lacedemończycy
perdikkAs (Perdiccas), (Περδίκκας [Perdíkkas]) (ok. 355–321/320 p.n.e.) jeden z najbliż-

szych towarzyszy Aleksandra; to jemu król powierzył (po śmierci Hefaj-
stiona) stanowisko epimeletesa (odpowiadające funkcji chiliarchy), a kiedy 
umierał, wręczył swój pierścień z pieczęcią, toteż został regentem i faktycz-
nym „opiekunem (prostátes) królów” (zamiast Kraterosa, który nigdy tej 
funkcji nie objął), tj. syna Aleksandra Macedońskiego, Aleksandra IV, i przy-
rodniego brata Aleksandra, Filipa III Arridajosa (upośledzonego umysłowo); 
gdy wybuchła wojna między diadochami, mógł liczyć jedynie na pomoc 
Eumenesa z Kardii, któremu umożliwił objęcie satrapii w Azji Mniejszej; 
uznawszy, że rozprawę ze zbuntowanymi należy rozpocząć od pokonania 
Ptolemeusza (to przecież on „przekierował” kondukt pogrzebowy i ostatecz-
nie złożył ciało króla we wspaniałym grobowcu-świątyni kultu dynastycz-
nego w Aleksandrii), wyruszył do Egiptu, ale po dotarciu do brzegu Delty 
zginął z rąk otwarcie mu wrogich własnych sztabowców

4,7,20 (przeciw Ptolomeuszowi I; 321) 
perpernA / Perpenna Wento, Marek (Perperna), († 72 p.n.e.) oficer w wojsku Sertoriu-

sza w Hiszpanii; kiedy po pewnym czasie wśród zwolenników zbuntowane-
go Sertoriusza powstały niesnaski, wysunął się na czoło jego przeciwników, 
choć początkowo z nim współpracował, po czym podstępnie go zamordował; 
senat wysłał przeciw niemu młodego Pompejusza, który bez trudu stłumił 
powstanie, a Perpernie ściął głowę

2,5,32 (Hiszpania: przeciw Pompejuszowi; 72) 
Perses patrz Perseusz
Perseusz (Perseus), (Περσεύς [Perseús]) (ok. 212‒166 p.n.e.) ostatni król Macedonii z dy-

nastii Antygonidów (179‒168); jego ojciec, Filip V, toczył z Rzymem 
konflikt o tereny Illirii (II wojna macedońska: 200‒196), syn pokonany 
został w III wojnie macedońskiej (172‒168), przegrawszy rozstrzyga-
jącą bitwę pod Pydną (22 VI 168; dziś: ts. w greckim regionie Pieria); zmarł 
jako więzień Rzymian, odebrawszy sobie życie

perses (Perses), odmianka imienia…2,3,20 (Grecja / pod Pydną: przeciw Lucjuszowi 
Emiliuszowi Paulusowi Macedońskiemu; 168) 

perseuszem, wojnA z (bellum Persicum)…2,8,[5] (168) 
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persowie (Persae), (Πέρσαι [Pérsai]) mieszkańcy Persji, kr. rozciągającej się od Anatolii 
w Azji Mniejszej, Bosforu i Egiptu na zachodzie po starożytne Indie i rz. 
Jaksartes (dziś: Syr-Daria) na wschodzie i od Kaukazu oraz euroazjatyc-
kich stepów na północy po Morze Czerwone (dziś: Zatoka Perska, Omańska 
i Arabska) na południu; wschodnia monarchia; główny przeciwnik i zagro-
żenie państwa rzymskiego na Wschodzie…1,11,17 (Azja Mniejsza: przeciw 
Agesilausowi; 395). 19 (Cyrus ich królem; 558); 2,2,13 (Grecja / Termopile: przeciw 
300. Lacedemończykom; 480); 3,3 (Azja Mniejsza: przeciw Tebanom i Pammenesowi; 
353); 3,13(ter) (przeciw Egipcjanom i Gastronowi; ?); 5,5 (ich wodzem Cyrus II; 
529); 7,9 (ich wodzem Datames; 362); 9,8(ter) (Grecja / Maraton i Ateny: przeciw 
Ateńczykom i Miltiadesowi; 12 IX i kolejne dni 490). 10(bis) (Cypr oraz Pamfilia / ujście 
Eurymedontu: przeciw Kimonowi; 466); 3,3,4 (ich królem Cyrus II Wielki; 518); 8,3 
(ts.; 546); 4,2,5 (przeciw niewielkim siłom Cyrusa Młodszego; 401); 5,13 (Grecja / 
Wąwóz Termopilski: przeciw Leonidasowi; 480); 6,3 (za to, że usiadło się na miejscu 
króla, karali śmiercią; [356‒323]) 

pers (Perses)…1,4,5 (Autofradates; 359‒330) 
perski zwyczAj (Persicus habitus)…3,8,3 (546) 
patrz Partowie

persydA (Persis), (Περσίς [Persís]; dziś: prowincja Fars w Iranie) okolice Persepolis, jedna 
z 18. dużych prowincji perskich, obejmująca obszary nadmorskie i sąsiadująca 
z Partią…2,3,6 (401) 

perykles (Pericles), (Περικλῆς [Periklés]) (ok. 495 – jesień 429 p.n.e.) syn Ksantypposa 
i Agarysty z rodu Alkmeonidów; na początku politycznej kariery wystą-
pił jako jeden z oskarżycieli Kimona (już pierwsza liturgia, patrz niżej, 
dowodziła, że wspierał jego politycznego rywala ‒ Temistoklesa); wraz 
z Efialtesem podczas nieobecności Kimona „obalił” Areopag, przekazu-
jąc jego najważniejsze uprawnienia Zgromadzeniu, Radzie Pięciuset i są-
dom ludowym (lato 462); udało mu się przeprowadzić ostracyzm Kimona, 
oskarżając go o zdradę na rzecz Sparty (461); w czasie tzw. I wojny pe-
loponeskiej (460‒445) zaatakował Sykion i Akarnanię (454); po powro-
cie Kimona z wygnania (451) zawarł z nim niepisany sojusz, co stało się 
możliwe dzięki temu, że obaj zmodyfikowali nieco swoje polityczne za-
patrywania; być może zainicjował wyprawę floty do Egiptu przeciw Per-
som (450) i kampanię na Cyprze, podczas której Kimon zmarł (451‒450); 
po wybuchu II wojny świętej (449‒448) poprowadził wyprawę na Delfy, 
odzyskując dla Fokijczyków kontrolę nad wyrocznią; umacniał pozycję 
ateńskich kolonistów na Chersonezie Trackim (447); doprowadził do za-
warcia trzydziestoletniego pokoju ze Spartą (446/445); przekonał lud do 
ostracyzmowania swojego kolejnego przeciwnika, Tukidydesa (443); do-
wodził w wygranej wojnie przeciwko Samos, zmuszając mieszkańców do 
kapitulacji po ośmiomiesięcznym oblężeniu, i podczas tej samej kampanii 
stłumił bunt Bizancjum, a po powrocie do Aten wygłosił mowę pogrzebową 
na cześć poległych (słynna mowa Peryklesa przekazana przez historyka 
Tukidydesa [2,35‒46] zawiera, jak się przypuszcza, jej elementy) (440‒439); 
jeszcze przed wybuchem II wojny peloponeskiej (431‒404) przeciwnicy 
polityczni zaatakowali jego przyjaciół: Fidiasza (zbiegł do Elidy, oskar-
żony o defraudację i przedstawienie na tarczy Ateny osoby swojej oraz 
Peryklesa jako walczących z Amazonkami) i Anaksagorasa (za przekonania 
religijne) oraz Aspazję (za psucie kobiet ateńskich) i wreszcie jego samego 
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(za sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy); chcąc uniknąć strat wśród 
ludności podczas najazdu Archidamosa II na Attykę w pierwszym roku 
wojny, ewakuował całą ludność Attyki do miasta, jednocześnie wysyłając 
flotę 100 okrętów na grabież peloponeskich wybrzeży, a jesienią prowadząc 
wojsko przeciw Megarze (431); w kolejnym roku znów wyruszył na łupienie 
wybrzeży Peloponezu, ale przed wypłynięciem musiał jeszcze uspokoić 
przerażonych ludzi, wyjaśniając im naturę zaćmienia słońca, które właśnie 
nastąpiło (430); zmarł podczas epidemii, pochowawszy wcześniej dwóch 
synów z pierwszego małżeństwa (Pauzaniasz [1,29,3] oglądał jego grobo-
wiec, usytuowany w pobliżu Akademii); kierował sprawami publicznymi 
przez ponad 30 lat (461‒429; w latach 444‒429 corocznie wybierano go 
strategiem), umacniając wewnątrz państwa radykalną demokrację (ograni-
czenie liczby obywateli, wynagrodzenia dla urzędników), a w stosunkach 
zewnętrznych hegemonię Aten (przeniesienie skarbca Związku Morskiego 
do Aten ‒ 454/453, wysyłanie kolonistów na wybrzeża Morza Czarnego, 
zakładanie kleruchii, powiększenie portu w Pireusie); ozdobił miasto wspa-
niałymi budowlami (zabudowa Akropolu: Partenon, Propyleje, złoty posąg 
Ateny autorstwa Fidiasza); wychowywał (od 447) osieroconego przez ojca 
Alkibiadesa, swego krewnego; przyjaźnił się z Protagorasem, Herodotem 
i Sofoklesem; wystawił jako choreg Persów Ajschylosa (wiosna 472);15 
attyccy poeci komiczni nazywali go „cebulogłowym” (σχινοκέφαλος [schino
kéfalos]) z powodu nieforemnej czaszki (Plutarch, Per. 3,4) 

1,3,[7] (Grecja: przeciw Lacedemończykom; 431); 5,10(ter) (Grecja: przeciw Peloponezyj-
czykom; 430); 11,10(bis) (Grecja: za pomocą wyobrażenia Ojca Disa zmusza wroga 
do ucieczki; ? [ok. 495‒429]); 12,10 (wyjaśnia naturę pioruna, czym uspokaja żoł-
nierzy; ? [478‒431 lub 431‒430]); 3,9,5(bis) (zdobywa pewne miasto, symulując 
atak z innej strony; ? [493‒429]). 9(bis) (Grecja / Peloponez (?): przeciw Pelopone-
zyjczykom; 430) 

patrz Ateńczycy / Ateńczyk
Petelińczycy patrz Petylińczycy
petrejusz, Marek (Petreius), (110 ‒ IV 46) pretor (64 p.n.e.); był legatem Pompejusza 

w Hiszpanii (od 55); razem z Afraniuszem został zmuszony przez Cezara do 
kapitulacji po walkach pod Ilerdą (2 VIII 49); mimo złożonego przyrzeczenia 
dalej walczył przeciw Cezarowi; po bitwie pod Farsalos uciekł do Afryki 
(48), gdzie pokonał cezarianów pod Ruspiną (46); po bitwie pod Tapsus (dziś: 
Ras Dimas w Tunezji) (6 IV 46) uciekł do królestwa Juby, gdzie wraz z królem 
popełnił samobójstwo

1,8,9 (Hiszpania: wraz z Afraniuszem przeciw Cezarowi; 49); 2,1,11 (ts.) 
Petylińczycy (Petilini), (u Liwiusza: Petelini) mieszkańcy m.-twierdzy Petelia (dziś: Stron-

goli w regionie Calabria), usytuowanej na tworzącym naturalną zaporę, okrągłym 
wyniesieniu, położonym na wschodnim wybrzeżu Bruttium, na północ od Kro-
tonu/Krotony; ich wierność Rzymowi była przysłowiowa…4,5,18 (Italia / Brucjum 
/ Petelia: przeciw Punijczykom; 216) 

15 Choregiem (χορηγός; dosłownie: ‘prowadzący chór’) był w Atenach bogaty obywatel 
zobowiązany w ramach liturgii (λειτουργία [leiturgía] ‒ ‘służba publiczna’), jak nazywano obo-
wiązek świadczeń finansowych na rzecz państwa, czyli dobra wspólnego, do ponoszenia cięża-
rów finansowych związanych z wystawieniem chóru: musiał opłacić nauczyciela chórzystów, 
zapewnić im utrzymanie w czasie nauki i prób oraz opłacić uszycie kostiumów.
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petyliusz Spurynus, kw[intus] (Q. Petilius), († 176 p.n.e.) konsul (176), kwestor 
(ok. 190), homo novus; jako trybun ludowy (187) brał udział w politycz-
nych atakach na braci Scypionów: Azjatyckiego i Afrykańczyka Młodsze-
go, z których ten pierwszy uniknął więzienia tylko dzięki wstawiennictwu 
Tyberiusza Semproniusza Grakcha (ojca), a ten drugi wycofał się do swej 
posiadłości w Li(n)ternum (dziś: ruiny w pobliżu Lago Patria w regionie Campania); 
kiedy uzyskał preturę miejską (praetor urbanus; 181), na polu pod wzgórzem 
Janikulum odkryto pusty grób króla Numy oraz pomieszczenie, w którym 
złożono niegdyś 7 zwojów łacińskich z przepisami prawa pontyfikalnego 
i 7 zwojów greckich z księgami pitagorejskimi (Numa miał być uczniem 
Pitagorasa) ‒ domagał się, by je spalić, jako że zawierają niewłaściwe treści, 
na co senat przystał po złożeniu przez pretora przysięgi, iż mówi prawdę, 
więc owe pisma spalono w obecności ludu na komicjum; kiedy ubiegał się 
o konsulat, wyborowi towarzyszyły niepomyślne wróżby, a jego kolega na 
urzędzie wkrótce zmarł; już jako konsul pośpieszył do kraju Ligurów, gdzie 
na zachód od Mutyny, na Chudych Równinach (Macri Campi), pod g. Letus 
i Ballista, doszło do bitwy, w której padł raniony pociskiem, jednak najbliżej 
stojącym żołnierzom udało się to zataić, dzięki czemu Rzymianie ostatecznie 
szczęśliwie wygrali starcie

4,1,46 (Liguria: przeciw Ligurom, kara dla legionu, w którego szeregach ginie; 176) 
picentowie (Picentes), mieszkańcy Picenum (dziś: region Marche), kr. historycznej na 

zachodnim, adriatyckim wybrzeżu Półwyspu Apenińskiego, rozciągającej się na 
południe od Ankony (dziś: Ancona) do rz. Sagrus (dziś: Sangro)…1,12,3 (Italia: przeciw 
Rzymianom i Tytusowi Semproniuszowi Grakchowi; 268) 

pinAriusz, g[Ajusz] (C. Pinarius), (III/II w. p.n.e.) rzymski dowódca twierdzy Henna na 
Sycylii z ramienia konsula Marka Klaudiusza Marcellusa (214); wiadomość 
o dokonanej przez niego okrutnej eksterminacji mieszkańców Henny spowo-
dowała masowe przechodzenie ludności Sycylii na stronę Kartagińczyków

4,7,22 (Sycylia / Henna: przeciw Henneńczykom; 214) 
pireus (Pir‹ae›eus), (Πειραιεύς [Peiraieús]) główny port Aten…1,11,20 (86) 
Pizon, Gnejusz patrz Kalpurniusze / Kalpurniusze Pizonowie / Kalpurniusz Pizon, 

Gnejusz
Pizon, Lucjusz patrz Kalpurniusze / Kalpurniusze Pizonowie / Kalpurniusz Pizon 

Frugi, Lucjusz
pizydiA (Pisidia), (Πισιδία [Pisidía]) górzysta kr. w Azji Mniejszej, położona na północ 

od Likii i Pamfilii, granicząca na południowym wschodzie z Cylicją, na wscho-
dzie i północnym wschodzie z Likaonią, na zachodzie z Karią…1,4,5 (359‒330) 

pizydowie (Pisidae), mieszkańcy Pizydii…1,4,5(bis) (Azja Mniejsza / Pizydia: przeciw Au-
tofradatesowi; 359‒330) 

pizystrAt (Pisistratus), (Πεισίστρατος [Peisístratos]) (ok. 605/600‒528/527 p.n.e.) tyrań 
ateński (rządził trzykrotnie w latach: 561‒527); wykorzystując niezadowo-
lenie części społeczeństwa z reform Solona, dokonał przewrotu i został pa-
nem polis Ateńczyków; wygnany z miasta odzyskał władzę (544), zmuszając 
przeciwników (ród Alkmeonidów z Megaklesem na czele) do pójścia na 
wygnanie; w dążeniu do centralizacji i wzmocnienia państwa przeprowa-
dził wiele reform społecznych; popierał rozwój rzemiosła i handlu, zaczął 
bić monetę, ozdabiał miasto budowlami; podniósł święta na cześć Ateny do 
rangi świąt państwowych (Panatenaje) oraz ustanowił Dionizja Miejskie, 
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czyli Wielkie; za jego czasów miano powołać komisję do ustalenia tekstu 
poematów Homera, odbyły się też pierwsze oficjalne zawody tragediopi-
sarzy; miał być kochankiem Solona, choć dzieliła ich duża różnica wieku, 
postacie obu często są także mylone w anegdotach dotyczących wojny Aten 
z Megarą o Salaminę (600)

2,9,9 (Grecja / wody Zatoki Sarońskiej: przeciw Megarejczykom; ? [ok. 600 lub 561‒527]) 
patrz Ateńczycy / Ateńczyk

Pole, Pola
PolA Aruzyńskie (campi Arusini), usytuowane były prawdopodobnie na równinie 

samnickiej nad rz. Kalor (dziś: Calore Irpino/Beneventano), ok. 3 km od Malewen-
tu/Benewentu (dziś: Benevento w regionie Campania), i przecinały Drogę Appijską; 
wspomina o nich kilku autorów (Florus 1,13,11; Orozjusz, Hist.adv.pag. 4,2,3) jako 
o miejscu starcia Pyrrusa z Rzymianami…4,1,[14] (275) 

Pole PoMPtyńskie (Pomptinus ager), (dziś: Agro Pontino, pol. Błota Pomptyjskie) rozległa 
równina (ok. 775 km2) w środkowych Włoszech, w Lacjum, rozciągająca się 
między Morzem Tyrreńskim, przedgórzem Apeninów i Górami Albańskimi 
…2,6,1b (349) 

Pole Sentyńskie patrz Sentinum
polluks (Pollux), (Πολυδεύκης [Polydeúkes]) (mit.) jeden z boskich bliźniaków, brat Kasto-

ra…1,11,8 (epifania podczas wojny z Latynami; 496). 9 (rzekome ślady kopyt jego konia 
widziane przed bitwą z Arkadyjczykami; 467 lub 360‒338) 

patrz Kastor
PoMPejAńczycy (Pompeiani / Pompeianae partes), żołnierze i zwolennicy Pompejusza 

Wielkiego i jego syna Gnejusza Pompejusza Młodszego…2,5,31(bis) (Hiszpania / pod 
Lauron: przeciw Sertoriuszowi; 76); 7,13 (Grecja: po klęsce farsalskiej; 48); 3,14,1 (Hiszpania 
/ Ategua: przeciw Cezarowi i cezarianom; 45); 4,7,32 (Grecja / Tessalia / pod Farsalus: przeciw 
Cezarowi; 48) 

Pompejusz patrz Pompejusze / Pompejusz Strabon, Gnejusz
Pompejusze

pompejusz Młodszy, Gnejusz (Pompeius), (ok. 75 ‒ 12 IV 45) starszy syn Pompe-
jusza Wielkiego, jego matką była trzecia żona Pompejusza Mucja Tercja; 
kiedy Cezar ruszył na Rzym, wraz z ojcem i senatorami przedostał się 
do Grecji (49), a potem brał udział w przegranej przez pompejańczyków 
bitwie pod Farsalos (9 VIII 48), skąd z bratem przeprawił się do Afryki, 
ale po klęsce w bitwie pod Tapsus (dziś: Ras Dimas w Tunezji) (6 IV 46) 
wraz z Tytusem Labienem popłynął z kolei przez Baleary do Hiszpanii; 
mimo zgromadzenia w krótkim czasie znacznej armii przegrali z Ce-
zarem w bitwie pod Mundą (17 III 45); niecały miesiąc później został 
schwytany i stracony za zdradę przez Lucjusza Cezennina Lento (jego 
brat przeżył go o 10 lat); był żonaty z Klaudią Pulchrą, która go przeżyła, 
ale nie mieli dzieci

