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K S I � G A  I I I

OSIMO: Skoro zmieniamy temat, chcia�bym, a�eby
zmieni� te� pytaj�cego, gdy� nie po woli mi by� pos�-

dzonym o zarozumia�o��, któr� to przywar� zwyk�em wyty-
ka� innym. Rezygnuj� wi�c z mojego przewodnictwa w roz-
mowie, sk�adaj�c je w r�ce tego z moich towarzyszy, który
by si� go zechcia� podj��.

ZANOBI: By�oby z waszej strony naj�askawiej, gdyby�cie
zechcieli kontynuowa�, skoro jednak wola wasza jest odmien-
na, raczcie wskaza�, kto ma zaj�� wasze miejsce.

COSIMO: Obowi�zek ten wam bym powierzy�, panie.
FABRIZIO: Z przyjemno�ci� wezm� go na siebie i post�-

pi� weneckim zwyczajem, wedle którego najm�odsi przema-
wiaj� najpierw i nie bez przyczyny — jest to bowiem �wicze-
niem dla m�odych ludzi, a mam takie przekonanie, �e m�odzi
s� ch�tniejsi do roztrz�sa� sprawy, jak i do tego, aby w czyn
j� obróci�.

COSIMO: Pada zatem na was, Luigi, i mniemam, �e jako
ja rad jestem z takiego nast�pcy, tak i wy, panie, b�dziecie
radzi jego zapytaniom. Powró�my wi�c, prosz�, do rzeczy,
i nie tra�my wi�cej czasu.

FABRIZIO: Jestem przekonany, �e chc�c pokaza�, jak
wygl�daj� dobre przygotowania armii do podj�cia bitwy, naj-
lepiej by�oby opowiedzie�, jak Grecy i Rzymianie gotowali
szyki w swoich wojskach. Wzi�wszy jednak, �e sami o rzeczach
tych potraficie przeczyta� i je rozwa�y� za po�rednictwem
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pisarzy staro�ytnych, pomin� wiele szczegó�ów i przytocz�
tylko to, co uwa�am za niezb�dne do na�ladowania, je�li w na-
szych czasach wojska nasze chcieliby�my cho� troch� udosko-
nali�. Nie trac�c wi�c ni chwili, przedstawi�, jak si� wojsko do
bitwy gotuje, jako si� sprawy maj�, kiedy do niej dojdzie, i co
mo�na prze�wiczy� w pozorowanych manewrach.

Najwi�kszym b��dem pope�nianym przez tych, którzy
wojska do bitwy szykuj�, jest rozwijanie ich w jeden tylko
front i zmuszanie do jednego tylko natarcia, zdanych na jedn�
szans�. Wynika to z zaniechania sposobu stosowanego przez
staro�ytnych, w którym jeden szyk od drugiego otrzymywa�
wsparcie1. Nie stosuj�c tego, nie mo�na ani wspomóc wal-
cz�cych w szyku na przedzie, ani ich obroni�, ani zmieni� ich
w czasie bitwy; to za� najlepiej by�o widoczne u Rzymian.
Aby sposób ten unaoczni�, opowiem, jak Rzymianie si�y ka�-
dego legionu dzielili na trzy klasy; a byli to: hastati, principes
i triari2, z których hastati stanowili pierwsz� lini� armii w zwar-
tych i g��bokich szykach, za nimi byli principes ustawieni
w szykach lu	niejszych, a za tamtymi triari w szykach tak lu	-
nych, by mogli w razie potrzeby przyj�� mi�dzy siebie szere-
gi principes i hastati. Ponadto mieli oni procarzy, �uczników
i innych lekkozbrojnych; nie stali oni w tych szykach, lecz
na froncie armii, mi�dzy jazd� i piechot�. Ci lekkozbrojni roz-