3,14,1 (Hiszpania / Ategua: przeciw cezarianom i Cezarowi; 45) 
pompejusz Strabon, Gnejusz (Pompeius), (135‒87 p.n.e.) konsul (89), ojciec na-

stępnego; rozpoczął cursus honorum jako kwestor na Sardynii (106), 
potem był pretorem (94) i jako homo novus został senatorem; walczył 
w wojnie ze sprzymierzeńcami (91‒88), początkowo jako legat przy 
konsulu Rutyliusza Rufusa, ale poniósł klęskę w bitwie na Polu Faler-
nejskim (Ager Falernus); zmuszony do odwrotu schronił się w Firmum 
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(dziś: Fermo w regionie Marche), a dzięki posiłkom i uderzeniu z dwóch 
stron udało mu się wyrwać z oblężenia; Marsowie uciekli i schronili 
się w A(u)skulum, które następnie obległ i zdobył, za co przyznano mu 
triumf (25 XII 89); w kolejnym roku podbił całą północną Italię (88); po 
wojnie wycofał się do Picenum, gdzie przebywał przez 2 lata (88‒87), 
a jego trzy legiony oddano pod komendę nowego konsula, Kwintusa 
Pompejusza Rufusa, którego zresztą żołnierze z poduszczenia Strabona 
zamordowali; gdy wybuchła I wojna domowa, wkroczył do Lacjum, 
ale pozostał neutralny i dopiero na rozkaz senatu stanął pod Rzymem 
i pomógł konsulowi w wyparciu Mariusza z Miasta; przekonał senat do 
rozmów, ale zmarł w wyniku zarazy przed ostatecznymi ustaleniami; 
jego syn wycofał legiony z powrotem do Picenum; z powodu nienasy-
conej pożądliwości bogactwa i okrucieństwa nazywano go „najgorszym 
spośród ludzi” (Eurypides, Med. 229), a jego zwłoki zbeszczeszczono włó-
czeniem po ulicach; jego imię nosiły dwa miasta: Alba Pompeia (dziś: 
Alba w regionie Piemontu) i Laus Pompeia (dziś: Lodi w Lombardii); (przydomek 
Strabo oznacza ‘Zezowaty’) 

3,17,8 (Italia / Apulia / Askulum: przeciw Askulańczykom; 90) 
pompejusz Wielki, Gnejusz (Pompeius / Cn. Pompeius), (29 VIII 106 – 29 VIII 

48 p.n.e.) konsul (70, 55, 52 – consul sine collega), syn poprzedniego, 
ojciec Gnejusza i Sekstusa Pompejuszów; karierę zaczął bardzo młodo: 
pod dowództwem ojca walczył w wojnie sprzymierzeńczej (90); stanął 
po stronie Sulli, przewodząc trzem legionom złożonym z weteranów 
swojego zmarłego właśnie ojca (88); współdziałając z Metellusem 
Piusem, podbił Galię Przedalpejską (82); za pokonanie zwolenników 
Mariusza w Italii, na Sycylii i w Afryce przyznano mu tytuł imperatora 
i zezwolono na triumf (81), mimo że nie należał do stanu senatorskiego, 
lecz był ekwitą; otrzymał nadzwyczajne pełnomocnictwo (imperium) do 
stłumienia powstania Luzytanów w Hiszpanii, na czele których stanął 
przeciwnik Sulli, Sertoriusz (77), a choć rozprawił się z rebelią, poko-
nując też następcę Sertoriusza, Perpernę (76), walki toczyły się nadal 
i wojnę zakończyło dopiero zamordowanie przywódcy (72); wyposa-
żony w nadzwyczajne pełnomocnictwa do walki z piratami szybko ich 
pokonał (67); otrzymawszy dowództwo w III wojnie z Mitrydatesem 
(66), pokonał króla Pontu po dwóch latach walk, za co również przyzna-
no mu triumf (62); początkowo polityczny sojusznik Cezara (w roku 60 
zawarł z nim i Krassusem I triumwirat), później jego zaciekły przeciw-
nik dowodzący wojskami senackimi; po wybuchu wojny domowej (49) 
i wtargnięciu Cezara do Italii przedostał się z większością senatorów do 
Grecji, gdzie po nieznacznych początkowo sukcesach poniósł całkowitą 
klęskę w bitwie pod Farsalos (48) i uciekł z pola walki; ukrywał się na 
Lesbos, a w końcu uszedł do Egiptu, gdzie zginął zamordowany z rozka-
zu Ptolemeusza Dionizosa przez Achillasa i Lucjusza Septymiusza; to on 
miał być autorem powiedzenia, że „żeglowanie jest koniecznością, a ży-
cie nie” (znanego w wersji łacińskiej: navigare necesse est, vivere non; 
Plutarch, Pomp. 50,1: „Πλεῖν ἀνάγκη, ζῆν οὐκ ἀνάγκη” [Pleín anánke, zén uk anánke]) 

1,1,7 (Azja Mniejsza: przeciw Mitrydatesowi; 66); 4,8 (radzi sobie z wrogiem stacjonującym 
na przeciwległym brzegu rzeki; ? [106‒48]); 5,5 (Brundyzjum: przeciw Cezarowi; 49); 
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9,3 (pod Mediolanem: wobec masakry mediolańskiego senatu dokonanej przez jego żoł-
nierzy; ? [106‒48]); 2,1,3(bis) (Hiszpania: przeciw Sertoriuszowi współdziała z Kwin-
tusem Cecyliuszem Metellusem Piusem; 75). 12 (Azja Mniejsza: przeciw Mitrydatesowi; 
66); 2,2 (Azja Mniejsza / Kappadocja: przeciw Mitrydatesowi; 66); 3,[11] (Hiszpania: 
przeciw Sertoriuszowi; 76). 14 (Azja / Albania; 65). 22a i b (Grecja / Tessalia / pod 
Farsalus: przeciw Cezarowi; 48); 5,31 (septies) (Hiszpania / pod Lauron: przeciw Ser-
toriuszowi; 76). 32 (Hiszpania: przeciw Markowi Perpernie; 72). {33} (Azja / Armenia: 
przeciw Mitrydatesowi; 66); 11,2 (Hiszpania: przeciw Chaucenzom; 76‒72); 3,17,4 (Il-
liria / pod Dyrracjum: przeciw Cezarowi; 48); 4,5,1 (Rzym: niewzruszenie przeciwstawia 
się Serwiliuszowi i Glaucji, którzy chcieli zniweczyć jego uroczystości triumfalne; 79) 

patrz pompejańczycy
pomptyniusz, g[Ajusz] (C. Pomptinius), (I w. p.n.e.) legat, wraz z Kwintusem Mar-

cjuszem Rufusem, w wojsku Marka Licyniusza Krassusa walczącym z armią 
zbuntowanych niewolników

2,4,7 (Italia / pod Kamalatrum: przeciw Galom walczącym w powstaniu Spartakusa; 71) 
Pomptyńskie Pole patrz Pole, Pola
poncjusz kominiusz (Pontius Cominius), (V/IV w. p.n.e.) poseł Rzymian do Kamillusa

3,13,1 (Italia / Rzym / Kapitol‒Weje: przeciw Galom; 390) 
pontyjczycy (Pontici), żołnierze z Pontu (Πόντος [Póntos]), kr. w północno-wschodniej 

części Azji Mniejszej, u wybrzeży Morza Czarnego, walczący pod rozkazami 
Mitrydatesa…2,1,12 (Azja Mniejsza: przeciw Pompejuszowi; 66) 

popiliusz lenAs, Marek (Popilius Laenas), (II w. p.n.e.) konsul (139); jako legat 
posłował do Ligurii, by rozpatrzeć skargi mieszkańców Massylii (154); jego 
wygnanie z Koryntu przez rozwścieczony tłum stało się pretekstem do zbu-
rzenia miasta przez Lucjusza Mummiusza (146); jako konsul wylosował 
Hiszpanię Bliższą i pozostał w tej prowincji w randzie prokonsula (139‒137); 
przez 2 lata czekał na decyzję senatu w sprawie kwestionowanych przez Nu-
mantyjczyków warunków kapitulacji, został rozgromiony przez Luzytanów 
i opuścił Hiszpanię, co wyśmiewał satyryk Gajusz Lucyliusz (26,621) 

3,17,9 (Hiszpania / pod Numancją: przeciw Numantyjczykom; 138) 
Porcjusze Katonowie

porcjusz kAton cenzor (Starszy), m[Arek] (Cato / Censor / M. Cato / M. Porcius 
Cato), (234–149 p.n.e.) konsul (195), wódz, polityk i pisarz rzymski, 
ojciec następnego; pomyślnie walczył w Hiszpanii z plemionami cel-
tyberyjskimi i uzyskał prawo do odbycia triumfu (194); jako trybun 
wojskowy brał udział w bitwie pod Termopilami w czasie wojny z An-
tiochem III (191); niewzruszony obrońca tradycyjnych cnót rzymskich 
(mores maiorum), wsławił się surowością podczas pełnienia urzędu 
cenzora (184); jako zwolennik twardej polityki wobec Kartaginy każde 
wystąpienie w senacie kończył słowami: „A zresztą sądzę, że Kartagina 
winna być zniszczona” (Ceterum censeo Carthaginem delendam esse)

1,1,1 (Hiszpania: przeciw tamtejszym plemionom; 195); 2,5 (ts.); 2,4,4 (Grecja / Przełęcz 
Termopilska: przeciw Antiochowi III; 191); 7,14 (Epir / Ambracja: przeciw Etolom; 
191); 3,1,2 (Hiszpania: czterodniową drogę pokonuje w dwa dni; 195); 10,1 (Hisz-
pania: przeciw Lacetanom, z Suessetanami w oddziałach posiłkowych; 195); 4,1,16 
(podał sposoby karania żołnierzy za kradzież; [234‒149]). 33 (karze śmiercią żołnierza, 
który nie zdążył wejść na okręt, kiedy flota odbijała od brzegu; [234‒149]); 3,1 (pił 
to samo wino, co wioślarze; 195); 5,17 (ojciec Katona Licyniana; 21 VI 168); 7,12 
(przeciw Punijczykom na morzu; ? [234‒149]). 31 (Hiszpania / opodal Emporii: wspiera 
Ilergetów bez konieczności podzielenia wojska; 195). 35 (obiecuje barbarzyńcom wielkie 
wynagrodzenie za przewodników i pomoc militarną; 195) 
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Porcjusz kAton Licynianus, m[Arek] (M. Cato), († ok. 152 p.n.e.) syn poprzed-
niego z jego pierwszego małżeństwa z Licynią; ojciec przykładał wielką 
wagę do jego edukacji, każąc mu odbywać wszelakie ćwiczenia fizyczne, 
na zimnie i w upale, nie chciał też, by uczył go niewolnik, lecz własno-
ręcznie zapisywał wielkimi literami ułożone przez siebie lekcje z dziejów 
Rzymu (krótko po 184), a potem, gdy syn nieco podrósł, przekazał mu 
także praktyczne doświadczenia w niezachowanym piśmie Praecepta ad 
filium (‘Nauki/Wskazówki dla syna’), uchodzącym za pierwszą rzymską 
encyklopedię; najpierw walczył w Ligurii (173), ale jego legion rozwią-
zano, więc za radą ojca składał przysięgę po raz drugi; potem w bitwie 
pod Pydną (22 VI 168; dziś: ts. w greckim regionie Pieria), służąc pod roz-
kazami Lucjusza Emiliusza Paullusa Macedońskiego, którego młodszą 
córkę, siostrę Scypiona Młodszego, Emilię Paulę Tercję później poślubił, 
odznaczył się w walce i powrócił do obozu pokryty ranami dopiero wów-
czas, gdy odzyskał utracony miecz, po czym, prawdopodobnie znowu za 
poduszczeniem ojca, nigdy już więcej nie walczył; poświęcił się prawu, 
osiągając w tej dziedzinie wielką sławę, miał także napisać jakieś obszer-
ne dzieło prawnicze oraz być autorem „reguły katoniańskiej” (regula/
sententia Catoniana), przytaczanej w Digestach, którą wyraża sentencja 
prawna dotycząca głównie legatów testamentowych: Quod ab initio vi
tiosum est, non potest tractu temporis convalescere (‘tego, co wadliwe 
od początku, nie można z upływem czasu uzdrowić’); zmarł, kiedy mia-
nowano go pretorem (praetor designatus), na kilka lat przed ojcem, który 
zniósł to bardzo ciężko, tym bardziej że z powodu ubóstwa mógł mu 
wyprawić jedynie skromny pogrzeb; konsulem zostali obaj jego synowie

4,5,17 (Grecja / pod Pydną: gubi w bitwie miecz; 22 VI 168) 
Poros patrz Porus
porsennA, Lars (Porsenna), (2. połowa VI w. p.n.e.) król etruskiego Kluzjum; według 

tradycji obległ Rzym (509) z zamiarem przywrócenia na tron Tarkwiniusza 
Pysznego, jednakże bohaterski opór mieszkańców zmusił go do zaniechania 
walki i podpisania pokoju; pod wrażeniem postawy Rzymian miał porzucić 
swych dawnych sojuszników i podjąć walkę ze zbuntowanymi przeciw Rzy-
mowi miastami latyńskimi, w których schronił się Tarkwiniusz; w rzeczy-
wistości ta heroiczna legenda jest tworem rzymskiej propagandy, a wypadki 
miały całkowicie odmienny przebieg: król zdobył Rzym i narzucił mu upo-
karzające warunki (m.in. zakaz używania żelaza do wyrobu innych narzędzi 
niż rolnicze), a i sam atak na Miasto w istocie skierowany był przeciwko Tar-
kwiniuszowi i doprowadził do upadku króla; ustanowienie republiki byłoby 
zatem konsekwencją walki o władzę po obalonym przez najeźdźcę władcy

2,13,5 (Italia / pod Rzymem / na moście Tybrowym: przeciw Horacjuszowi Koklesowi; 507) 
porus (Porus), (Πῶρος [Póros]) († 317 p.n.e.) król Indów, panujący nad terytorium (obsza-

ry dzisiejszego Pendżabu) między rz. Hydaspes a Acesines (dziś: Chenab); odmówił 
przyjęcia zwierzchnictwa Aleksandra i zastąpił mu drogę nad Hydaspesem, 
ale został przez niego pokonany w zaciętej bitwie (326)

1,4,9a(bis) (Azja / nad Hydaspesem: przeciw Aleksandrowi; 326) 
Postumiusze

postumiusz (Postumius), postać niezidentyfikowana
4,5,3 (własnym przykładem podrywa żołnierzy do boju; ?) 
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postumiusz Albus Regilleński, Aulus (Aulus Postumius), († 493 p.n.e.) konsul (496), 
dyktator (498 lub 496); pokonał Latynów, a właściwie koalicję Związku 
Latyńskiego, w legendarnej bitwie nad jeziorem Regillus (utworzyło 
się w wulkanicznym kraterze, ale wyschło już w IV w. p.n.e.), opodal 
Tuskulum (dziś: Frascati) w Lacjum, i przyznano mu za to triumf (498 lub 
496); Latynom przewodził Lucjusz Tarkwiniusz Superbus, ostatni król 
Rzymu, wygnany wcześniej z miasta (509), oraz dyktator Tuskulum, 
a zarazem zięć króla, Oktawiusz Mamillus ‒ dla Tarkwiniusza była to 
ostatnia próba odzyskania władzy; w czasie starcia po stronie Rzymian 
ukazali się na polu bitwy Kastor i Polluks, którym dyktator ślubował 
świątynię, wzniesioną później na Rynku Rzymskim (Forum Romanum); 
z kolei wybrany został dowódcą jazdy do walki z Sabinami (495); jego 
dwaj synowie także sprawowali konsulat; grafika wielu monet emitowa-
nych potem przez Postumiuszów Albów nawiązywała do zwycięstwa ich 
przodka; (Liwiusz [30,45,6‒7] twierdził, że pierwszym Rzymianinem, który otrzymał 
przydomek od „pokonanego narodu” (victae a se gentis), był dopiero Scypion Afrykański 
Starszy, zatem uczeni przypuszczają, iż jego cognomen odnosi się raczej do miejsca 
zamieszkania ‒ m. Regillus w Sabinum) 

1,11,8 (Italia: przeciw Latynom; 496) 
postumiusz Megellus, Lucjusz (Postumius), (ok. 345‒260 p.n.e.) konsul (305, 

294, 291), jeden z głównych wodzów podczas III wojny samnickiej 
(298‒290), ojciec następnego; podczas II wojny samnickiej zajął Bo-
wianum, a potem z kolegą jeszcze trzy inne miasta, co sprawiło, że 
Samnici poprosili o pokój kończący ten drugi akt zmagań (304); kiedy 
wybuchła III wojna z Samnitami i Rzymianie potrzebowali doświadczo-
nych dowódców, a na mocy jednego z punktów lex Genucia nie mógł 
ponownie zostać konsulem przed upływem 10 lat od poprzedniego kon-
sulatu, objął dowództwo legionu jako propretor (privatus cum imperio), 
nie brał jednak udziału w żadnym poważnym starciu, po czym powrócił 
do Rzymu, a jego wojsko rozwiązano (295); ranny przy zdobywaniu 
samnickich miast powrócił do Rzymu na leczenie, poświęcił wówczas 
świątynię Zwycięstwa (Victoria), wzniesioną z grzywien zasądzonych 
podczas edylatu kurulnego, i znowu ruszył w pole, zdobywając Milionię 
(Mil(l)ionia; w kraju Marsów, o nieznanym położeniu) i Ferytrum (Feritrum; niezna-
ne), a choć senat nie udzielił mu zgody na triumf, bo opuścił na jakiś 
czas przydzielone mu jako konsulowi terytorium, odbył go za popar-
ciem ledwie trzech trybunów (294); zwycięsko walczył jako legat przy 
konsulu, co pozwoliło mu uniknąć procesu o przekroczenie uprawnień 
(293); mianowano go interreksem w celu przeprowadzenia wyborów 
konsularnych, a on mianował konsulem samego siebie, czym złamał pra-
wo (292); wymusił przyznanie mu Samnium jako swego teatru wojny, 
mimo że stacjonował tam jeszcze konsul poprzedniego roku, po czym 
nabył olbrzymie połacie ziemi publicznej, nakazał też poprzedniemu 
konsulowi powrót do Rzymu, więc mimo odniesienia kolejnych zwy-
cięstw senat nie przyznał mu triumfu (291); za swoje zachowanie został 
potępiony i ukarany najwyższą do tego czasu karą pieniężną (290); jako 
legat posłował do Tarentu, ale skończyło się to odrzuceniem rzymskich 
żądań (zwolnienia obywateli zatrzymanych po bezprawnym wpłynięciu 
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na wody Zatoki Tarentyjskiej) i jego osobistym ośmieszeniem, jako że 
Tarentyjczycy żartowali z jego togi i fatalnej greckiej wymowy, a nawet 
został obsikany (282)

1,8,3 (Italia / Umbria / szlak do Kluzjum: przeciw koalicji Samnitów i ich sprzymierzeńców; 295) 
postumiusz Megellus, Lucjusz (Postumius), (ok. 300‒253 p.n.e.) konsul (262), 

syn poprzedniego; obaj konsulowie zostali wysłani na Sycylię, gdzie 
przystąpili do oblężenia Agrygentu (lato 262), przebudowywanego przez 
Kartagińczyków na główną bazę operacji sycylijskich, i udało im się 
zdobyć miasto; nie przyznano im triumfu, ponieważ ‒ jak się przypuszcza 
‒ Hannibal Giskon, dowódca załogi, zdołał uciec; został wybrany w tym 
samym roku pretorem i cenzorem, ale wkrótce po objęciu funkcji zmarł

2,1,4 (Sycylia: przeciw Kartagińczykom; 262) 
preneste (Praeneste), (dziś: Palestrina) jedno z najstarszych m. Lacjum, leżące ok. 35 km 

na południowy wschód od Rzymu…2,9,3 (82) 
prinAssus (Prinassus), (Πρινάσσος [Prinássos]) fort położony w Perai (‘Naprzeciwległej’), 

czyli na obszarach na wybrzeżu Azji Mniejszej (Karia), naprzeciw Rodos, pozo-
stających we władaniu rodyjskich wyspiarzy…3,8,1 (201) 

pruzjAsz I Cholus/Cholos (Prusias), (Προυσίας Χωλός [Prusías Cholós] ‒ ‘Kulawy’) (ok. 243‒ 
–182 p.n.e.) król Bitynii (panował w latach: ok. 228‒182); wystąpił przeciw 
Byzantion, poproszony przez Rodyjczyków o zmuszenie miasta do zniesie-
nia ceł, ale wojnę zażegnały rokowania pokojowe, a na warunki rozejmu 
zgodziły się wszystkie strony (220); okrutnie rozprawił się z Galatami, któ-
rzy zagrażali jego ziemiom: mężczyzn wytracił w walce, a kobiety i dzie-
ci wymordował w obozie, wydając na łup wszystko, cokolwiek posiadali 
(218); poszerzył terytorium Bitynii po serii wojen z Attalosem I Soterem, 
królem Pergamonu, i z obywatelami Heraklei Pontyjskiej (dziś: Karadeniz Ereğli 
w Turcji) (207); udzielił schronienia Hannibalowi (190/189 ‒ 183‒181), któ-
ry walczył dla niego z Attalidami, a zarazem odrzucił propozycję sojuszu 
ze strony Antiocha III (190); w końcu ugiął się pod żądaniami rzymskich 
posłów i zgodził się wydać Hannibala, ten jednak zdołał wcześniej połknąć 
truciznę; syn i imiennik został jego następcą; nadał imię m. Prusa (dziś: Bur-
sa w Turcji) w północno-zachodniej Anatolii, które rozbudował na miejscu 
wcześniejszego Kios/Cius, jakie podarował mu ‒ oprócz Apamei (dziś: ruiny 
na południe od m. Musanya opodal Bursy), poprzednio zwanej Myrleją, której nadał 
imię swej żony Apamy ‒ wcześniej masakrując ludność, Filip V Macedoński, 
przyrodni brat Apamy

4,7,[11] (tak jak Antioch za radą Hannibala, tak i on miota naczynia wypełnione żmijami na wrogie 
okręty; 184) 

Przełęcz trydentyńskA (saltus Tridentinus), w Alpach, ponad Trydentem (łac. Tridentum, 
wł. Trento), w dorzeczu Atezy (Athesis; dziś: wł. Adige, pol. Adyga w Tyrolu)…4,1,13 (102) 

Ptolomeusze/Ptolemeusze/Ptolemajosowie
ptolomeusz/Ptolemeusz/Ptolemajos I Soter (Ptolomaeus), (Πτολεμαῖος Σωτήρ 

[Ptolemaíos Sotér] ‒ ‘Zbawca’) (ok. 367–283/282 p.n.e.), syn Lagosa, jeden 
z diadochów Aleksandra Wielkiego, założyciel ptolemejskiej dynastii 
Lagidów, król Egiptu (panował w latach: 323–283, jako faraon od 
roku 305/304); brał udział w bitwie pod Issos (dziś: prawdopodobnie koło 
m. Dörtyol w Turcji) (XI 333) i towarzyszył Aleksandrowi w pielgrzymce 
do Oazy Siwah (331), walczył także w bitwie z królem Porosem nad 
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rz. Hydaspes (326); po śmierci Macedończyka (10/11 VI 323), kiedy 
orszak pogrzebowy poruszający się powoli w drodze do Macedonii, 
gdzie władca miał być pochowany w Ajgach, dotarł do Syrii, wcześniej 
porozumiawszy się z jego dowódcą, nakazał, by konwój pomaszerował 
na południe, w kierunku Egiptu, gdzie czekał już w Damaszku z woj-
skiem (ostatecznie ciało złożono do grobu w Memfis, a nie w odległej 
Oazie Siwah, a następnie znalazło się w sanktuarium w Aleksandrii) 
(321); skutecznie przeciwstawił się Perdikkasowi, który wkroczył do 
Egiptu i dotarł w pobliże Memfis, ale poniósł ciężkie straty przy przekra-
czaniu Nilu i w końcu został zamordowany w namiocie przez własnych 
oficerów (zachęcanych do tego przez egipskiego władcę) (21‒19 VI 
320); został udzielnym władcą Egiptu, podporządkował sobie Cyrenaj-
kę, zawładnął Cyprem (312), niektórymi wyspami na Morzu Egejskim, 
w tym Kos (310), i przyjął tytuł królewski (305); z kolei podbił Feni-
cję z Tyrem i Sydonem (287), a tym samym stał się twórcą potężnego 
państwa z silną flotą i liczną armią najemną; rozbudował Aleksandrię, 
założył Muzejon/Muzeum – pierwszą instytucję naukową zapewniającą 
uczonym utrzymanie, i Bibliotekę Aleksandryjską – gromadzącą wszyst-
ko, co kiedykolwiek napisano w języku greckim; miał cztery małżonki 
i jedenaścioro dzieci; po nim kolejnym władcą Egiptu został syn jego 
i Bereniki, Ptolemeusz II Filadelfos

4,7,20 (przeciw Perdikkasowi; 321) 
ptolomeusz/Ptolemeusz/Ptolemajos Keraunos (Ptolomaeus), (Πτολεμαῖος Κεραυνός 

[Ptolemaíos Keraunós] ‒ ‘Piorun’) († 279 p.n.e.) król Macedonii i Tracji (pano-
wał w latach: 281‒279), najstarszy syn Ptolemeusza I Sotera i Eurydyki, 
małżonek Arsinoe II; wydziedziczony przez ojca na rzecz młodszego 
przyrodniego brata Ptolemeusza II Filadelfa (285), a następnie wygnany 
z Egiptu, udał się na dwór trackiego króla Lizymacha; przyjęty gościnnie 
zamordował na zlecenie żony króla, Arsinoe II, macedońskiego następcę 
tronu Agatoklesa i objął dowództwo armii, po czym uciekł wraz z wdową 
po Agatoklesie, a swoją siostrą Lizandrą, do Seleukosa I Nikatora; po 
śmierci Lizymacha w bitwie pod Kuropedion (281) i Selukosa, którego 
sam uśmiercił (281), koronował się na króla Macedonii i Tracji oraz 
poślubił Arsinoe II (kiedy zamordował jej dwóch synów z małżeństwa 
z Lizymachem, uciekła do Ptolemeusza II do Egiptu); wyruszył z nie-
wielką armią przeciwko Celtom i Dardanom, którzy najechali Trację, ale 
został pokonany w bitwie pod Herakleją Linkestyjską (dziś: Bitola w Macedo-
nii) (279), wzięty do niewoli i zgładzony, a tron objął jego brat Meleager

3,2,11 (jego dowódcą był Charmades; 281) 
punicka wojna patrz Kartagińczycy / Punijczycy / punicka wojna
Punijczycy, Punijczyk patrz Kartagińczycy
pyrrus (Pyrrhus), (Πύρρος [Pýrrhos]) (319/318‒272 p.n.e.) król Molossów (od ok. 297), 

z których plemienia się wywodził, król Epiru (panował w latach: 306‒302, 
po czym zdetronizowany musiał uchodzić do Egiptu, skąd powrócił i wspar-
ty siłami Ptolemeusza I odzyskał tron: 297‒272) i Macedonii (288‒284, 
273‒272); w obronie Tarentu przeprawił się do Italii i wziął udział w wojnie 
miast greckich przeciw Rzymianom (284); dzięki użyciu w walce nieznanych 
Rzymianom słoni odniósł zwycięstwo pod Herakle(j)ą Italską (dziś: ruiny opo-
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dal m. Policoro w regionie Basilicata) (280) i pod A(u)skulum (279), doznawszy tam 
jednak ciężkich strat („Pyrrusowe zwycięstwo”); pomagał Syrakuzańczykom 
w walce z Kartaginą i zdobył większą część Sycylii (278); ostatecznie po-
konały go pod Malewentem (Maleventum ‒ ‘Zły wynik’) armie konsularne 
Maniusza Kuriusza Dentata i Lucjusza Korneliusza Lentulusa (275) i odtąd 
miejsce to nosiło nazwę Benewentu (Beneventum ‒ ‘Dobry wynik’) (dziś: 
Benevento w regionie Campania); choć nie przegrał z kretesem, nigdy już nie 
wystawił w polu swojej falangi przeciw rzymskim legionom, lecz wycofał 
się do Epiru; król Macedonii, Antygon II Gonatas, odmówił mu pomocy, ten 
jednak najechał Macedonię i zamknął nawet Antygona w Tessalonice, po 
czym niespodziewanie przeniósł działania wojenne na Peloponez i wdał się 
w konflikt ze Spartą; zginął przypadkowo podczas walk na ulicach Argos, 
jak podaje tradycja ‒ uderzony dachówką w głowę przez pewną staruszkę 
(może Demeter); był pięciokrotnie żonaty

2,2,1 (Italia: przeciw Rzymianom i Maniuszowi Kuriuszowi Dentatowi; 281‒275); 3,21a i b (Italia 
/ Apulia / pod Askulum: przeciw Rzymianom w obronie Tarentyjczyków; 279); 4,9(bis) (Italia 
/ Lukania / pod Herakleą: przeciw Publiuszowi Waleriuszowi Lewinowi; 280). 13 (ts.: przeciw 
Rzymianom; 280); 6,9 (po zdobyciu miasta, pozwala oblężonym uciec; ? [306‒302, 297‒272]). 
{10} (jego wskazówka dotycząca strategii); 3,6,3 (Illiria: przeciw Illirom; 296‒280); 4,1,3 
(jego powiedzenie o werbowaniu żołnierzy; ? [319/318‒272]). 14 (Pola Aruzyńskie / pod Male-
wentem: przeciw Rzymianom; 275). 18 (degradacja żołnierzy wziętych przez niego do niewoli 
i odesłanych do Rzymu; 279); 4,2(ter) (Italia: przeciw Rzymianom ‒ Gajusz Fabrycjusz Luscy-
nus odsyła mu jego lekarza, który za zapłatę chciał podać królowi truciznę; 279) 

pytiAsz (Pythias), (IV w. p.n.e.) biedny ojciec trzech córek
4,7,37(bis) (groził Filipowi II, ale ten go sobie zjednał; [359‒336]) 

regińczycy (Regini), mieszkańcy Regium…3,4,3 (Italia / Apulia / Regium: przeciw Dioni-
zjuszowi I Starszemu; 391) 

regium (Regium), (gr. Ῥήγιον [Rhégion], łac. także: Rhegium; dziś: Reggio di Calabria) m. w po-
łudniowej Italii, nad Cieśniną Messyńską, na obszarze Wielkiej Grecji…1,4,11 
(264); 4,1,38 (279 lub 271) 

rodyjczycy (Rhodii), mieszkańcy i załogi okrętów należących do mieszkańców 
w. Rodos (Ῥόδος; dziś: ts.), także żołnierze z oddziałów posiłkowych…1,4,13b 
(Chersonez Tracki: przeciw Filipowi II Macedońskiemu; 339); 7,[4] (splatają olinowanie 
okrętów z kobiecych włosów; ?); 3,9,10 (Azja Mniejsza: przeciw Efezyjczykom, u boku 
niezidentyfikowanego Antiocha; 262‒246) 

rodyjczyk (Rhodius)…2,5,18 (Memnon; ? [380‒333]). 46 (ts.) 
romulus (Romulus), (mit.) (772‒716 p.n.e.) legendarny założyciel i pierwszy król 

Rzymu, brat Remusa; kiedy Remus wyśmiewał wznoszone wokół miasta 
mury i w pewnej chwili je przeskoczył, zabił go, co miało być ostrzeżeniem, 
że tak zginą wszyscy, którzy spróbują przekroczyć obwarowania Rzymu; 
przypisywano mu utworzenie senatu, ustanowienie kurii, organizację armii; 
po śmierci został ubóstwiony i czczony był pod imieniem Kwiryna

2,5,1 (Italia: przeciw Fidenatom; ? [772‒716]) 
Rutyliusz Maksymus, Fabiusz patrz Fabiusze / Fabiusze Maksymusowie / Fabiusz 

Maksymus Rullus/Rullianus, Kwintus
rutyliusz Rufus, p[ubliusz] (Rutilius / P. Rutilius), (158 ‒ po 78 p.n.e.) konsul 

(105), wódz, filozof i znawca prawa (iuris peritus); służył jako trybun 
wojskowy pod rozkazami Scypiona Młodszego (134‒132), następnie 
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osiągnął preturę (118) i bezskutecznie starał się o konsulat (115); po-
słował na Kretę (113); pełnił funkcję legata przy Kwintusie Cecyliuszu 
Metellusie Numidyjskim podczas wojny z Jugurtą, kiedy to wyróżnił 
się w bitwie nad rz. Muthul (109‒107); po okropnej klęsce pod Arau-
zjo (Arausio; dziś: Orange) w Galii Narbońskiej (6 X 105), w której brali 
udział tylko drugi konsul i prokonsul (skazano ich potem na wygnanie; 
przyczyn jego nieobecności uczeni tylko się domyślają), zaczął wpro-
wadzać w wojsku surową dyscyplinę i uczyć żołnierzy walki na sposób 
gladiatorów (zresztą klęska ta przyśpieszyła reformę armii opracowaną 
przez Mariusza; 104); był legatem prokonsula Azji, Kwintusa Mucju-
sza Scewoli (94), a następnie został przez publikanów tej prowincji 
oskarżony o zdzierstwa i skazany na wygnanie (92); najpierw udał się 
do Mityleny, a potem (78) w Smyrnie (dziś: İzmir w Turcji) spotkał go Cy-
ceron; proszony przez wiele miast, także przez Sullę, o powrót do Rzy-
mu odmawiał; uczeń Panajtiosa, stoik, jedna z postaci Cyceronowego 
dzieła O państwie (De re publica); napisał po grecku zaginioną historię 
Rzymu (zatytułowaną może Dzieje rzymskie ‒ Res gestae Romanae), 
której znaczna część miała być poświęcona wojnie numantyjskiej; jako 
prawnik był autorem wielu rozpraw z tej dziedziny, ich fragmenty są 
przytaczane w Digestach 

4,1,12 (zrobił z syna żołnierza; 105); 2,2 (Mariusz ma dokonać wyboru między jego woj-
skiem a żołnierzami Kwintusa Cecyliusza Metellusa Numidyjskiego; 104) 

rutyliAńskie wojsko (Rutilianus [exercitus])…4,2,2 (Mariusz wybiera właśnie je ze 
względu na utrzymywaną wśród żołnierzy dyscyplinę; 104) 

rynek gAlów (Forum Gallorum), m. w północnej Italii (może w pobliżu dzisiejszego 
Castelfranco Emilia w regionie Emilia-Romania); doszło tu do zwycięskiej dla Marka 
Antoniusza bitwy z konsulem Gajuszem Wibiuszem Pansą podczas kampanii 
mutyńskiej…2,5,39 (14 IV 43) 

ryndAkus (Rhyndacus), (Ῥύνδακος [Rhýndakos]; dziś: Mustafakemalpaşa/Orhaneli/Adırnaz Çayı 
w północno-zachodniej Anatolii, w Turcji) rz. we Frygii, w Azji Mniejszej, wpadająca 
do Propontydy (dziś: morze Marmara)…3,17,5 (85) 

rzym (Roma), stolica państwa rzymskiego…1,2,4 (IV w. ‒ 146 p.n.e.); 4,1,39 (325) 
miAsto (urbs)…1,8,3 (295)

kApitol (Capitolium), południowy wierzchołek Wzgórza Kapitolińskiego ze 
świątynią Jowisza, Junony i Minerwy…3,13,1 (390); 15,1 (390) 

skAłA tArPejskA (saxa Tarpeia), strome zbocze opadające z południowego wierz-
chołka Wzgórza Kapitolińskiego…3,13,1 (390) 