                                                           
1 Na zasadzie przenikania szyków — przyp. t�um.
2 Hastati (w�ócznicy, z �ac. hasta — w�ócznia) byli to �o�nierze naj-

m�odsi, do 24 roku �ycia; principes (ci��kozbrojni piechurzy) two-
rzyli w natarciu drug� lini�; triari, �o�nierze najstarsi, stanowili
trzeci� lini� — przyp. t�um.
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poczynali bitw� i je�li im si� uda�o — co zdarza�o si� rzadko
— odnosili zwyci�stwo. A je�li zostali odparci, uchodzili na
flanki armii lub chronili si� w przerwach tworzonych na t�
okoliczno�� i byli zostawiani wraz z tymi, co broni nie mieli.
Kiedy to nast�pi�o, do boju ruszali hastati, �cierali si� z nie-
przyjacielem, a je�li i oni ulegli, cofali si� stopniowo w wol-
ne miejsca w szeregach principes i wraz z nimi na nowo szli
do natarcia. Je�li i tych wypierano, razem cofali si� w w�t�e
linie triari i wszyscy razem, mas� ca��, ponownie ruszali w bój.
A je�li ich pokonano, nie by�o ju� innej rady, jako �e nie by-
�o sposobu, aby si� przegrupowa�. Konnica sta�a na flankach,
niczym dwa skrzyd�a u cia�a, bij�c si� z konnymi, a niekiedy
pomagaj�c piechocie — zale�nie od potrzeby. Ten sposób
trzykrotnego przegrupowywania si� jest prawie nie do po-
konania, albowiem trzeba by na to, �eby fortuna opu�ci�a was
trzykrotnie i �eby nieprzyjaciel tyle mia� hartu ducha, by was
trzykrotnie zwyci��y�.

Grecy w swoich falangach nie stosowali tej metody prze-
formowywania si� i cho� mieli wiele szyków i dowódców,
tworzyli jedno cia�o, czy raczej — jeden front. Tote�, aby so-
bie wzajemnie pomaga�, nie wycofywali si� z jednego szere-
gu do drugiego jak Rzymianie, lecz jeden cz�owiek zajmowa�
miejsce drugiego. Robiono to tak. Ich falangi sk�ada�y si�
z wielu szeregów i — zak�adaj�c, �e id�c naprzeciw nieprzy-
jacielowi, mieli w jednym szeregu pi��dziesi�ciu ludzi —
walczy� mog�o a� sze�� pierwszych szeregów, poniewa� ich
piki, które zwali sarysami, by�y tak d�ugie, �e ich ostrza nie-
sione przez tych w szóstym szeregu si�ga�y poza pierwszy
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szereg. Tak wi�c gdy podczas walki który� z pierwszego sze-
regu pad� zabity lub raniony, ten, kto by� za nim w drugim
szeregu, natychmiast zajmowa� jego miejsce, a ten, kto za tam-
tym sta� w szeregu trzecim, wchodzi� do szeregu drugiego,
i tak kolejno, w jednej niemal chwili wszystkie szeregi z ty�u
uzupe�nia�y niedobory na froncie, tak �e szyki by�y wci�� kom-
pletne i nigdzie w�ród walcz�cych nie zostawa�y puste miejsca
oprócz ostatniego szeregu, który si� uszczupla�, gdy� nie by�o
nikogo z ty�u, co by móg� go zasili�. Tak wi�c straty ponoszone
w pierwszym szeregu uszczupla�y ostatni, podczas gdy pierw-
szy pozostawa� wci�� pe�ny i w ten sposób, dzi�ki takiemu
ustawieniu, falangi mo�na by�o uszczupli� raczej ni� prze�a-
ma�, gdy� g��boko�� szyku czyni�a go prawie nie do przebicia.

Rzymianie na pocz�tku te� korzystali z falang i utrzymy-
wali swoje legiony w ordynku do nich podobnym. Pó	niej,
niezadowoleni z tego ustawienia, podzielili legiony na kilka
korpusów, tj. na kohorty i manipu�y. Doszli bowiem do wnio-
sku — o czym przed chwil� mówi�em — �e w formacji tej
winno by� wi�cej �ycia i ruchliwo�ci, dlatego nale�y j� ze-
stawi� z kilku samodzielnych pododdzia�ów, oddzielnie do-
wodzonych.

Bataliony szwajcarskie wspó�cze�nie stosuj� wszystkie za-
sady falangi, zarówno co do ich rozmiarów, jak i ca�ej orga-
nizacji wzgl�dem pomocy wzajemnej, a na polu bitwy usta-
wiaj� si� jeden obok drugiego, a niekiedy jeden za drugim.
Nie ma w nich mo�liwo�ci wch�aniania jednego przez dru-
gi, ale w tym ustawieniu do pomocy drugiemu ustawiaj� oni
jeden batalion z ty�u po prawej r�ce, wi�c je�li pierwszy po-
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trzebuje wsparcia, drugi mo�e post�pi� do przodu, id�c mu
w sukurs. Trzeci batalion ustawiaj� za nimi, lecz w odleg�o�ci
strza�u z harkabuza. Czyni� tak na wypadek wyparcia tam-
tych obu, kiedy ten idzie naprzód, a tamte maj� miejsce, by
si� cofn��, unikaj�c zmieszania z id�cymi do przodu. Zwa-
�ywszy jednak, �e wielkiej masy nie da si� wymieni� na za-
sadzie przenikania tak jak ma�ego cia�a, ma�e i oddzielne for-
macje, takie jak istniej�ce w rzymskich legionach, mo�na by
��czy� w ten sposób, aby mog�y wymienia� si� ze sob� i �a-
twiej sobie pomaga�.

A tego, �e ustawienie Szwajcarów nie jest tak dobre jak
staro�ytnych Rzymian, dowodz� liczne przyk�ady rzymskich
legionów walcz�cych z greckimi falangami, kiedy to te drugie
by�y zawsze niszczone przez te pierwsze, poniewa� rodzaje
uzbrojenia — o czym mówi�em wcze�niej — i sposób uszy-
kowania tych pierwszych mog�y zdzia�a� wi�cej ni� masyw-
na falanga.

Maj�c te przyk�ady na uwadze, wojsko urz�dzi�bym tak,
by zachowa� w cz��ci bro� i szyki greckich falang, a w cz��ci
rzymskich legionów. Dlatego rzek�em, i� chcia�bym mie�
w batalionie dwa tysi�ce pik, czyli si�y falang Macedo�czy-
ków, i trzy tysi�ce tarcz i mieczy, czym zbrojni byli Rzymia-
nie. Dziel� wi�c ja batalion na dziesi�� batalii, jak Rzymianie
legion na dziesi�� kohort. Tworz� welitów, czyli lekkozbroj-
nych, którzy bitw� rozpoczynaj�, jak tamci. I jako �e bronie
s� wspólne, u�ywane przez oba narody, i wspólne jest uszy-
kowanie, ustanowi�bym, �eby ka�da batalia mia�a pi�� szere-
gów pik na froncie, a dalej sz�y miecze, aby wraz z tymi na
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froncie mogli oprze� si� konnym i wej�� g�adko piechot�
w batali� nieprzyjaciela; mia�by on na pierwszy rzut kontakt
z pikami3, których — mam nadziej� — wystarczy�oby, by si�
mu oprze�, po czym tarcze by go pokona�y.

A je�li zwa�ycie na ducha takiego szyku, dostrze�ecie, �e
wszystkie te bronie wype�niaj� swe zadania do ko�ca, jako
�e piki s� por�czne na konnych, a gdy przyjdzie do starcia
z piechot�, one równie� wywi��� si� dobrze, zanim dojdzie
w bitwie do zwarcia, bo w zwarciu staj� si� bezu�yteczne. Aby
unikn�� tej niewygody, Szwajcarzy po ka�dych trzech szere-
gach pikinierów ustawiaj� szereg halabardników, którzy —
co nie jest wystarczaj�ce — robi� miejsce pikinierom do ma-
newru. Zatem piki nasze ustawione na froncie z tarczami za
sob� zdo�aj� odeprze� jazd� i na pocz�tku bitwy prze�amuj�
szyki, n�kaj�c piechot�. Kiedy jednak dochodzi do zwarcia
i staj� si� bezu�yteczne, miejsca ich zajmuj� tarczownicy z mie-
czami, którzy dadz� sobie rad� w ka�dej ci�bie.

LUIGI: Bardzo chcieliby�my teraz pozna�, jakby�cie wojsko
z tymi rodzajami broni i tak uszykowane ustawili do bitwy.