rzymiAnie (Romani), obywatele i żołnierze państwa rzymskiego…1,2,7 (Italia / Etru-
ria / pod Wetulonią: przeciw Etruskom i Bojom; 282); 4,8 (żołnierze Pompejusza; 
? [106‒48]); 5,16 (Italia / Liguria: przeciw Ligurom; 193). 28 (Italia: przeciw Hannibalo-
wi; 217); 6,4 (Italia / Las Litański: przeciw Bojom; 216); 8,1 (Italia: przeciw Gnejuszo-
wi Marcjuszowi Koriolanowi; 491). 6(bis) (Italia: przeciw Hannibalowi; ? [218‒204]). 
7(bis) (Azja Mniejsza: ich legaci u króla Antiocha III; 192); 10,1 (Hiszpania: siły Serto-
riusza wobec ich wojska; 80‒72). 4 (Dacja: Skorylon odwodzi ziomków od ataku na nich; 
? [† *70]); 11,2 (Italia: przeciw Samnitom; ? [298]). 4(bis) (przeciw Kartagińczykom; 
217‒203); 2,1,4 (Sycylia: przeciw Kartagińczykom; 262). 13 (Afryka: przeciw Jugurcie; 
111‒106); 2,7 (Italia / Apulia / pod Kannami: przeciw Hannibalowi; 216). 11(bis) (Afry-
ka: przeciw Ksantyppusowi i Kartagińczykom; 255); 3,9 (Italia: przeciw Hannibalowi; 
? [218‒201]). 16a (Afryka / pod Zamą: przeciw sprzymierzonemu wojsku różnych ludów 
i Hannibalowi; 19 X 202). 17a (Grecja / pod Cheronią: wzorując się na ich rozwiązaniach, 
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Archelaus ustawia oddziały pomocnicze; 86). 21a (Italia / Apulia / pod Askulum: przeciw 
Tarentyjczykom i koalicji ludów pod wodzą Pyrrusa; 279); 4,1 (Italia / Samnium / pod 
Akwilonią [dziś identyfikowana z Lacedonią w regionie Campania]: przeciw Samnitom; 
293). 2 (Italia / Samnium / pod Tyfernum: przeciw Samnitom; 297). 4 (Grecja / Przełęcz 
Termopilska: przeciw Antiochowi III; 191). 5 (Italia: przeciw Galom; 358). 13 (Italia / 
Lukania / pod Herakleą: przeciw Pyrrusowi; 280). [14] (przeciw Punijczykom, którzy 
w walce z nimi często używali słoni). 18 (Italia: przeciw Faliskom i Tarkwińczykom; 
356); 5,7 (Hiszpania: przeciw Celtyberom i Wiriatusowi; 147‒139). 13(bis) (Italia: prze-
ciw Hannibalowi; ok. 210). 21 (ts.; 210). 25 (Italia / Kampania / Kapua: ts.; 216). 27 
(Italia / Apulia / pod Kannami: ts.; 216). 28 (Bałkany: przeciw Japydom; 170); 6,4 (Italia 
/ nad Trazymennem: przeciw Hannibalowi; 21 VI 217). 7 (Italia: przeciw Etruskom; 
480); 7,1(bis) (ich królem Tullus Hostyliusz; Italia: przeciw Wejentom; ? [673‒642]). 
10 (Italia: przeciw Wolskom; 468); 8,1 (Italia: przeciw Sabinom; ? [579‒575]). 2 (Italia: 
przeciw Hernikom i Ekwom; 446); 10,1 (Hiszpania: przeciw Hiszpanom / Celtyberom; 
98‒93); 13,8 (Grecja / Epir: przeciw Filipowi V Macedońskiemu; 198); 3,2,3 (Italia: 
Hannibal przebiera za nich swoich ludzi); 3,6 (Italia / Apulia / Tarent: przeciw Hanni-
balowi i Punijczykom; 212); 6,4 (Italia / Brucjum / Kroton: przeciw Krotończykom 
i oddziałowi Lukanów; 277); 13,1 (Italia / Rzym / Kapitol: przeciw Galom; 390); 13,2 
(Italia / Kampania / Kapua: przeciw Kampańczykom; 211); 14,2 (Italia / Kampania / 
pod Kazylinum / nad Wolturnem: przeciw Hannibalowi, w sojuszu z Kazylińczykami; 
216); 15,1 (Italia / Rzym / Kapitol: przeciw Galom; 390). 4 (Germania / Las Teutoburski: 
przeciw Germanom; *9); 16,2(ter) (Galowie z oddziałów pomocniczych przechodzą od 
Punijczyków na ich stronę; 260‒241). 3(bis) (Sycylia: galijscy najemnicy chcą przejść 
na ich stronę; dowodzi nimi Tytus Otacyliusz Krassus; 261). 4 (przeciw Hannibalowi, 
który używa ich do własnej zemsty na zbiegach; ? [ok. 247‒182]); 17,1 (Sycylia / pod 
Panhormus: przeciw Hazdrubalowi; 251). 7 Galia / Aremoryka [dziś: franc. Péninsule 
du Contentin, pol. Półwysep Normandzki]: przeciw Galom [Wenellom/Unellom]; 56). 
8 (Italia / Apulia / Askulum: przeciw Askulańczykom; 90); 18,1 (Rzym: przeciw Han-
nibalowi; 211). {2} (ts.; jeden z nich kupuje ziemię, na której Hannibal rozbił obóz). 
{3} (Italia / Kampania / Kapua: przeciw Hannibalowi; 211); 4,1,14(bis) (ich sposób 
rozbijania obozu w dawnych czasach; Pola Aruzyńskie / pod Malewentem: przeciw 
Pyrrusowi; 275); 4,2(bis) (ich wodzem Gajusz Fabrycjusz Luscynus; 279); 5,20 (Italia 
/ Kampania / Kazylinum: Kazylińczycy dochowali im wierności; 216). 21 (Azja Mniejsza 
/ Myzja / Cyzyk: mieszkańcy dochowali im wierności; 74). 22 (Hiszpania / Segowia: 
Segowieńczycy poświęcili swoich zakładników i dochowali im wierności; 147‒139); 7,6 
[= 1,10,1]. 25 (Italia / Umbria / nad Trazymennem: ich klęska w bitwie z Hannibalem, 
tracą kilku członków Związku Latyńskiego; 217). 29 (Italia / Kampania / pod Kapuą: 
przeciw Hannibalowi, pod wodzą prokonsula Kwintusa Fulwiusza Flakka [konsula 237]; 
211). 39 (Italia: ich przerażenie po klęsce kanneńskiej; 216) 

rzymiAnin (Romanus)…2,3,24 (Sycylia / pod Mylami: przeciw punickiej flocie; 260); 
13,10 (przeciw Punijczykom; ?); 3,2,1 (pod Luerią: przeciw Ligurom; ?) 

„rzyMiAnin”, iMię (nomen Romanus)…1,2,2 
rzyMscy jeźdźcy (Romani equites)…2,3,16b (Afryka północna / pod Zamą; 19 X 202). 17b 

(Grecja / pod Cheronią; 86); 4,7,32 (Grecja / Tessalia / pod Farsalus; 48) 
rzymscy obywAtele (cives Romani)…1,9,2 (? [138‒78]) 
rzymscy wodzowie (Romani duces)…1,2,2 (310) 
rzymskA flotA (Romana classis)…2,7,14 (191) 
rzymskA liniA bitewnA (acies Romana)…2,5,34 (71) 
rzyMskA włAdzA…3,6,14 (191) 
rzymski ekwitA (eques Romanus)…2,6,2 (Tytus Marcjusz; 212); 10,2 (ts.) 
rzymski konsul (consul Romanus)…4,5,16 (130) 
rzymski lud (populus Romanus)…1,8,3 (295); 10,4 (? [† *70]); 2,10,2 (212); 11,5 

(210); 4,5,14 (? [przed 2 VIII 216]) 
rzymski obóz (Romana castra)…4,7,26 (Italia / Brucjum / pod Lokrami Epizefyryjskimi; 208) 
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rzymski prefekt (praefectus Romanorum)…3,17,3 (Marek Liwiusz Makatus, w Tarencie; 
212‒209) 

rzymski wódz (Romanus dux)…2,5,21 (Gnejusz Fulwiusz Flakkus; 210); 3,3,6 (Marek 
Liwiusz Makatus; 212) 

rzymski zwyczAj (mos Romanorum)…2,5,31 (76) 
rzymskie kohorty (Romanarum cohortes)…1,10,1 ([= 4,7,6: rzymskie siły]; 80‒72) 
rzyMskie orły (Romanae aquilae)…2,5,34 (71) 
rzyMskie siły (Romanae vires)…4,7,6 ([= 1,10,1: rzymskie kohorty]; 80‒72) 
rzymskie wojsko (exercitus Romanorum/Romanus)…2,7,1 (przeciw Wejentom; ? [673‒ 

–642]); 3,3,2 (Sycylia / pod Syrakuzami; przeciw Syrakuzańczykom; 212) 

sAbinowie (Sabini), lud starożytnej Italii, mieszkający na północny wschód od 
Rzymu, wzdłuż wschodniego brzegu Tybru i w przyległej części Apeninu; ich 
głównymi ośrodkami były: Cures, Eretum, Tebula Mutuesca, Reate, Aminternum 
i Nursia…1,8,4(bis) (Italia / ziemie Rzymian i Sabinów: przeciw Rzymianom; 290); 2,8,1 
(Italia: przeciw Tarkwiniuszowi Staremu i młodemu Serwiuszowi Tulliuszowi oraz Rzymianom; 
? [579‒575]). 10 (Italia: przeciw Tarkwiniuszowi Staremu; ? [616‒579]); 3,3,3 (Italia / Rzym‒
Gabie: przeciw Tarkwiniuszom [błędnie, właściwie: Gabińczycy]; ? [535‒509]); 4,3,12 (pokonani 
przez Maniusza Kuriusza Dentata; po 290) 

sAborrA (Saborra), (także: Sabur(r)a) († 46 p.n.e.) prefekt króla Juby; pokonał w bitwie 
nad rz. Bagradas (gr. Βαγράδας [Bagrádas] / Μακάρας [Makáras]); dziś: arab. Wādī 
Majardā o Oued, ang. Medjerda w Algierii i Tunezji) Gajusza Skryboniusza Kurio-
na, który zginął podczas starcia (49); sam poległ z rąk Publiusza Syttiusza, 
dowódcy najemników w północnej Afryce, a jego siły zostały unicestwione

2,5,40 (Afryka: przeciw Gajuszowi Skryboniuszowi Kurionowi; 49) 
sAguntyjczycy (Saguntini), mieszkańcy Saguntu (dziś: Sagunto, 30 km na północ od Wa-

lencji, u ujścia rz. Palancia), nadmorskiego m. we wschodniej Hiszpanii, obleganego 
przez Kartagińczyków przez 8 miesięcy…3,10,{4} (Hiszpania / pod Saguntem: przeciw 
Hannibalowi Giskonidzie [właściwie: Barkidzie]; 219) 

sAlAminA (Salamis), (Σαλαμίς [Salamís]) w. w Zatoce Sarońskiej, w pobliżu południo-
wego wybrzeża Attyki, wsławiona zwycięstwem floty greckiej, której wodzami 
byli Eurybiades, Temistokles, Adejmant i Arystydes, nad Persami dowodzonymi 
przez króla Kserksesa (28 IX 480)…2,2,14 (480) 

sAlApiA (Salapia), (także: Sapi; dziś: stanowisko archeologiczne kilka km na północny zachód od 
Trinitapoli w regionie Puglia) m. w Daunii, historycznym regionie Apulii (dziś: wł. Puglia) 
w południowo-wschodniej Italii, opodal nadmorskiego jeziora-laguny Salapina 
palus (ludność kilkakrotnie się przenosiła, ale nie dalej niż kilka mil); w czasie 
wojny punickiej mieszkańcy podzielili się na dwa stronnictwa: prorzymskie i pro-
kartagińskie, i to drugie początkowo zyskało przewagę, tak że Hannibal spędził tu 
wiele miesięcy, a nawet wdał się w romans (Pliniusz Starszy [NH 3,103] nazwał 
ją oppidum Annibalis meretricio amore inclutum ‒ ‘miasto osławione miłością 
Hannibala do nierządnicy’); w końcu Salapianie przeszli na stronę Rzymian 
(210), wydalili punicki garnizon, a Hannibalowi nie udało się zbrojnie odzyskać 
miasta…4,7,38 (208) 

Salinator, Marek patrz Liwiusze / Liwiusz Salinator, Marek
sAllentynowie (Sallentini), żołnierze z italskiego ludu zamieszkującego Apulię (dziś: 

wł. Puglia)…2,3,21a (Italia / Apulia / pod Askulum: przeciw Rzymianom, pod wodzą Pyrrusa; 279) 
sAlwiusz (Salvius), dowódca żołnierzy z plemienia Pelignów, walczących pod Pydną 

(22 VI 168; dziś: ts. w greckim regionie Pieria); ten atak Pelignów i Marrucynów 
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nie powiódł się, jako że nie zdołali przełamać macedońskiej falangi i ściany 
sariss,16 pierwsza linia rzymskich wojsk została zniszczona, a choć nie doszło 
do ucieczki, wojsko cofnęło się pod g. Olokros

2,8,[5] (Grecja / pod Pydną: przeciw Perseuszowi; 168) 
patrz Pelignowie / Pelignijczyk

sAmijczycy (Samii), mieszkańcy Samos (Σάμος [Sámos]; dziś: ts.), w. u zachodnich wy-
brzeży Azji Mniejszej…1,4,14 (port na Samos: przeciw Chabriasowi; 388) 

sAmirAmidA (Samiramis), (assyr. Shamiram, gr. Σεμίραμις [Semíramis]) (IX w. p.n.e.) na pół 
legendarna, wojownicza królowa Assyrii (organizowała wyprawy do Indii 
i Afryki), której przypisywano budowę „wiszących ogrodów” w Babilonie, 
jednego z siedmiu cudów świata; utożsamia się ją z S(z)ammuramat, mał-
żonką Szamszi-Adada V (król Assyrii w latach: 824‒811) i matką (a może 
także regentką) Adad-Nirariego III (panował w latach: 809‒782)

3,7,[5] (Babilon / nad Eufratem: przeciw Babilończykom; ? [IX w.]) 
sAmnici (Samnites), jedno z najstarszych plemion italskich, zamieszkiwali Samnium; 

toczyli długoletnie walki z Rzymianami: I wojna samnicka (343‒341), II (327‒ 
–321, 316‒304), III (298‒290)…1,8,3(bis) (Italia / Samnium / Pole Sentyńskie pod 
Sentinum: przeciw Rzymianom; 295); 11,2 (Italia: przeciw Fulwiuszowi Nobiliorowi; 
? [298]); 2,1,8 (Italia / pod Sentinum (?): przeciw Rzymianom i Kwintusowi Fabiuszowi 
Maksymusowi Rullusowi; 295); 3,21a (Italia / Apulia / pod Askulum: przeciw Rzymianom, 
pod wodzą Pyrrusa; 279); 4,1 (Italia / Samnium / pod Akwilonią [dziś identyfikowana z La-
cedonią w regionie Campania]: przeciw Rzymianom i Lucjuszowi Papiriuszowi Kursorowi; 
293). 2 (Italia / Samnium / pod Tyfernum: przeciw Rzymianom i Kwintusowi Fabiuszowi 
Maksymusowi Rullusowi; 297) 

sAmnickA wojnA (bellum Samniticum)…1,5,14 (343); 2,8,11 (294) 
sAmnium (Samnium), kr. w środkowej Italii…1,6,1 (? [298]); 2,4,2 (297); 4,1,29 (294) 
sAniowie (Sanii), mieszkańcy najprawdopodobniej m. Sane (Σάνη [Sáne]) w Tracji… 

3,2,11 (Tracja (?) / port Saniów; przeciw Tymarchowi; 281); 3,5 (Tracja (?) / m. Saniów: przeciw 
Filipowi II Macedońskiemu, ich dowódcą zdrajca Apollonides; 359‒336) 

sArdy (Sardes), (staropers. Sparda, gr. Σάρδεις [Sárdeis]; dziś: Sartmahmut/Sart w prowincji Manisa 
w Turcji) główne m. Lidii, w Azji Mniejszej…3,8,3 (546) 

sArdyniA (Sardinia), w. na Morzu Tyrreńskim…3,9,4 (259); 10,2 (259) 
sAturnA dzień (Saturni dies), sobota, a w kalendarzu żydowskim szabat, czyli siódmy 

dzień…2,1,17 (*70) 
Scypion (Afrykański) patrz  Korneliusze / Korneliusze Scypionowie / Korneliusz Scy-

pion Afrykański Młodszy, Publiusz
  patrz  Korneliusze / Korneliusze Scypionowie / Korneliusz Scy-

pion Afrykański Starszy, Publiusz
Scypion, Gnejusz patrz Korneliusze / Korneliusze Scypionowie / Korneliusz Scypion 

Kalwus, Gnejusz
Scypion, Lucjusz patrz Korneliusze / Korneliusze Scypionowie / Korneliusz Scypion, 

Lucjusz

16 Sarissa (σάρισ(σ)α) to włócznia o długości 5‒7 m i wadze 6‒8 kg; metalowe okucie, 
umieszczone na końcu, umożliwiało wbicie jej w ziemię (w czasie odpoczynku lub gdy forma-
cja szykowała się do przyjęcia ataku). Siłę uderzeniową armii macedońskiej stanowiły oddziały 
uzbrojonych w sarissy piechurów (była to właściwie jedyna ich broń), zwanych sarissoforami 
(σαρισ(σ)οφόροι ‒ ‘nosiciele sariss’), którzy walczyli w zwartym szyku. Najczęściej ustawiani 
bywali w 16 szeregów, które w razie potrzeby zwijano do 8. W czasie ataku pierwsze 5 szeregów 
trzymało sarissy ukośnie, następne ‒ pionowo.
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Scypion (Publiusz) patrz  Korneliusze / Korneliusze Scypionowie / Korneliusz Scy-
pion Afrykański Młodszy, Publiusz

   patrz  Korneliusze / Korneliusze Scypionowie / Korneliusz Scy-
pion Afrykański Starszy, Publiusz

Scypion Emilianus patrz  Korneliusze / Korneliusze Scypionowie / Korneliusz Scy-
pion Afrykański Młodszy, Publiusz

Scypionowie, bracia Gnejusz i Publiusz patrz  Korneliusze / Korneliusze Scypionowie 
/ Korneliusz Scypion, Publiusz

  patrz  Korneliusze / Korneliusze Scypionowie 
/ Korneliusz Scypion Kalwus, Gnejusz 

scytowie (Scythae), (Σκύθοι [Skýthoi]) mieszkańcy i wojownicy z kr. obejmującej pół-
nocne wybrzeża Morza Czarnego, a rozciągającej się między Karpatami i rz. 
Tanais (dziś: Don)…1,5,25 (Scytia: przeciw Dariuszowi I; 513); 2,4,20(bis) (ich królem Ateasz; 
przeciw Tryballom; ? [ok. 429‒339]); 5,5 (ich królową Tamyris; 529); 8,14 (przeciw Filipowi II 
Macedońskiemu; ? [359‒336]) 

segobrygeńczycy (Segobrigenses), mieszkańcy Segobrygi (dziś: Segóbriga, park archeolo-
giczny na wzgórzu opodal miasteczka Saelices w regionie Kastylia‒La Mancha w środkowej Hiszpa-
nii), sprzymierzeni z Rzymem…3,10,6 (Hiszpania: przeciw Wiriatusowi; 147‒139); 11,4 (ts.) 

segowieńczycy (Segovienses), mieszkańcy Segowii (dziś: Segovia w regionie Kastylia i León), 
m. w środkowej Hiszpanii…4,5,22 (Hiszpania / Segowia: przeciw Wiriatusowi; 147‒139) 

sekstyjskie wody (Aquae Sextiae), (‘Źródła Seksta’, dziś: Aix-en-Provence we francuskiej Prowan-
sji) m. w Galii, na północ od Massylii (dziś: franc. Marseille, pol. Marsylia)…2,4,6 (102) 

Semiramida patrz Samiramida
Semproniusz Grakchus patrz Semproniusze / Semproniusz Grakchus, Tyberiusz 

(konsul 177)
Semproniusz Grakchus, Tytus patrz Semproniusze / Semproniusz Sofus, Publiusz
Semproniusze

Semproniusz grAkchus, ty[beriusz] (Ti. Gracchus), († 212 p.n.e.) konsul (215, 
213), prokonsul (214), stryj następnego, tj. ojca braci Grakchów (kon-
sula 177); jako edyl kurulny pełnił służbę przy boku Marka Juniusza 
Pery, wybranego dyktatorem po klęsce kanneńskiej (2 VIII 216); po 
zawirowaniach konsulatu, kiedy to dwukrotnie zmieniano drugiego 
konsula, został dowódcą legionów składających się z ochotniczo za-
ciągniętych niewolników, których senat powołał po zagładzie wojska 
rzymskiego pod Kannami, obiecując im w zamian wolność (215); 
szybko zyskał ich zaufanie, bo ułaskawiał tych, którzy wystąpili z szy-
ku i uciekli z pola walki; jako prokonsul nadal dowodził tymi siłami, 
ze zmiennym szczęściem, podczas walk z Hannibalem w środkowej 
i południowej Italii (214); zginął albo w Lukanii, w kartagińskiej za-
sadzce zastawionej przez Magona na skutek zdrady Lukańczyka Fla-
wusa (Rzymianie nie wzięli nawet tarcz, a on osłaniał się płaszczem 
zarzuconym na lewe ramię), albo opodal Benewentu (dziś: Benevento 
w regionie Campania) podczas kąpieli w rzece; istnieje również kilka 
wersji dotyczących jego pogrzebu: albo miał go wyprawić Hannibal 
i odesłać prochy do Rzymu, albo żołnierze mieli pochować swego 
wodza na terenie obozu, albo Hannibal miał odesłać do rzymskiego 
obozu tylko jego głowę

4,7,24 (łagodnie traktuje opieszale walczących ochotników; 214) 
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semproniusz grAkchus, Tyberiusz, zwany Starszym (Sempronius / Sempronius 
Gracchus / Ti. Gracchus), (ok. 220 lub 217 ‒ 154 p.n.e.) konsul (177, 
163), cenzor (169); bratanek poprzedniego (konsula 215), mąż Kor-
nelii Młodszej, córki Scypiona Starszego (małżeństwo było niezwykle 
udane, mimo że 18-letnia Kornelia poślubiała 45-letniego Tyberiusza, 
mieli 12 dzieci, ale tylko troje z nich dożyło dorosłości), ojciec braci 
Grakchów, trybunów ludowych: Tyberiusza Młodszego i Gajusza, jego 
córka Sempronia poślubiła Scypiona Młodszego; brał udział w wojnie 
z Antiochem III na terenie Grecji (190) i dwukrotnie posłował jako legat 
do Filipa V Macedońskiego (190, 185); jako trybun ludowy sprzeci-
wił się aresztowaniu Lucjusza Scypiona Azjatyckiego, choć zaciekle 
zwalczał jego brata Scypiona Starszego (184); z kolei piastował edylat 
kurulny (182), a potem sprawował preturę (180); jako propretor walczył 
w Hiszpanii Bliższej z Celtyberami, założył tam, na miejscu celtyberyj-
skiego Ilurcis, m. Grakchuris (Gracchuris/Graccurris; dziś: ruiny opodal 
Alfaro nad Alhamą, prawym dopływem Ebro), a potem odbył triumf (3 II 178); 
w randze prokonsula zwycięsko walczył na Sardynii i także odbył triumf 
(176/175); jako cenzor za przyznane mu pieniądze publiczne wzniósł na 
Rynku Rzymskim (Forum Romanum) (tam, gdzie wcześniej stał m.in. 
dom Scypiona Starszego) bazylikę, zwaną potem bazyliką Semproniań-
ską (169); dwukrotnie posłował na Wschód, by prowadzić rozmowy po-
kojowe z Antiochem IV Epifanesem i Demetriosem I Soterem (166/165, 
161); za drugiego konsulatu popełnił błąd proceduralny podczas auspi-
cjów i jego szwagier, Scypion Nazyka Korkulum, został zmuszony do 
rezygnacji z kandydowania na konsula; biegle znał grekę, dzięki czemu 
mógł zwrócić się do Rodyjczyków w ich ojczystym języku (168); był 
człowiekiem szanowanym, wymagającym cenzorem, Rzymianie uwa-
żali go za jednego z największych swoich polityków

2,5,3 (Hiszpania: przeciw Celtyberom; 179). 14 (Hiszpania; 179/178); 3,5,2 (Półwysep 
Iberyjski: przeciw Luzytanom; 179/178); 4,7,33(bis) (Hiszpania: ziemie Wokcejów: 
przeciw Wokcejom; 179/178) 

semproniusz longus, Tyberiusz (Sempronius / Sempronius Longus), (ok. 260‒ 
–210 p.n.e.) konsul (218); jako konsul został wysłany do Afryki z flotą 
160 okrętów i podczas tej ekspedycji odbił Maltę z rąk Kartagińczy-
ków; po klęsce Rzymian nad rz. Tycynus, (dziś: Ticino, opodal Ticinum ‒ dziś: 
wł. Pavia, pol. Pawia) dowodził w przegranej bitwie nad Trebią (wodzem 
Kartagińczyków był Magon, brat Hannibala), ruszając do ataku wbrew 
zaleceniom Scypiona Starszego, ale udało mu się przełamać okrążenie, 
przebić przez tylne linie wroga i uratować 10 000 żołnierzy piechoty od 
rzezi (18 XII 218); zwycięsko walczył z armią Hannona w bitwie pod 
Grumentum (dziś: Grumento Nova w regionie Lucania), spychając Kartagiń-
czyków z Lukanii do Bruttium, i odzyskał dla Rzymu kilka miast (215); 
jego syn także został wybrany konsulem

2,5,23(bis) (Italia / nad Trebią: przeciw Hannibalowi; 218) 
Semproniusz Sofus, Publiusz (Publius Sempronius Sophus), (III w. p.n.e.) konsul 

(268), prawdopodobnie syn konsula (304); znany właściwie tylko z epi-
zodu podczas wojny z Picentami, którzy podnieśli bunt przeciw Rzy-
mowi, kiedy to podczas bitwy nastąpiło trzęsienie ziemi, a on ofiarował 
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świątynię bogini Tellus (‘Ziemia’) jako wotum za ocalenie (wzniesiono 
ją w Rzymie na Karynach); zajął także stolicę Picentów, A(u)skulum 
(dziś: Ascoli Piceno w regionie Marche), a za jego konsulatu powstały kolonie 
w Aryminum (dziś: Rimini w regionie Emilia-Romania) i Benewencie (dziś: Bene-
vento w regionie Campania); z kolei został cenzorem i pełnił swoje obowiązki 
niezwykle rygorystycznie, m.in. wykluczając 16 senatorów (252); roz-
wiódł się z żoną, ponieważ bez jego zgody poszła na pogrzeb i oglądała 
walki szermierzy podczas późniejszych igrzysk

semproniusz grAkchus, t[ytus] (T. Sempronius Gracchus), błędne imię 
i przydomek…1,12,3 (Italia: przeciw Picentom; 268) 

semproniusz tudytAnus Sofus, Publiusz (Sempronius Tuditanus), († po 200 
p.n.e.) konsul (204), trybun wojskowy (216), cenzor (209); znalazł się 
w nielicznej (600 ludzi) grupie tych, którzy na polu bitwy pod Kannami 
(2 VIII 216) utworzyli mur z tarcz, przebili się przez linie wroga i schro-
nili w Kanuzjum ‒ ten jego czyn przywoływali potem podczas debat 
w senacie zwolennicy niewykupywania jeńców od Hannibala, dowodzą-
cy, że można się było nie poddawać; pełniąc funkcję edyla kurulnego, 
walczył pod Aryminum (dziś: Rimini w regionie Emilia-Romania) (214); jako 
człowiek prywatny z władzą wojskową (privatus cum imperio) potykał 
się z Filipem V Macedońskim i wobec braku rozstrzygnięcia w polu 
zawarł z nim pokój (205); sprawując konsulat, przeprowadził zaciąg 
i ruszył do Bruttium, a po odniesieniu zwycięstwa ślubował wzniesienie 
świątyni Fortunie Pierworodnej (Fortuna Primigen(i)a; konsekrowana 
10 lat później, w roku 194, na Wzgórzu Kwirynalskim); przedłużono mu 
imperium na rok następny i pozostał w Bruttium; jako jeden z trzech lega-
tów posłował do króla Ptolemeusza V Epifanesa (wówczas jeszcze dziec-
ka), by podziękować mu za wierność podczas wojny z Hannibalem oraz 
prosić o wsparcie w wojnie z Filipem V (przydomek Sophus oznacza ‘Mądry’) 

4,5,7 (Italia / Apulia / Kanny: wraz z drugim trybunem i kilkudziesięcioma legionistami udaje 
mu się przedrzeć przez linie wroga i dotrzeć do Kanuzjum; 216) 

Sentinum, (dziś: Sassoferrato w regionie Marche) m. w środkowo-wschodniej Umbrii; miej-
sce decydującej bitwy (295) III wojny samnickiej (298‒290), gdzie wojska 
rzymskie dowodzone przez konsulów Fabiusza Maksymusa Rullusa i Pu-
bliusza Decjusza Musa, który zginął, pokonały armię antyrzymskiej koalicji 
Umbrów, Galów, Etrusków i Samnitów

Pole ‹sentyń›skie (‹Sentin›as [ager]), miejsce, gdzie Fabiusz Maksymus Rullus 
rozłożył się obozem…1,8,3 (295) 

sepinum (Saepinum), (dziś: koło Sepino w regionie Molise) m. w Samnium, w Italii środ-
kowej…4,1,24 (280) 

sertoriańscy żołnierze patrz Sertoriusz, Kwintus
sertoriusz, kw[intus] (Sertorius / Q. Sertorius), (127–72 p.n.e.) wódz i polityk rzym-

ski, zwolennik popularów; walczył pod rozkazami Mariusza z Cymbra-
mi i Teutonami (wojna cymbryjska; 113‒101), potem służył w Hiszpanii 
(98); był dowódcą legionu w wojnie sprzymierzeńczej (91‒88); podczas 
I wojny domowej dowodził wojskami Cynny i Mariusza w walkach 
o Rzym przeciwko Sulli (87); jako pretor usiłował zerwać negocjacje 
konsula Lucjusza Scypiona z Sullą (83); otrzymał namiestnictwo pro-
wincji Hiszpanii Dalszej, lecz wodzowie Sulli wyparli go stamtąd (83); 
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zbuntował się przeciw Rzymowi i próbował stworzyć w Hiszpanii nie-
zależne państwo (82); po epizodzie w Afryce północnej, gdzie walczył 
pod m. Tingis (dziś: Tanger w Maroku), i ekspedycji na Wyspy Szczęśliwe 
(dziś: Wyspy Kanaryjskie), powrócił do Hiszpanii i stanął na czele powstania, 
którego szeregi zasilali popularzy, przeciwnicy Sulli zmuszeni do opusz-
czenia Italii (80); jego państwo ze stolicą w Oska (dziś: Huesca w Aragonii) 
miało własny senat, w szkole miejscowi uczyli się łaciny, a on prowa-
dził samodzielną politykę zagraniczną; Rzymianie długo (przez 8 lat: 
80‒72, w latach 79‒74 skutecznie walczył z Pompejuszem, który brał 
nawet pod uwagę możliwość inwazji Sertoriusza na Italię) nie mogli 
sobie poradzić z jego partyzanckimi oddziałami, ale w końcu zginął 
w Osce, zamordowany w wyniku spisku zawiązanego przez swojego 
oficera, Marka Perpernę; w roku 1354 król Piotr IV Aragoński ufun-
dował w mieście Uniwersytet Sertoriański (Universidad Sertoriana de 
Huesca), istniejący do roku 1845 (obecnie w jego siedzibie mieści się 
Museo Provincial de Huesca)

1,5,1 (Hiszpania: przeciw Rzymianom; 80‒72). 8 (Hiszpania: jego legatem Hirtulejusz; 
79‒75); 10,1(bis) (Hiszpania: przeciw Rzymianom; 80‒72). {2} (ts.); 11,13 (Luzytania: 
jego biała łania pozwala mu przewidzieć przyszłość; ? [127‒72]); 12,4 (Hiszpania: jak 
tłumaczy nadprzyrodzone zjawisko; 75); 2,1,3 (Hiszpania: przeciw połączonym siłom 
Pompejusza i Kwintusa Cecyliusza Metellusa Piusa; 75); 3,[11] (Hiszpania: przeciw 
Pompejuszowi; 76); 5,31(ter) (Hiszpania / pod Lauron: ts.; 76); 7,5 (Hiszpania: w czasie 
bitwy ukrywa przed wojskiem wiadomość o śmierci swego legata; 75); 12,2 (Hiszpania; 
80‒72); 13,3 (Hiszpania: przeciw Metellusowi Piusowi; 75). 4 (Hiszpania: jego taktykę 
stosuje Wiriatus; 147‒139); 4,7,6(bis) [= 1,10,1] 

sertoriAńscy żołnierze (Sertoriani milites)…2,1,3 (Hiszpania: przeciw połączonym 
siłom Pompejusza i Metellusa Piusa; 75) 

Serwiliusz patrz Serwiliusze / Serwiliusz Watia Izaurycki, Publiusz
Serwiliusze

serwiliusz pryskus Struktus Fidenata, Kwintus (Servilius Priscus), (V w. p.n.e.) 
dyktator (435, 418); zdobywca etruskich Fiden, dzięki czemu otrzymał 
przydomek (Fidenas); po raz pierwszy został powołany na dyktatora 
przeciw Fidenatom i Wejentom, którzy podeszli już pod Bramę Kolliń-
ską (porta Collina), po czym obległ Fideny, a spodziewając się długiego 
oblężenia (miasto miało bogate zapasy ziarna), nakazał kopanie tuneli, 
by wziąć wroga z zaskoczenia; ponownie mianowano go dyktatorem, 
by poprowadził kampanię przeciw m. Labiki (Labici/Labicum; dziś: Labico 
w regionie Lazio), jednemu z miast Związku Latyńskiego, które zdobył 
i spalił, pokonawszy najpierw w polu Ekwów i Labikanów, po czym 
wrócił do Miasta i zrezygnował z dyktatury 8 dni po wyborze

2,8,8 (Italia: przeciw Faliskom; 418) 
serwiliusz Watia Izaurycki, p[ubliusz] (P. Servilius), (ok. 122‒44 p.n.e.) konsul 

(79); znalazł się w gronie młodych optymatów, którzy w kurii uka-
mienowali dachówkami Lucjusza Apulejusza Saturnina i jego zwo-
lenników; kolejno sprawował plebejski trybunat (97), preturę (90) 
oraz jako propretor zarządzał Sardynią i Korsyką lub Cylicją, a po 
powrocie do Rzymu odbył triumf (choć nie wiadomo dokładnie, 
za jakie zwycięstwa); mimo poparcia Sulli bezskutecznie starał się 
o konsulat (87); w czasie wojny domowej między Sullą i Mariuszem 
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był dwukrotnie legatem Sulli (87 i 82 ‒ zwycięstwo pod Kluzjum); 
podczas pełnienia konsulatu zmienił zdanie i ostatecznie przyznał 
Pompejuszowi prawo do triumfu, mimo że ten nie odbył cursus 
honorum; jako prokonsul objął namiestnictwo Cylicji i otrzymał 
zadanie walki z piratami, odnosząc nad nimi zwycięstwo zarówno 
na morzu, jak i po przeniesieniu działań na ląd, a tu pokonał też lud 
Izaurów i zdobył ich główną twierdzę Izaurę, dzięki czemu zyskał 
przydomek (Isauricus; 78); to pod jego rozkazami służył w Cylicji 
Cezar; jako pierwszy wódz rzymski przekroczył g. Taurus; wiele lat 
później w staraniach o stanowisko najwyższego kapłana (pontifex 
maximus) ubiegł go Cezar (63); pełnił też urząd cenzora (55); przy-
czynił się do odwołania Cycerona z wygnania; jego syn również 
został wybrany konsulem

3,7,1 (Azja Mniejsza / Izauria / Izaura: przeciw mieszkańcom Izaury; 78‒74) 
serwiliusz i glAucjA (Servilius et Glaucia), prawdopodobnie omyłka Fron-

tyna…4,5,1 (Rzym: domagają się od Pompejusza pieniędzy, które mają by wiezione 
podczas triumfu, ale on niewzruszenie im się przeciwstawia; 79) 

serwiusz tulliusz (Servius Tullius), (VI w. p.n.e.) szósty, legendarny król Rzymu (miał 
panować w latach: 575‒535); wedle tradycji reformator ustroju (560–550) 
i budowniczy murów Miasta; został obalony podczas zamachu stanu przez 
Tarkwiniusza Pysznego, który pozostawał pod wpływem ambitnej żony, cór-
ki króla, Tullii: Tarkwiniusz zajął miejsce władcy w budynku senatu, przemo-
cą wyrzucił przybyłego na miejsce króla, a następnie nakazał zamordować 
go w drodze powrotnej do domu, zbrodni dopełniła Tullia, która przejechała 
na rydwanie po zwłokach ojca

2,8,1 (Italia: przeciw Sabinom; ? [579‒575]) 
Skała Tarpejska patrz Rzym
Skaurus, Marek patrz Emiliusze / Emiliusz Skaurus, Marek
skordyskowie (Scordisci), (Σκορδίσκοι [Skordískoi]) lud illiro-celtycki zamieszkujący 

Pannonię i Mezję…2,4,3 (Macedonia: przeciw Markowi Minucjuszowi Rufusowi; 109); 
3,10,7 (Tracja / Heraklea Syntycka (?): przeciw Lukullusowi; ?) 

skorylon (Scorylo), († ok. 70 n.e.) król Daków, prawdopodobnie ojciec Decebala; 
wiadomości o nim są fragmentaryczne i niepewne (Jordanes ‒ Get. 73 ‒ identyfi-
kuje go z Koryllusem), ale jak się wydaje, przez ok. 40 lat spokojnie sprawował 
rządy; w „roku czterech cesarzy” Dakowie usiłowali wykorzystać czas po-
litycznych zawirowań z Rzymie i najechać Mezję w sojuszu z sarmackimi 
Roksolanami, ale kiedy Gajusz Licyniusz Mucjanus, stronnik Wespazjana, 
maszerował z armią przez te tereny do Rzymu, by obalić Witeliusza, niespo-
dziewanie natknął się na barbarzyńców i zadał im druzgocącą klęskę; być 
może zmarł w trakcie owej kampanii

1,10,4 (Dacja: przeciw Rzymianom; ? [† *70]) 
Skryboniusze Kurionowie

Skryboniusz kurion Młodszy, Gajusz lub Kwintus (Curio), (ok. 84 ‒ 24 VIII 
49 p.n.e.) trybun ludowy (50), pretor (49), syn następnego, małżonek 
(od ok. 52) Fulwii, wnuczki Gajusza Grakcha, przyjaciel Pompejusza, 
Cezara, Marka Antoniusza i Cycerona; popierał Klodiusza (61), a może 
i Katylinę; kwestor w Azji (53); wybudował pierwszy w Rzymie am-
fiteatr i urządził tam igrzyska ku czci swego ojca (51); został wybrany 
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najwyższym kapłanem (pontifex maximus; 52/51); początkowo prze-
ciwnik, a potem stronnik Cezara, który spłacił jego ogromne długi (50); 
swoimi wnioskami (składanymi 1 III i 1 XII) przyczynił się do wybuchu 
wojny domowej (50); podczas niej początkowo na czele trzech kohort 
zajmował kolejno Pizaurum (dziś: Pesaro w regionie Marche), Fanum (dziś: 
Fano w regionie Marche) i Ankonę (dziś: Ancona w regionie Marche), wreszcie 
Iguwium w Umbrii (dziś: Gubbio w Perugii), a już dowodząc 3 legionami, 
zawładnął Sycylią (IV 49); kierował kampanią cezarian w Afryce (od 
VIII 49), ale po zwycięstwie w bitwie pod Utyką (dziś: ruiny między Tunisem 
a Bizertą w Tunezji), zginął, walcząc z wojskami Juby nad rz. Bagradas (gr. 
Βαγράδας [Bagrádas] / Μακάρας [Makáras]); dziś: arab. Wādī Majardā o Oued, ang. 
Medjerda w Algierii i Tunezji), odrzuciwszy propozycję ratowania się uciecz-
ką (odciętą głowę Kuriona odesłano Jubie); znamy 7 skierowanych do 
niego listów Cycerona, który chwalił go także w dialogu Brutus jako 
bardzo dobrego mówcę, ale Wellejusz Paterkulus zarzucał mu, że darem 
wymowy działał na szkodę państwa

2,5,40(bis) (Afryka: przeciw Jubie i Saborrasowi; 49) 
Skryboniusz kurion Starszy Burbulejusz, g[Ajusz] (C. Curio), (ok. 125‒53 p.n.e.) 

konsul (76), trybun ludowy (90), pretor (81/80), cenzor (61), pontifex 
maximus (od 61 lub 57), ojciec poprzedniego; służył pod rozkazami Sulli 
jako legat w wojnie z Mitrydatesem, kiedy to zdobył Ateny (87‒86), 
a potem walczył przeciw królowi jeszcze w Azji (85‒84); podjął działa-
nie zmierzające do odtworzenia treści Ksiąg Sybillińskich, które spłonęły 
w czasie pożaru Kapitolu pięć lat wcześniej (78) (1000 wersów zebrano 
od osób prywatnych); po konsulacie został namiestnikiem Macedonii, 
a w kolejnych latach prowadził walki z Dardanami (75‒73); jako pierw-
szy rzymski dowódca dotarł doliną rz. Aksjos (dziś: Wardar) do Dunaju, 
ale nie przeprawił się na drugą stronę, lecz skierował przeciw Mezom; 
odbył triumf za pokonanie Dardanów (72/71) i z kolei zwyciężył Tra-
ków (70); był dobrym mówcą, posługującym się doskonałą łaciną; jego 
przyjaźni z Cyceronem nie przyćmił nawet fakt, że bronił Klodiusza 
Pulchra, który zbeszcześcił misteria Dobrej Bogini (Bona Dea), a Tusku-
lańczyk występował przeciwko nim obu; zaciekły przeciwnik Cezara, 
autor dialogu krytykującego jego działalność i osobę; Marek Terencjusz 
Warron uczynił go bohaterem dzieła Curio de cultu deorum (Kurion 
o czczeniu bogów); kupił nadmorską willę Mariusza; (przydomek Burbu
leius, od imienia pewnego aktora, nadano mu ze względu na sposób poruszania ciałem 
podczas przemawiania) 