FABRIZIO: W�a�nie o tym rzec bym chcia� obecnie. Win-
ni�cie wiedzie�, �e w regularnym rzymskim wojsku, nazywa-
nym wojskiem konsularnym, nie by�o wi�cej ni� dwa legio-
ny obywateli Rzymu, licz�ce po sze�ciuset konnych i oko�o
jedenastu tysi�cy piechoty. Mieli oni te� znacznie wi�cej pie-
choty i konnicy, któr� s�ali im zaprzyja	nieni i skonfedero-
wani, a dzielona by�a ona na dwa oddzia�y, nazywane jeden
                                                           
3 I zapewne, nie b�d�c mniej sprytnym, wystawi�by te� w�asne

na przedzie — przyp. t�um.
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prawym, a drugi lewym skrzyd�em4, i nigdy nie pozwalali,
aby liczba tej piechoty przekracza�a liczb� piechoty legiono-
wej, ale radzi byli wielkiej liczbie konnicy. Z tak� armi�, z�o-
�on� z dwudziestu dwóch tysi�cy piechoty i oko�o dwóch
tysi�cy jazdy, konsul j�� si� ka�dego dzia�ania i szed� na ka�-
d� wypraw�. A gdy sz�o si� zmierzy� z du�� si��, dwaj kon-
sulowie ��czyli dwie armie. Trzeba wam równie� wiedzie�,
�e zazwyczaj we wszystkich trzech zasadniczych dzia�aniach,
w których wojska bra�y udzia�, a to w marszach, obozowaniu
i walce, lokowali oni legiony po�rodku, chcieli bowiem, aby
te same si�y, którym ufali najbardziej, mocniej si� jednoczy-
�y, co zobaczycie z omówienia tych trzech dzia�a�. Piechu-
rzy pomocniczy, dzi�ki wspólnym �wiczeniom z legionem,
byli równie sprawni jak on sam, gdy� podlegali tej samej dys-
cyplinie i podobnie byli ustawiani i wykorzystywani na polu
bitwy. Ten wi�c, kto wie, jak Rzymianie ustawiali legion do
bitwy, wie, jak ustawiali wszystkich. Tote� rzek�szy wam, jak
dzielili oni legion na trzy linie i jak jedna linia zast�powa�a
drug�, czas powiedzie� o uszykowaniu ca�ej armii w polu.

Chcia�bym wi�c uszykowa� pole na wzór Rzymian i tak
jak oni mieli dwa legiony, wyprowadzi�bym dwa bataliony,
po rozwini�ciu których rozmieszczenie ca�ej armii mo�na
by�oby ju� pozna�. Dodawanie wi�cej ludzi nie zmieni�oby
ju� bowiem niczego prócz powi�kszenia szyków.

Nie s�dz�, aby by�o konieczne przypomina� wam, ile pie-
choty jest w batalionie i �e ma on dziesi�� batalii, i jak s�
uzbrojone, i jacy s� dowódcy, i co to s� pikinierzy zwyczajni
                                                           
4 W tek�cie w�oskim: rogiem (corno) — przyp. t�um.
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i regularni welici, a co wydzieleni, poniewa� nie tak dawno
mówi�em wam o tym. Pozosta�o wi�c przypomnie� wam,
aby�cie przywo�ali to do pami�ci jako rzecz niezb�dn� do zro-
zumienia wszystkich innych uszykowa�. Przejd� zatem do
przedstawienia szyków bez powtarzania tego jeszcze raz.