4,1,43 (Illiria / opodal Dyrrachium: sposób, w jaki tłumi bunt legionu; 75) 
skultennA (Scultenna), (dziś: Panaro) rz. w północnej Italii, prawy dopływ Padu (do któ-

rego wpada nieco na zachód od Ferrary); przepływa opodal Mutyny…3,13,7 (43); 14,3 (ts.) 
sozystrAt (Sosistratus), (Σωσίστρατος [Sosístratos]) (III w. p.n.e.) postać bliżej nieznana; 

mieszkaniec Syrakuz, który zdradził swoje miasto
3,3,2 (Sycylia / pod Syrakuzami: wydaje miasto Markowi Klaudiuszowi Marcellusowi; 212) 

patrz Syrakuzańczycy / Syrakuzańczyk
Sparta patrz Lacedemon
spArtAkus (Spartacus), (Σπάρτακος [Spártakos]) (ok. 111‒71 p.n.e.) z pochodzenia Trak; 

przywódca powstania niewolników (73‒71): po pokonaniu strażników  
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w koszarach gladiatorów zbiegł ku Wezuwiuszowi i tam zaczął tworzyć armię 
złożoną z niewolników i gladiatorów; zginął w bitwie w Apulii (dziś: wł. Puglia) 

1,5,20 (Italia: przeciw Markowi Licyniuszowi Krassusowi; 71). {21} (Italia / zbocza Wezuwiusza: 
przeciw Rzymianom; 73). {22} (Italia: przeciw Lucjuszowi Waryniuszowi; 73); 7,6 (wyposa-
żenie jego sił; 73); 2,5,34 (Italia / pod Kantenną: przeciw Markowi Licyniuszowi Krassusowi 
wraz z Galami i Germanami; 71) 

Spartanie patrz Lacedemończycy
stAre fArsAlus (Palaepharsalus), (Παλαιφάρσαλος [Palaifársalos]) m. w Grecji, w po-

łudniowej Tessalii, opodal Farsalos (gr. Φάρσαλος [Fársalos], łac. Pharsalus; dziś: 
Farsala w Grecji), miejsce rozstrzygającej bitwy Cezara z Pompejuszem, do 
jakiej doszło 9 VIII 48 r. p.n.e. …2,3,22a (48) 

fArsAlskA bitwA (Pharsalica pugna)…2,7,13 (48) 
stAtoriusz, l[ucjusz] (L. Statorius), (III/II w. p.n.e.) postać bliżej nieznana; uczestnik 

poselstwa Gajusza Leliusza do Syfaksa
1,1,3 (Afryka: przeciw Syfaksowi; 203) 

stAtyliusz, Mariusz (Statilius), (III w. p.n.e.) dowódca oddziału konnicy lukańskiej 
(nie wiadomo, czy tożsamy z bohaterem anegdoty) 

4,7,36 (Kwintus Fabiusz Maksymus Kunktator przekonuje go, by nie odchodził do wroga; [280–203]) 
Steny patrz Hellespont
sudines (‹S›udines), (Σούδινες [Súdines]) (fl. ok. 240 p.n.e.) słynny wróżbita, matematyk 

i astronom chaldejski (u Frontyna ‒ haruspik); doradca Attalosa I Sotera, 
władcy Pergamonu; opublikował tabele służące obliczaniu ruchu księżyca; 
jako jeden z pierwszych przypisywał astrologiczne znaczenie kamieniom; 
mógł być ważnym ogniwem w przekazywaniu wiedzy Babilończyków Gre-
kom, ale niewiele o nim wiadomo

1,11,15 (powtarza fortel Aleksandra Macedońskiego z literami odciśniętymi na wątrobie ofiarnego 
zwierzęcia; ? [269‒197]) 

suendA (Suenda), (Σουένδα [Suénda]) fort w Kappadocji, w Azji Mniejszej, jego szcze-
gółowa lokalizacja pozostaje nieznana…3,2,9 (? [192‒189]) 

suessetAnie (Suess‹et›ani), żołnierze z rzymskich oddziałów posiłkowych pochodzący 
z Hiszpanii, z terenów na północ od dolnego biegu rz. Iberus (dziś: Ebro), zapewne 
sąsiedzi Ilergetów…3,10,1 (Hiszpania: przeciw Lacetanom, pod komendą Marka Porcjusza 
Katona; 195) 

Sulla (Lucjusz) patrz Korneliusze / Korneliusz Sulla, Lucjusz
Sulpicjusze

Sulpicjusz Gallus, Gajusz (Caius Sulpicius Gallus), (II w. p.n.e.) konsul (166), 
pretor (169); jako trybun wojskowy II legionu brał udział pod wodzą 
Lucjusza Emiliusza Paulusa w kampanii przeciw królowi Macedonii, 
Perseuszowi (168); posłował do Grecji i Azji oraz uczestniczył w spo-
tkaniu w Sardach, gdzie przedstawiciele miast Azji Mniejszej wysunęli 
zarzuty przeciw Eumenesowi II, królowi Pergamonu (164); był czło-
wiekiem wielkiej wiedzy, znakomitym uczonym, biegłym zwłaszcza 
w astronomii; jego imieniem nazwano jeden z kraterów na Księżycu

sulpicjusz gAllus, l[ucjusz] (L. Sulpicius Gallus), błędne imię…1,12,8 
(przepowiada zaćmienie księżyca i wyjaśnia jego naturę; 23 VI 168) 

sulpicjusz petyk, g[Ajusz] (C. Sulpicius Peticus), (IV w. p.n.e.) konsul (364, 361, 
355, 353, 351), dyktator (358); najpierw wybrany został trybunem woj-
skowym z władzą konsularną (380), potem cenzorem w roku szalejącej 
zarazy (366); za swego drugiego konsulatu walczył z Hernikami i zdobył 
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Ferentinum (dziś: Ferentino w regionie Lazio); powołany na dyktatora walczył 
z Galami pod Preneste (dziś: Palestrina w regionie Lazio), a choć długo odkładał 
bitwę, gdy doszło do starcia, zwyciężył, za co senat przyznał mu triumf; 
kiedy był konsulem po raz czwarty, ruszył z wojskiem na Tarkwinie (dziś: 
Tarquinia/Corneto w regionie Lazio), a ponieważ żadna ze stron nie zyskała prze-
wagi, kiedy sprawował konsulat po raz piąty, zawarto rozejm na lat 40

2,4,5 (Italia: przeciw Galom; 358) 
sutryni (Sutrini), mieszkańcy i żołnierze z Sutrium (dziś: Sutri w regionie Lazio, 50 km 

na północ od Rzymu), etruskiego m. na terytorium Faleriów, leżącego na skarpie, 
na północ od jeziora Sabatinus…2,5,2 (Italia: przeciw Etruskom przy wsparciu Kwintusa 
Fabiusza Maksymusa Rullusa; 310) 

sycyliA (Sicilia), (Σικελία [Sikelía]) w. na Morzu Śródziemnym…1,1,2 (396); 4,11 (264); 
8,11 (396); 2,1,4 (262); 5,4 (251); 7,4 (204); 3,4,6 (570‒554); 6,6 (415); 10,9 (249); 16,3 
(261); 4,1,25 ([216]). 30 (252). 44 (212); 7,22 (214) 

syfAks (Syphax), († ok. 201 p.n.e.) władca Masajsyliów, plemienia z zachodniej 
Numidii; początkowo zbuntowany przeciw Kartagińczykom, zawarł z nimi 
sojusz (206), przypieczętowany małżeństwem z córką Hazdrubala, Sofonis-
bą; pokonał króla Numidii, Masynissę, który popierał Rzymian; wzięty do 
niewoli przez Scypiona Starszego zmarł w Rzymie jako jeniec

1,1,3 (Afryka: przeciw Rzymianom, poselstwo Leliusza Starszego; 203); 2,1 (Afryka: przeciw 
Scypionowi Starszemu; 203); 2,5,29(bis) (Afryka: przeciw Scypionowi Starszemu w sojuszu 
z Kartagińczykami; 203); 7,4(bis) (Sycylia: jego posłowie odradzają Scypionowi Starszemu 
przeprawę do Afryki; 204) 

sykiończycy (Sicyonii), obywatele i mieszkańcy Sykionu (Σικυών [Sikyón]; dziś: ruiny 
opodal wsi Vasiliko), m. w północnej części Peloponezu, w Argolidzie, kilka 
km od Zatoki Korynckiej (byli tytułowymi bohaterami komedii Menandra 
Σικυῶνιοι [Sikyónioi], której niemal połowa zachowała się na papirusach z Fa-
jum)…3,2,10 (Grecja / Argolida / Sykion; przeciw Tebanom; 369); 9,7 (przeciw Trazybu-
lowi i Milezyjczykom; ok. 600) 

sykiończyk (Sicyonius)…3,7,6 (Klistenes; 595‒585 lub 600‒565 lub 638‒558) 
syrAkuzAńczycy (Syracusani), mieszkańcy i żołnierze z Syrakuz…1,8,11 (ich tyranem 

Dionizjusz Starszy; 396); 11,18 (ich tyranem Gelon; 480); 2,9,7 (Sycylia; 413); 3,6,6(qua
ter) (Sycylia / Katyna‒Syrakuzy: przeciw Alcybiadesowi; 415) 

syrAkuzAńczyk (Syracusanus)…1,12,9 (Agatokles; 310); 2,5,11 (Leptines; 397/396); 9,6 
(Hermokrates; ? [† 407]); 3,3,2 (Sozystrat; 212) 

syrAkuzy (Syracusae), (Συϱάϰουσαι [Syrákusai]; dziś: wł. Siracusa, sycyl. Sarausa/Seragusa) 
m. na wschodnim wybrzeżu Sycylii…1,4,12 (397); 8,11 (396) 

syrAkuzAński Port (portus Syracusanus)…1,5,6 (260) 
syriA (Syria), kr. w zachodniej Azji, pomiędzy Morzem Śródziemnym a Eufra-

tem…1,11,[12] (? [156‒86]); 2,5,35 (51); 13,2 (jej królem Tryfon; 138) 
syris (Siris), (dziś: Sinni) niewielka rz. w Lukanii, w południowych Włoszech, ucho-

dząca do Morza Jońskiego…4,1,24 (280) 

tAmyris (Thamyris), (gr. Τόμυρις [Tómyris], wsch.-iran. TahmRayiš) (VI w. p.n.e.) królowa 
koczowniczego ludu Massagetów zamieszkującego na wschód od Morza 
Kaspijskiego, poza rz. Jaksartes (dziś: Syr-Daria); w wyprawie na Massage-
tów (przez niektórych antycznych historyków nazywanych Scytami) Cyrus 
miał zginąć, a królowa zanurzyła jego odciętą głowę w naczyniu z krwią, 
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twierdząc, że teraz wreszcie chciwy krwi nasyci się nią; niektórzy autorzy 
starożytni widzieli w niej Amazonkę

2,5,5 (przeciw Cyrusowi II Wielkiemu; 529) 
tArent (Tarentum), (Τάρας [Táras]; dziś: Taranto w regionie Calabria) m. w Apulii (dziś: wł. 

Puglia) w południowo-wschodniej Italii, na terenie tzw. Wielkiej Grecji…3,3,1 
(272). 6 (212) 

tArentyjczycy (Tarentini), mieszkańcy Tarentu, którzy wystąpili przeciw Rzymia-
nom…1,4,1 (Italia / okolice Tarentu: przeciw Rzymianom; 281 lub 278); 2,3,21a(bis) 
(Italia / Apulia / pod Askulum: przeciw Rzymianom, pod wodzą Pyrrusa; 279); 4,13 (Italia 
/ Lukania / pod Herakleą: przeciw Rzymianom broni ich Pyrrus; 280); 3,3,1 (Italia / Apulia 
/ pod Tarentem; przeciw Rzymianom pod dowództwem Epiroty Milona; 272); 17,3 (Italia 
/ Apulia / Tarent: przeciw Hazdrubalowi [!], pod wodzą Marka Liwiusza Makata; 212‒209) 

tArentyjczyk (Tarentinus)…3,3,6 (zdrajca Kononeus; 212) 
tArkwicjusz pryskus (Tarquitius Priscus), (I w. p.n.e.) oficer Kwintusa Sertoriusza

2,5,31 (Hiszpania / pod Lauron: przeciw Pompejuszowi; 76) 
Tarkwiniusze

tAkrwiniusz, sekstus (Sextus Tarquinius), († 509‒496 p.n.e.) syn następnego; 
goszcząc w domostwie Lucjusza Tarkwiniusza Kollatyna pod nie-
obecność gospodarza, wdarł się z mieczem do sypialni pani domu, 
Lukrecji, i przemocą oraz szantażem zmusił ją do współżycia; zgodnie 
z tradycją kobieta w obronie honoru popełniła samobójstwo, zobo-
wiązując wcześ niej męża i jego towarzyszy do zemsty, a jej śmierć 
miała leżeć u podstaw buntu, na czele którego stanął Lucjusz Juniusz 
Brutus i który doprowadził do wygnania ostatniego króla i wyboru 
pierwszych konsulów

3,3,3 (Italia / Rzym‒Gabie: przeciw Sabinom [właściwie: Gabińczykom]; ? [535‒509]) 
tArkwiniusz pyszny (Tarquinius / Tarquinius Superbus), († 495 p.n.e.) według 

tradycji siódmy i ostatni król Rzymu (miał panować w latach: 535‒509), 
pochodzenia etruskiego, ojciec poprzedniego; prowadził wojny z ple-
mionami latyńskimi; został wygnany w wyniku wszczętego przez Lu-
cjusza Juniusza Brutusa powstania po samobójczej śmierci Lukrecji 
zhańbionej przez jego syna; w Rzymie ustanowiono republikę, a Brutus 
i Kollatynus zostali pierwszymi konsulami (wedle tradycyjnego dato-
wania w roku 509)

1,1,4(bis) (Italia: przeciw Gabińczykom; błędnie: Tarquinius Superbus pater ‒ ‘Tarkwiniusz 
Pyszny, ojciec’ [właściwie: Tarkwiniusz Stary]; jego syn: Tarquinius adulescens [właści-
wie: nie Tarkwiniusz Pyszny, jak chce Frontyn, ale Sekstus Tarkwiniusz, syn Tarkwiniu-
sza Pysznego]; ? [535‒509]); 3,3,3 (Italia / Rzym‒Gabie: przeciw Sabinom [właściwie: 
Gabińczykom]; ? [535‒509]) 

tArkwiniusz Stary (Priscus) (Tarquinius), (VII/VI w. p.n.e.) według tradycji piąty 
król Rzymu (miał panować w latach: 616–579); jego ojciec Demaratos 
uszedł z Koryntu i osiadł na stałe w etruskich Tarkwiniach (dziś: Tarqui-
nia/Corneto w regionie Lazio), a syn przeniósł się do Rzymu ze swą etruską 
małżonką, Tanakwil, i zmienił swe pierwotne imię Lacumo(n) na Lucius; 
został prawą ręką króla Ankusa Marcjusza, m.in. wychowawcą jego 
dzieci; wybrany kolejnym władcą zwycięsko walczył z Sabinami i pod-
bił Lacjum; zamordowali go synowie Ankusa, których wychowywał

2,8,1 (Italia: przeciw Sabinom; ? [579‒575]). 10 (ts.; ? [616‒579]) 
patrz Tarkwiniusze / Tarkwiniusz Pyszny
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tArkwińczycy (Tarquinienses), mieszkańcy i żołnierze z etruskiego m. Tarkwinie (łac. 
Tarquinii, etr. Tarch(u)na; dziś: Tarquinia/Corneto w regionie Lazio)…2,4,18 (Italia: w sojuszu 
z Faliskami przeciw Rzymianom; 356) 

Tarpejska Skała patrz Rzym
tAurus (Taurus), (Ταύρος [Taúros]; dziś: Toros Dağları w Turcji) pasmo górskie w Azji Mniej-

szej, między Armenią i Mezopotamią…1,1,6 (38) 
teAgenes (Theagenes), (Θεαγένης [Theagénes]) postać niezidentyfikowana

4,1,8 (Grecja / Ateny‒Megara: przeciw Megarejczykom; ?) 
patrz Ateńczycy / Ateńczyk

tebAnie (Thebani), obywatele Teb i tebańscy żołnierze…1,4,3(bis) (Grecja: przeciw Age-
silausowi; 394 lub 377); 10,3(bis) (ts.; 369); 11,6(bis) (Grecja: przeciw Lacedemoń-
czykom; 371); 2,2,12 (ich wodzem Epaminondas; 362); 4,11 (Grecja / Beocja / pod 
Ojnofytami: przeciw Myronidesowi; 457); 6,6(bis) (Grecja: przeciw Agesilausowi; 
394); 3,2,10 (Grecja / Argolida / Sykion; przeciw Sykiończykom; 369); 4,2,6 (ich 
wodzem Epaminondas; 371); 3,6 (ts.; 362); 7,19(bis) (Grecja: przeciw Alcetasowi; 
377). 21 (Grecja: przeciw Myronidesowi; 457) 

tebAńczyk (Thebanus)…1,5,2 (Pelopidas; 369‒364); 11,16 (Epaminondas; 371); 12,5 
(ts.); 2,3,3 (Pammenes; 353); 5,26 (Epaminondas; 369); 3,2,7 (ts.; 379); 8,2 (Pelo-
pidas; 369‒364); 4,7,28 (ts.) 

tebAńskie okręty (Thebanae naves)…3,2,10 (369) 
teby (Thebae), (Θῆβαι [Thébai]; dziś: ruiny w obszarze m. Thíva) największa polis Beocji… 

1,4,3 (394 lub 377); 11,6 (371) 
tegeA (Tegea), (Τεγέα [Tegéa]; dziś: ruiny 10 km na wschód od m. Tripolis, na obszarze wsi Alea) 

m. w Arkadii na Peloponezie…3,2,8 (240 lub 239) 
tegeAci (Thegeatae), obywatele Tegei celebrujący święto Ateny/Minerwy…3,2,8 

(Grecja / Peloponez / Tegea; przeciw Arystypowi; 240 lub 239) 
temistokles (Themistocles), (Θεμιστοκλῆς [Themistoklés]) (ok. 527–459 p.n.e.) polityk 

ateński; przewodząc stronnictwu radykalno-demokratycznemu, spowodo-
wał usunięcie z Aten wyrokiem sądu skorupkowego Arystydesa, zwolennika 
prowadzenia wojny z Persami na lądzie, zarazem urzeczywistnił program 
budowy floty, finansowany z dochodów kopalni srebra w Laurion; przyczynił 
się do zwycięstwa nad Persami pod Salaminą (480); kierował budową Dłu-
gich Murów łączących Ateny z Pireusem; ostracyzmowany (470), a wkrót-
ce oskarżony przez Spartan o zdradę na rzecz Persji i w Atenach skazany 
na śmierć ratował się ucieczką najpierw do Epiru, a później na dwór króla 
Artakserksesa I Długorękiego, od którego otrzymał w zarząd kilka miast

1,1,10 (Grecja: przeciw Lacedemończykom; 478); 3,6 (Grecja: przeciw Persom; 480); 2,2,14 
(Grecja / Attyka / Cieśnina Salamińska: przeciw Persom i Kserksesowi; 480); 6,8 (Grecja / 
Attyka: przeciw Kserksesowi; 480) 

Terencjusz wArron, g[Ajusz] (Varro / C. Varro), (III w. p.n.e.) konsul (216), pretor 
(218); rywalizacja z kolegą w konsulacie, Lucjuszem Emiliuszem Paulusem, 
który był zwolennikiem kontynuacji strategii Fabiusza Kunktatora, prze-
szkodziła mu w odniesieniu zwycięstwa w potyczkach z Hannibalem; po 
bitwie pod Kannami (2 VIII 216) dotarł do Kanuzjum, gdzie Scypion Star-
szy (wówczas młody trybun) przekonał go, by odprowadził resztki armii do 
Rzymu; choć jego zachowanie podczas bitwy oceniano znacznie surowiej niż 
patrycjuszowskiego współkolegi, nadal powierzano mu różne funkcje: był 
prokonsulem w Picenum (215‒213), propretorem w Etrurii (208‒207), gdzie 
walczył z Hazdrubalem Barkidą, posłował także do Afryki (200)
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4,1,4 (za jego konsulatu żołnierze po raz pierwszy złożyli przysięgę (ius iurandum); 216); 5,6 
(jego życie po klęsce kanneńskiej; 216) 

termopile (Thermopylae), (Θερμοπύλαι [Thermopýlai] ‒ ‘Gorące Wrota’) wąwóz pomiędzy 
Tessalią a Lokrydą (między g. Ojta a Zatoką Malijską), otwierający drogę z pół-
nocy do Grecji środkowej…1,4,6(bis) (przełęcz przekracza Filip V; 210); 2,2,13 (300 
Lacedemończyków przeciw Persom; 480); 4,4 (Maniusz Acyliusz Glabrion i Katon Starszy walczą 
z Antiochem III; 191); 4,2,9 (300 Lacedemończyków przeciw olbrzymim siłom Kserksesa; 480) 

tessAlowie (Thessali), mieszkańcy Tessalii (Θεσσαλία [Thessalía]), kr. w północno-
-wschodniej Grecji…4,7,28 (Grecja: przeciw Pelopidasowi; 369‒364) 

tessAlskA wojnA (bellum Thessalicum)…1,5,2 (369‒364) 
teutonowie (Teutoni), plemię germańskie; przypuszczalnie początkowo zamieszkiwa-

li obszary między rz. Albis (dziś: niem. Elbe, pol. Łaba) i Viadus (dziś: Odra); 
wraz z Cymbrami i Ambronami zaatakowali pod koniec II w. p.n.e. Pół-
wysep Apeniński od północy, zadając Rzymianom wiele klęsk (pierw-
szą była przegrana pod Noreją; 113); Mariusz unicestwił ich w bitwie 
pod Wodami Sekstyjskimi (Aquae Sextiae; 102)…2,2,8 (Galia Zapadańska: 
przeciw Mariuszowi [błędnie, bo ich plemię zostało wybite rok wcześniej]; 101); 4,6 
(Galia / pod Sekstyjskimi Wodami: przeciw Mariuszowi; 102); 7,12 (Italia: w sojuszu 
z Cymbrami przeciw Mariuszowi; 102); 9,1 (przeciw Mariuszowi; 102) 

teuton (Teutonus)…4,7,5 (chciał osobiście walczyć z Gajuszem Mariuszem; ? [156‒86]) 
teutonAmi, wojnA z (Teutonicum bellum)…1,2,6 (104) 

Tigranes patrz Tygranes
Tigranocerty patrz Tygranocerty
Timarchos patrz Tymarchus
Timoteos patrz Tymoteusz
Tisamenos patrz Tysamenus
Tissafernes patrz Tyssafernes
Tomyris patrz Tamyris
Torkwatus, Aulus patrz Manliusze / Manliusz Torkwatus, Aulus
Trachida/Trachis, (Τραχίς [Trachís]; od 426 ‒ Herakleja Trachińska, Ηράκλεια Τραχίνα [Herákleia 

Trachína]; dziś: Herakleja) m. położone w północnej Grecji, w Tessalii, nad Mo-
rzem Egejskim

trAchińczyk (Trachinius)…2,2,13 (Efialtes; 480) 
trAcjA (Thracia), (Θρᾴκη [Thráke]) kr. ograniczona od północy Dunajem, od południa 

Propontydą (dziś: morze Marmara) i Morzem Egejskim, od zachodu rz. Strymon (dziś: 
Struma/Strymónas w Bułgarii i Grecji)…1,4,13a (340/339); 5,24 (389); 6,1 (389); 2,11,3 (334) 

trAkowie (Thraces), (Θρᾷκες [Thrákes]) mieszkańcy i żołnierze z Tracji…2,12,4(bis) 
(przeciw Ifikratesowi; 389); 3,5,1(bis) (Tracja: przeciw Klearchowi; 402/401); 15,5 (ob-
legani na stromej górze cierpią głód; ?); 16,5(bis) (Tracja / Amfipolis: podejrzewani przez 
Diodora o chęć złupienia miasta; 168) 

trAk (Trax)…4,5,16 (Azja Mniejsza / między Eleą a Myriną: zabija konsula Publiusza Licy-
niusza Krassusa Diwesa Mucjana; 130) 

trAzybul (Thrasybulus), (Θρασύβουλος [Thrasýbulos]) (VII w. p.n.e.) tyran Miletu (dziś: 
ruiny w pobliżu Balat w Turcji); toczył długą, nierozstrzygniętą wojnę z Lidią i jej 
władcą Alyattesem II, po której oba kraje zawarły sojusz; był sojusznikiem 
Periandra, tyrana Koryntu; Herodot (i w wariantowej wersji Arystoteles [Po
lityka 5,10 = 1284a]) zamieścił w Dziejach (5,92) anegdotę o nich obu, będą-
cą wcześniejszą odmianką (zamiast makówek są kłosy pszenicy) epizodu 
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z Tarkwiniuszem Pysznym i jego synem Sekstusem opowiadającego o tym, 
jak należy postąpić z Gabińczykami (Liwiusz 1,54,5‒8), co w naukach socjo-
logicznych zyskało miano „syndromu/zespołu wysokich makówek” (TLP = 
tall poppy syndrome)

3,9,7 (przeciw Sykiończykom; ok. 600); 15,6 (Azja Mniejsza / Milet: przeciw Halyattesowi; 611) 
trAzymenn (Trasumennus [lacus]), (dziś: Lago Trasimeno w Umbrii) jezioro w Etrurii w środ-

kowej Italii, między rz. Tyber i Claunis; miejsce jednej z największych bitew 
II wojny punickiej, a zarazem najbardziej druzgocących klęsk wojsk rzymskich, 
dowodzonych przez Gajusza Flaminiusza Neposa, przeciw któremu walczyli Kar-
tagińczycy pod wodzą Hannibala (21 VI 217)…2,5,24 (217); 6,4 (217); 4,7,25 (217) 

trebiA (Trebia), (także Trebbia; dziś: Trebbia) mała rz. w północnej Italii, prawy dopływ 
Padu; miejsce bitwy legionów rzymskich dowodzonych przez konsulów Tybe-
riusza Semproniusza Longa i Publiusza Korneliusza Scypiona z siłami Hannibala 
w czasie II wojny punickiej (18 XII 218)…2,5,23 (218) 

trezenA/Trojzena (Troezen), (Τροιζήνα [Troizéna]) m. w Argolidzie, w północno-wschod-
niej części Peloponezu…1,3,6 (480) 

trezeńczycy/Trojzeńczycy (Troezeni), obywatele Trojzeny…3,6,7 (Grecja / Peloponez / 
Trezena: przeciw Kleonimusowi; 277/276) 

Trojzena patrz Trezena
trybAllowie (Triballi), (Τριβαλλοί [Triballoí]) lud tracki, zamieszkujący tereny między 

g. Hemus (dziś: Stara Płanina w Bułgarii) a środkowym Dunajem…2,4,20 (przeciw Scytom 
i Ateaszowi; ? [ok. 429‒339]) 

Tryfon patrz Diodotos Tryfon
Tulliusz cyceron, kwintus (Q. Cicero), (102‒43 p.n.e.) młodszy brat Marka; pocho-

dził z Arpinum w kraju Wolsków, z rodziny ekwickiej, w Rzymie znalazł 
się wraz z ojcem i bratem w wieku 5 lat; wspólnie z Markiem podróżował 
w młodości po Grecji i Azji Mniejszej (81‒79); ożenił się z Pomponią, sio-
strą przyjaciela brata, Tytusa Pomponiusza Attyka (69 ?); kolejno piastował 
edylat (65) i preturę (62), jako propretor zarządzał prowincją Azją (61‒58); 
następnie został legatem Pompejusza na Sardynii (56), a Cezara w Galii 
i Brytanii (54‒52), choć ten nigdy nie wymienił w swoich dziełach jego 
funkcji wojskowej i jest pewne, że jego osoba była raczej rękojmią popraw-
nych stosunków między dwoma politycznymi rywalami, tj. Markiem Cy-
ceronem i Cezarem; towarzyszył bratu w Cylicji, gdy ten sprawował tam 
namiestnictwo (51); podczas wojny domowej (49‒48) za namową brata 
opowiedział się po stronie Pompejusza, ale uzyskał przebaczenie Cezara; 
padł ofiarą proskrypcji za czasów II triumwiratu, ginąc kilka dni po śmierci 
Marka razem z synem Kwintusem Młodszym; przypisuje mu się autorstwo 
(choć pewnie rzeczywistym autorem był Marek) broszury w formie listu, za-
tytułowanej Mały poradnik wyborczy (Commentariolum petitionis), a także 
niezachowanych Roczników (Annales), czterech tragedii i jakiegoś poematu, 
z którego przetrwało 20 wersów

3,17,6 (Galia / kraj Nerwiów: przeciw Galom i Ambioryksowi, w oczekiwaniu na odsiecz Cezara; 54) 
tullus hostyliusz (Tullus Hostilius), (VII w. p.n.e.) trzeci, legendarny król Rzymu 

(miał panować w latach: 673‒642); zdobył i zniszczył m. Alba Longa (z czym 
łączy się opowieść o pojedynku trzech braci Horacjuszów z trzema braćmi Ku-
riacjuszami z Alby), pokonał Sabinów, Fidenatów i Wejentów; wzniósł kurię, 
budynek posiedzeń senatu (curia Hostilia; ok. 600), i przyłączył do Miasta 
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wzgórze Celius (Mons Caelius); miał spłonąć w pożarze własnego domu, który 
zapalił się od uderzenia pioruna Jowisza, którego rozgniewało niesumienne 
odprawianie przez króla obrzędów; w historiografii rzymskiej dublował postać 
Romulusa, a annaliści wywodzili jego imię od słowa hostilis (‘wrogi’), przypi-
sując mu agresywny charakter; jest tytułowym bohaterem opery i muzycznego 
pastiszu opery (do muzyki Antonia Vivaldiego) oraz bohaterem nowelki i filmu

2,7,1 (Italia: przeciw Wejentom, przy niesubordynacji Albanów; ? [673‒642]) 
Tuscus habitus patrz Etruskowie / etruskie przebranie
tyber (Tiberis), rz. w środkowej Italii, wypływająca z Apeninów i wpadająca do 

Morza Tyrreńskiego, nad nią leży Rzym…2,6,1a (349); 3,13,1 (390) 
tycjusz, g[Ajusz] (C. Titius), (II w. p.n.e.) prefekt kohorty w wojsku konsula Lucju-

sza Kalpurniusza Pizona Frugi podczas powstania niewolników na Sycylii
4,1,26 (Sycylia: ukarany przez konsula za ustąpienie pola dezerterom; 133) 

tygrAnes II Wielki (Tigranes), (gr. Τιγράνης [Tigránes], arm. Tigran ‒ ‘Walczący za pomocą 
strzał’) (140‒55 p.n.e.) król Armenii (panował w latach: 95–56), zięć Mitryda-
tesa, małżonek jego córki Kleopatry; zjednoczył państwo armeńskie i posze-
rzył jego granice; odmówił wydania Rzymianom prowadzącego z nimi wojnę 
Mitrydatesa, który schronił się u niego (71), co doprowadziło do wkroczenia 
wojsk rzymskich do Armenii; dwukrotnie wyprawiał się przeciw niemu Lu-
kullus (69 i 68) i pokonał go pod murami wzniesionej (77) przez władcę 
stolicy – Tigranokertów, ale bunty w wojsku nie pozwoliły mu wykorzystać 
zwycięstwa; wraz z klęską Mitrydatesa i on poddał się Rzymianom: został 
uznany za przyjaciela i pozostawiono mu tytuł królewski, ale w polityce 
zagranicznej był całkowicie zależny od Rzymu

2,1,14 (Azja Mniejsza / Armenia Większa / pod Tigranocertami: wraz z Mitrydatesem przeciw 
Lucjuszowi Licyniuszowi Lukullusowi; 69); 2,4 (ts.) 

tygrAnocerty/Tygranokerty (Tigranocerta), (gr. Τιγρανόκερτα [Tigranókerta], arm. Tigrana
kert ‒ ‘[miasto] Wzniesione przez Tigranesa’; dziś: może Silvan lub Arzan w Turcji, na wschód od 
m. Diyarbakır, czyli starożytnej Amidy) stolica Armenii wzniesiona przez Tigranesa II 
…2,1,14 (69); 2,4 (69); 9,5 (*60) 

tymArchus/Timarchos (Timarchus), (Τίμαρχος [Tímarchos]) (IV/III w. p.n.e.) bliżej nie-
znany Etolczyk; zabił Charmadesa, dowódcę macedońskiego króla Ptole-
meusza Keraunosa

3,2,11 (Tracja (?) / port Saniów; przeciw Saniom; 281) 
tymoteusz/Timoteos (Timotheus), (Τιμόθεος [Timótheos]) († 354 p.n.e.) wybitny dowódca 

i polityk ateński, znakomity mówca, wielokrotny strateg (w latach: 378‒356), 
uważany za jednego z twórców II Ateńskiego Związku Morskiego, syn Kono-
na, wnuk Miltiadesa; opłynął z flotą Peloponez, by zademonstrować potęgę 
Aten, przekonał Kefalleńczyków do przejścia na stronę Aten, usiłował nakło-
nić mieszkańców Korkyry do wstąpienia do II Związku Morskiego pod egidą 
Aten, zabezpieczył przyjaźń z Akarnańczykami i Molossami (375); podobnie 
jak Ifikrates, stanął przed sądem oskarżony o zdradę, ponieważ nie pośpieszył 
na pomoc Korkyrze, którą oblegli Spartanie, jednak po uniewinnieniu i wspar-
ciu udzielonym przez sojuszników z Fer i Epiru zdobył Korkyrę i pokonał 
Spartan dowodzonych przez Nikolochosa na morzu pod Aliz(e)ją (Ἀλύζ(ε)ια) 
u brzegów Akarnanii (373); z kolei udał się do króla Persów i objął dowódz-
two jego najemników (372); po powrocie do Aten wysłano go, by wsparł 
satrapę Frygii Ariobarzanesa, ale zorientowawszy się, że ten bierze udział 
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w buncie satrapów (372‒362), przystąpił do dziesięciomiesięcznego oblęże-
nia w. Samos (366), którą odebrał Persom, a ponadto poddał pod panowanie 
ateńskie Sestos (dziś: Bigalı w Turcji) i Kritotę na Chersonezie Trackim, odzyskał 
Toronę i Potidaję na Chalkidyce, wyprawiał się na Hellespont (366‒365); przy 
wsparciu ze strony Byzantion prowadził kampanie przeciwko królowi Traków 
Kotysowi (363); w czasie wojny sprzymierzeńczej (357–355) rywal i prze-
ciwnik polityczny Charesa, który po klęsce Aten doprowadził do postawienia 
go przed sądem i skazania na wielką grzywnę (356); nie będąc w stanie jej 
zapłacić, wycofał się do Chalkidy, gdzie wkrótce zmarł; pochowano go na 
Keramejkosie w Atenach, a na Agorze i Akropolu wystawiono mu posągi, jak 
ongiś jego ojcu; był uczniem Izokratesa, przyjaźnił się z Platonem; szydzono 
z niego na komediowej scenie, a malarze przedstawiali go jak podczas snu 
stojąca nad nim bogini losu, Tyche, której wzniósł w Atenach wieżę, chwyta 
w sieć miasta (np. Klaudiusz Elian, Var.hist. 13,43) 

1,12,11 (przeciw Korkyrejczykom; 375); 2,5,47 (bitwa morska z Lacedemończykami; 375) 
patrz Ateńczycy / Ateńczyk

tysAmenus/Tysamenos (Tisamenus), (Τισαμενός [Tisamenós]) (mit.) król Argos i Sparty, 
syn Orestesa i Hermione; wygnany przez Heraklidów zginął w walkach z Jo-
nami osiedlonymi w północnej części Peloponezu

1,2,8 (wzbijające się w powietrze ptaki pozwalają mu uniknąć zasadzki) 
tyssAfernes (Tissaphernes), (staropers. Čiθrafarnah ‒ ‘Blask Szczęścia’, gr. Τισσαφέρνης [Tis

saférnes]) (ok. 445‒395 p.n.e.) satrapa Lidii, Karii i Jonii; dążył do osłabienia 
zarówno Aten, jak i Sparty, m.in. dostarczając Spartanom fundusze na roz-
budowę floty; po śmierci Dariusza II Ochosa opowiedział się po stronie Arta-
kserksesa II Mnemona przeciw jego bratu Cyrusowi II Młodszemu i w bitwie 
pod Kunaksą (401), w której Cyrus poległ, był jednym z wodzów Artakser-
ksesa; brał udział w działaniach wojennych przeciwko Sparcie i ostatecznie 
został pokonany przez Agesilaosa nad rz. Paktolos (395); wkrótce potem 
popadł w niełaskę i został skazany na śmierć

1,8,12(bis) (Azja Mniejsza: przeciw Agesilausowi; 395) 
tyturiusz sAbinus, Kwintus (Titurius / Titurius Sabinus), († 54 r. p.n.e.) legat Ceza-

ra w Galii, dowodził całym legionem; poległ w walkach z Ambioryksem, 
kiedy to w wyniku zdrady Eburonów w dwóch zasadzkach zagładzie uległo 
15 centurii; Cezar nie cenił jego zdolności przywódczych, zarzucał mu nad-
mierną ostrożność i brak zdecydowania (co akurat przyniosło zwycięstwo 
w walkach z Wenellami/Unellami i Wirydowiksem)

3,17,6 (Galia / kraj Nerwiów: przeciw Galom i Ambioryksowi; 54). 7(bis) (Galia / Aremoryka 
[dziś: franc. Péninsule du Contentin, pol. Półwysep Normandzki]: przeciw Galom [tj. We-
nellom/Unellom]; 56) 

umbriA (Umbria), kr. na Półwyspie Apenińskim, ograniczona od północy Rubikonem, od 
wschodu Adriatykiem, od południa rz. Aesis i Nar, od zachodu Tybrem… 1,1,9 (207) 

umbrowie (Umbri), mieszkańcy i żołnierze z Umbrii…1,8,3(bis) (Italia / Samnium / Pole 
Sentyńskie pod Sentinum: przeciw Rzymianom; 295) 

umbrowie kAmertyjscy (Umbri Camertes), jedno z plemion zamieszkujących 
Umbrię; ich głównym m. było Camerinum (dziś: Camerino), odległe ok. 100 
km od Lasu Cymińskiego…1,2,2 (Italia: Fabiusz Cezon nakłania ich do przymierza 
z Rzymianami; 310) 
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WAdAndus (Vadandus), (I w. n.e.) dworzanin na armeńskim dworze, postać nieznana
2,9,5 (Azja / Armenia / pod Tigranocertami: jego głowę Gnejusz Domicjusz Korbulon wystrzelił 

z balisty w obręb murów; *60)
Wakcejowie patrz Wokcejowie
wAleriusze (gens Valeria), patrycjuszowski ród rzymski…4,1,30 (Sycylia: trybun woj-

skowy z ich rodu skazany na karę chłosty; 252) 
wAleriusz (Valerius), (III w. p.n.e.) postać niezidentyfikowana, trybun wojskowy 

służący na Sycylii pod rozkazami konsula Gajusza Aureliusza Kotty
4,1,30 (Sycylia: skazany przez konsula na karę chłosty; 252) 

wAleriusz, p[ubliusz] (P. Valerius), (I w. p.n.e.) postać nieznana
2,11,1 (Grecja / Peloponez / Epidaurus: przeciw Epidauryjczykom; ? [prawdopodobnie lata 

70. I w.]) 
wAleriusz lewinus, p[ubliusz] (P. Valerius / Valerius Laevinus), († po 280 p.n.e.) 

konsul (280); dowodził podczas przegranej przez Rzymian bitwy z Pyr-
rusem pod Herakle(j)ą (dziś: ruiny opodal m. Policoro w regionie Basilicata) w Lu-
kanii, nad rz. Syris, ale zdołał utrzymać Neapol, Kapuę i Regium; po tej 
klęsce konsula Gajusz Fabrycjusz Luscynus miał powiedzieć (Plutarch, 
Pyrrh. 18,1), że to nie Epiroci pokonali Rzymian, lecz po prostu Pyrrus 
zwy ciężył Lewinusa

2,4,9 (Italia / Lukania / pod Herakleą: przeciw Pyrrusowi; 280); 4,1,24 (Italia / Lukania 
/ nad rz. Syris: co senat nakazuje mu robić po klęsce; 280); 7,7 (pozwala szpiegom 
oglądać swój obóz; 280) 

Warron, Gajusz patrz Terencjusz Warron, Gajusz
Warusowa klęska patrz Kwin(k)tyliusz Warus, Publiusz
Waryniusz Glaber, Publiusz (Publius Varinius Glaber), (I w. p.n.e.) pretor (73), pro-

konsul (72), zarządca prowincji Azji (65)
wAryniusz l[ucjusz], prokonsul (L. Varinius proconsul), błędne imię i funk-

cja…1,5,22 (Italia: przeciw Spartakusowi; 73) 
Wąwóz Kaudyński (Furc(ul)ae Caudinae), miejsce największej przed Kannami 

(2 VIII 216) klęski wojsk rzymskich, kiedy to Gajusz Poncjusz, wódz Sam-
nitów, pokonał rzymskich konsulów w jednym ze starć II wojny samnickiej 
(321), a żołnierze zostali przepuszczeni pod jarzmem (sub iugum mittere), 
czyli zastosowano wobec nich najbardziej hańbiącą karę: półnadzy, pozba-
wieni odznak oficerowie oraz szeregowi żołnierze musieli przejść pod włócz-
nią ułożoną poprzecznie na dwóch innych, wbitych w ziemię; lokalizuje 
się go opodal miasta Kaudium (Caudium; dziś: Montesarchio w regionie Campania), 
leżącego przy drodze prowadzącej z Benewentu (dziś: Benevento w regionie Cam-
pania) do Kapui 

kAudyńskA klęskA (Caudina clades)…1,5,16 (193) 
weje (Veii), (za Augusta kolonia Municipium Augustum Veiens, w Średniowieczu: Isola Farnese, opusz-

czone w IV w. n.e.; dziś: ruiny objęte Parco Regionale di Veio) m. nad Kremerą, ok. 16 km 
na północny zachód od Rzymu; największe i najbogatsze miasto należące do ligi 
12 etruskich miast, wedle tradycji zdobyte przez Marka Furiusza Kamillusa po 
10-letnim oblężeniu (396)…3,13,1 (390) 

wejentowie (Veientes), mieszkańcy i żołnierze z potężnego etruskiego plemienia, 
zamieszkujący przede wszystkim Weje…2,4,[19] (Italia: przeciw Rzymianom; 426); 
7,1(bis) (Italia: przeciw Tullusowi Hostyliuszowi i Rzymianom; ? [673‒642]) 

wentydiusz Bassus, Publiusz (Ventidius), (ok. 90‒38 p.n.e.) konsul pomocniczy (43; 
consul suffectus), pochodził z Picenum; znalazł się w Rzymie jako jeniec 
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wzięty do niewoli podczas wojny sprzymierzeńczej i wraz z ojcem był 
prowadzony w czasie triumfu Gnejusza Pompejusza Strabona (25 XII 89); 
w młodości musiał pracować jako biedny mulnik, ale dostrzegł dla siebie 
szansę na karierę w armii, toteż dostarczał zwierzęta Cezarowi najpierw pod-
czas kampanii galijskiej (58‒51), a potem w wojnie domowej (49), z czasem 
obejmując także stanowiska wojskowe; Cezar uczynił go senatorem (47?), 
potem został trybunem plebejskim (46) i wyznaczono go pretorem na rok 
43; w wojnie domowej stanął po stronie Antoniusza i był jego oddanym 
przyjacielem; wysłany do Azji pokonał Partów i Labiena, podbił Syrię (39); 
za zwycięstwo nad Pakorusem, władcą Partów, który zresztą zginął w bi-
twie pod Gindaros (dziś: Dżindajris w Syrii), podobnie jak Kwintus Labienus, 
przyznano mu triumf (38); pokazuje się na krótko w dramacie Szekspira 
Antoniusz i Kleopatra 

1,1,6(bis) (Azja / nad Eufratem: przeciw Pakorusowi; 38); 2,2,5 (Azja / Syria / pod Gindarus: 
przeciw Partom; 38); 5,36 (Azja: przeciw Partom i Labienusowi; 39). {37} (Azja: przeciw 
Partom i Farnastanesowi; 39) 

werginiusz Trykostus Celiomontański, Aulus (Verginius), († 487 (?) p.n.e.) konsul 
(494); wraz z innymi senatorami prowadził rokowania z ludem grożącym 
secesją na Górę Świętą (Mons Sacer), a wreszcie wraz z kolegą w konsulacie 
przyczynił się do powołania dyktatora, by zmusić plebejuszy do udziału 
w wojnie, zresztą udało się wówczas zaciągnąć najwięcej legionów w do-
tychczasowej historii Miasta, bo 10 ‒ po 3 dla konsulów i 4 dla dyktatora; 
dowodząc trzema legionami, pokonał Wolsków i uczynił Welitry (Velitrae; dziś: 
Velletri w regionie Lazio) rzymską kolonią (494); miał zginąć w walkach przeciw 
Wolskom; jego dwaj synowie, Aulus i Spuriusz, także byli konsulami; (przy-
domek Caeliomontanus wywodzi się od rzymskiego wzgórza ‒ Caelius Mons) 

2,1,7 (Italia / kraj Wolsków: przeciw Wolskom; 494)
Wespazjan (Titus Flavius Vespasianus), (9‒79 n.e.) cesarz rzymski (panował w latach: 

69‒79), założyciel dynastii Flawiuszów, ojciec cesarzy Domicjana i Tytusa; 
pierwsze sukcesy militarne odniósł podczas podboju Brytanii (43); jako na-
miestnik Afryki znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, a nie chciał łupić 
prowincji, dlatego zajął się handlem mułami, zyskując przydomek mulio 
(‘mulnik’); kiedy zwiedzał Grecję w orszaku Nerona, zasnął podczas występu 
cesarza, co chwilowo przerwało jego karierę, ale po pewnym czasie cesarz 
wyznaczył go głównodowodzącym w tłumieniu powstania w Judei (66), i to 
wtedy został patronem Józefa Flawiusza, który zawsze wyrażał się o nim po-
chlebnie; po zdobyciu przez legionistów Jerycha (21 VI 68) sprawdzał przy 
pomocy nieumiejących pływać jeńców, czy rzeczywiście w Morzu Martwym 
nie można utonąć; w „roku czterech cesarzy” został obwołany cesarzem 
przez legionistów w Aleksandrii (VII 69), skąd jak najprędzej wysłał do 
Rzymu zboże, a senat pod koniec roku ogłosił go cesarzem (XII 69), on 
sam przybył do miasta pół roku później (połowa roku 70); stłumił rękami 
swego szwagra, Kwintusa Petyliusza Cerialisa, bunt Gajusza Juliusza Cywi-
lisa i Juliusza Sabina podniesiony w kraju Batawów (I 70); po rozpoczęciu 
rządów szeroko rozwinął propagandę, która miała zapobiec ewentualnym 
rewoltom i jak najdłużej utrzymać go przy władzy (np. usunął z monet słowo 
vindex ‒ ‘mściciel/obrońca’, by zlikwidować wszelkie skojarzenia z powsta-
niem Windeksa w Galii, które doprowadziło do upadku Nerona; finansowo 
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wynagradzał pisarzy; nakazał wypędzić z Rzymu stoików, oskarżywszy ich 
o korumpowanie uczniów); przystąpił do odbudowy Rzymu po wojnie do-
mowej, wznosząc m.in. świątynię Pokoju, olbrzymi posąg Apollona, czy za-
początkowując prace wokół budowy Koloseum; wysłał do Brytanii Juliusza 
Agrykolę, umacniając rzymskie panowanie w tej prowincji (78); zmarł na 
ciężką biegunkę, która dołączyła się do nieznacznej wcześniejszej dolegli-
wości; Pliniusz Starszy spisywał swoją encyklopedię (Naturalis historia) 
za jego rządów; to z czasów jego reformy podatków, polegającej m.in. na 
wprowadzeniu podatku od publicznych toalet, pochodzi powiedzenie pecu
nia non olet (‘pieniądze nie śmierdzą’)

wespAzjAn, boski August (divus Augustus Vespasianus)…2,1,17 (Judea: przeciw 
Judejczykom; *70); 4,6,4 (honorowo dymisjonuje niezdolnego do służby wojskowej mło-
dzieńca; [69‒79]) 

wetuloniA (Vetulonia), (dziś: Vetulonia w Toskanii) m. w Etrurii w Italii, jedno z dwunastu 
miast Ligi Etruskiej…1,2,7 (282) 

wezuwiusz (Vesuvius), (dziś: Monte Vesuvio) wulkan położony nad Zatoką Neapolitań-
ską…1,5,21 (miejsce koncentracji wojsk Spartakusa; 73) 

Wibiusz pAnsA Cetronianus, Gajusz (Pansa), († 23 IV 43 p.n.e.) konsul (1 I 43), 
syn proskrybowanego przez Sullę Cetroniana, adoptowany przez Gajusza 
Wibiusza Pansę; senator (58), trybun ludowy (51), pretor (48); stronnik 
Mariusza, potem cezarianin; sprawował namiestnictwo Bitynii i Pontu 
(47‒46) oraz Galii Przedalpejskiej (45); i on, i Aulus Hircjusz, kolega 
w konsulacie i przyjaciel, chociaż cezarianie, bardzo szanowali Cycerona, 
który często ich gościł i którego często zapraszali do siebie; jako zwolennik 
rozwiązań umiarkowanych łagodził w swoich przemówieniach w senacie 
wymowę Cyceronowych Filipik, a także sprzeciwiał się uznaniu Marka 
Antoniusza za wroga państwa (początek 43); zmarł w Bononii od ran od-
niesionych w bitwie (14 IV 43) opodal Rynku Galów (Forum Gallorum), 
na południowy wschód od Mutyny (dziś: Modena w północnych Włoszech), choć 
podejrzewano też, że lekarz Glikon zadał mu truciznę; wraz z Hircjuszem 
uhonorowany został przez senat publicznym pogrzebem, a przez ok. 10 
dni, jeszcze za życia, cieszył się także nadanym mu przez senat tytułem 
„imperatora”

2,5,39 (Galia Przedpadańska / opodal Drogi Emiliańskiej: przeciw Markowi Antoniuszowi; 43) 
wiriAtus (Viriathus), († 139 p.n.e.) przywódca Luzytanów w wojnie przeciw Rzy-

mianom (150); do wybuchu powstania przyczyniło się wycięcie w pień przez 
Lucjusza Licyniusza Lukullusa 30 000 dorosłych mężczyzn z plemienia 
Kauceów (151) ‒ on był jednym z niewielu, którym wówczas udało się 
uciec (150) ‒ oraz nieco później niedotrzymanie zobowiązań pokojowych 
przez Sergiusza Sulpicjusza Galbę i masakra wszystkich mężczyzn w wieku 
poborowym z plemienia Luzytanów; wojnę z nim Polibiusz (35,1) nazwał 
„ognistą” (πύρινος πόλεμος [pýrinos pólemos]), przy czym ten dla wielu autorów 
wzór „partyzanta” prowadził działania dwojakiego rodzaju: bellum ‒ przy 
udziale regularnej armii oraz latrocinium ‒ za pomocą taktyki partyzanckiej; 
puścił wolno żołnierzy dowodzonych przez Kwintusa Fabiusza Maksymusa 
Serwiliana, którzy wpadli w zasadzkę, bo uznał, że zwycięstwo w takich 
okolicznościach byłoby niehonorowe; powstanie zakończył traktat pokojowy 
(140), na mocy którego został uznany amicus populi Romani (‘przyjacielem 
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narodu rzymskiego’), jednak wkrótce (139) Rzymianie wznowili walkę, 
a niedługo po jej rozpoczęciu zginął od ciosu nożem w szyję, zamordowany 
we śnie przez swoich ludzi przekupionych przez konsula Kwintusa Serwiliu-
sza Cepiona; starożytni historycy opisali go jako człowieka w kwiecie wieku, 
o wielkiej sile fizycznej, doskonałego stratega o przenikliwym umyśle, który 
nie walczył, by zdobyć łupy, lecz sławę ‒ w jego osobie ukonkretnili więc 
ówczesny ideał celtyckiego króla; jest narodowym bohaterem Portugalii, 
a Teodor Mommsen nazwał go „jednym z bohaterów Homerowych, którzy 
ponownie pojawili się w tak prozaicznych czasach”

2,5,7 (Hiszpania: przeciw Rzymianom; 147‒139); 13,4 (Hiszpania: stosuje tę samą taktykę, co 
Sertoriusz; 147‒139); 3,10,6 (Hiszpania: przeciw Segobrygeńczykom; 147‒139); 11,4 
(ts.); 4,5,22 (Hiszpania / Segowia: przeciw Segowieńczykom; ts.) 

patrz Celtyberowie
patrz Luzytanie

wojny

cymbrAmi i teutonAmi, z (Cimbricum et Teutonicum bellum)…1,2,6 (104) 
cymbryjskA (Cimbricum bellum)…2,5,8([właściwie: wojna z Celtyberami]; 181) 
dArdAńskA (Dardanicum bellum)…4,1,43 (73‒75) 
dezerterAmi, z (fugitivorum bellum)…2,4,7 (71); 5,34 (71) 
domowA (bellum civile)…1,3,2 (? [49‒48]); 5,9 (49); 2,1,11 (49); 5,40 (49); 3,14,1 (45); 

4,2,1 (42) 
etruskAmi, z (bellum Etruscum)…1,2,2 (310). 7 (282) 
gerMAńskA (Germanicum bellum)…4,3,14 ([lekcja rękopisów]; *70) 
jugurtyńskA (Iugurthinum bellum)…3,9,3 (107); 4,1,2 (109) 
pArtyjskA (Parthicum bellum)…1,1,6 (38) 
perseuszem, z (Persicum bellum)…2,8,[5] (168) 
punickA (Punicum bellum)…1,8,6 (? [218‒204]); 2,2,11 (255); 4,1,25 (? [216]) 

pierwszA (primum)…1,4,11 (264) 
drugA (secundum)…1,3,5 (207); 2,3,8 (207) 

sAmnickA (Samniticum bellum)…1,5,14 (343); 2,8,11 (294); 4,5,9 [= 1,5,14] 
sPrzyMierzeńcAMi, z (bellum sociale)…1,5,17 (90); 2,4,[16] (90); 4,7,41 [= 2,4,[16]] 
tessAlskA (Thessalicum bellum)…1,5,2 (369‒364) 

wokcejowie (Voccaei), (także: Vaccaei ‒ Wakcejowie) lud celtycki zamieszkujący obszary 
w północno-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego, w dolinie rz. Pisoraca 
(dziś: Pisuerga), dopływu Durius (dziś: hiszp. Duero)…4,7,33 (Hiszpania / ziemie Wakcejów: 
przeciw Tyberiuszowi Semproniuszowi Grakchowi [konsulowi 177]; 179/178) 

wolskowie (Volsci), spokrewniony z Umbrami lud italski z południowo-zachodniej 
części Lacjum; pojawili się na początku V w. p.n.e.; wykorzystując wojnę 
Latynów z Rzymem, zajęli równinę nadmorską od Tarraciny (wols. Anxur; 
dziś: Terracina) do Antium (dziś: częściowo Anzio), a wśród opanowanych wów-
czas miast znalazła się również latyńska Pometia, która odtąd nazywała się 
Satrikum (Satricum; dziś: La Ferriere); ekspansja objęła również południowy 
skraj Gór Albańskich (dziś: Colli Albani) z Welitrami (Velitrae; dziś: Velletri); ich 
rozprzestrzenianie się skłoniło Rzym i Związek Latyński do zawarcia foedus 
Cassianum (493), którego bezpośrednim skutkiem było zahamowanie owych 
podbojów; klęska (338) na przełęczy g. Algidus (dziś: Monte Algido/Maschio d’A-
riano w Górach Albańskich) ostatecznie usunęła ich z Gór Albańskich, utracili na 
rzecz Związku Latyńskiego Welitry i musieli przyjąć latyńskich kolonistów 
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w miastach nadmorskich (Anksur, Ancjum oraz Satrikum), a ponadto także 
oddać Hernikom m. Ferentinum

2,1,7 (Italia / kraj Wolsków: przeciw Rzymianom i Aulusowi Werginiuszowi Celiomontańskie-
mu; 494); 4,[15] (Italia: przeciw Markowi Furiuszowi Kamillusowi; 389); 8,4 (Italia: ts., 
w sojuszu z Latynami; 386); 12,1 (Italia: przeciw Tytusowi Kwincjuszowi Kapitolińskiemu 
Barbatusowi; 468); 3,1,1 (Italia / Lacjum / opodal Ancjum; ts.); 4,7,40 [= 2,4,[15]] 

wolturnus (Volturnus), (dziś: Volturno) rz. w środkowej części Półwyspu Apenińskiego, 
wpadająca do Morza Tyrreńskiego, przepływająca przez Kazylinum i opodal 
Kapui…3,14,2 (216) 

Wolturnus patrz Aufidus

ZeugmA (Zeugma), (Ζεῦγμα [Zeúgma]; dziś: koło m. Gaziantep w Turcji, częściowo zalane wo-
dami tamy Birecik-Dam) m. na pograniczu Azji Mniejszej, Syrii i Mezopotamii, na 
zachodnim brzegu Eufratu…1,1,6 (38) 

ziemiA mAtkA (terra mater), (mit.) żywioł pierwotny, z którego powstały pokolenia 
bogów, rodzicielka plonów…1,12,2 (przywołana przez Cezara w wezwaniu; 46) 

zopyrus (Zopyrus), (Ζώπυρος [Zópyros]) (fl. ok. 500 p.n.e.) syn Megabyzosa, jednego 
z zabójców Maga podającego się za Gautamę (lub Smerdisa), syna Cyrusa II; 
kiedy Babilończycy zbuntowali się przeciw Dariuszowi I, obciął sobie nos 
i uszy oraz przekonał króla, że uda się do Babilonu jako rzekomy wygna-
niec okrutnie ukarany przez władcę, następnie, przepuszczony przez straże, 
stanął przed obliczem możnych miasta, którzy uwierzyli w jego opowieść 
i postawili go na czele armii, dzięki czemu mógł stopniowo osłabiać obron-
ność Babilonu, a w końcu nadciągnął Dariusz i odzyskał miasto, po czym 
nagrodził go najwyższymi honorami i corocznie wręczanymi prezentami 
najbardziej cenionymi przez Persów

3,3,4 (Azja / Babilon: zaskarbiwszy sobie zaufanie Babilończyków, zdradza ich i wydaje miasto 
Cyrusowi; 518) 
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