Widz� to tak: dziesi�� batalii jednego batalionu nale�y
rozmie�ci� na lewej flance, a dziesi�� drugiego — na prawej.
Te po lewej uszykowa� nale�y tak oto: pi�� batalii powinno
by� ustawionych obok siebie wzd�u� frontu, tak aby mi�dzy
s�siednimi zosta�o miejsca na cztery �okcie d�ugo�ci, tym sa-
mym zajmie to obszar szeroki na sto czterdzie�ci jeden �okci
i czterdzie�ci g��boki. Za tymi pi�cioma bataliami umie�ci�-
bym trzy nast�pne w odleg�o�ci, mierzonej w prostej linii od
pierwszych, wynosz�cej czterdzie�ci �okci. Dwie z nich po-
winny si� znale	� na linii ty�ów tych pi�ciu, a trzecia winna
zaj�� miejsce po�rodku. Zatem te trzy zajmowa�yby co do
szeroko�ci i g��boko�ci ten sam obszar co tamtych pi��, lecz
podczas gdy tamtych pi�� by�oby rozstawionych w odleg�o-
�ci czterech �okci mi�dzy sob�, tu by�oby ich trzydzie�ci trzy.
Za nimi ustawi�bym dwie ostatnie batalie, tak�e w linii za ty-
mi trzema i w odleg�o�ci od nich trzydziestu czterech �okci,
a ka�da sta�aby z ty�u, za plecami [skrajnych z] tych trzech,
oddalona od drugiej o dziewi��dziesi�t jeden �okci. W ten
sposób uszykowane wszystkie te batalie zajmowa�yby teren
szeroki na sto czterdzie�ci jeden i g��boki na dwie�cie [�okci]5.
                                                           
5 Autor nie podaje, w jakich jednostkach to zmierzy�, w przek�a-

dach jedni mówi� o �okciach, a inni przeliczaj� to na jardy —
przyp. t�um.
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Wydzielonych pikinierów rozci�gn��bym wzd�u� lewych
flanków tych batalii w odleg�o�ci dwudziestu �okci od nich,
w stu czterdziestu trzech szeregach, po siedmiu w szeregu,
tak aby obj�li ca�� g��boko�� dziesi�ciu batalii ustawionych
tak, jak opisa�em. Pozosta�oby wi�c czterdzie�ci szeregów do
ochrony taborów i ludzi bez broni w ogonie armii po roze-
s�aniu dziesi�tników i centurionów na swoje miejsca.

Z trzech konestabli jeden poszed�by na czo�o, drugi zaj��-
by pozycj� po�rodku, a trzeci w ostatnim szeregu, w którym
powinien pe�ni� funkcj� tergiduktora, jak antyczni zwali tyln�
stra� wojska.

Powracaj�c do czo�a armii, mówi�, �e ustawi�bym weli-
tów wydzielonych obok wydzielonych pikinierów, których
— jak wiecie — jest pi�ciuset, i umie�ci�bym ich w odleg�o-
�ci czterdziestu �okci. Na ich boku i równie� po lewej, w od-
leg�o�ci stu pi��dziesi�ciu �okci, ustawi�bym ci��kozbrojn�
konnic�. Za nimi lekk� jazd�, ustawion� w tej samej odle-
g�o�ci co ci��kozbrojna. Zwyczajnych welitów zostawi�bym
przy ich bataliach, zajmowaliby oni przestrzenie, które wy-
dzieli�em mi�dzy bataliami; byliby im do pomocy, chyba �e-
bym ich od razu ustawi� ni�ej wydzielonych pikinierów. To,
czy zrobi�bym tak, czy inaczej, zale�a�oby od moich planów.

G�ównodowodz�cego ca�ego batalionu postawi�bym na
miejscu mi�dzy pierwszym a drugim szykiem batalii albo na
czele, albo mi�dzy ostatni� z pi�ciu batalii a wydzielonymi
pikinierami — zale�nie od sytuacji — w otoczeniu trzydziestu
lub czterdziestu pikinierów, co najroztropniejszych w pe�-
nieniu tej funkcji, zdolnych z po�wi�ceniem odeprze� atak;
winni oni sta� mi�dzy tr�baczami i chor��ymi.
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W taki szyk rozwin��bym batalion na lewym skrzydle, co
stanowi�oby uszykowanie po�owy armii, zajmuj�ce obszar
szeroko�ci pi�ciuset jedenastu �okci i — o czym wspomnia-
no poprzednio — nie wliczaj�c miejsca zajmowanego przez
wydzielonych pikinierów, którzy dzia�aj� jak tarcza dla ludzi
nieuzbrojonych, g��boko�ci oko�o stu �okci. Drugi batalion
umie�ci�bym po prawej, uszykowany wedle tej samej zasady
jak ten po lewej, zostawiaj�c mi�dzy nimi odst�p na trzydzie-
�ci �okci, lokuj�c w nim, na froncie, troch� artylerii, za któr�
znajdowa�by si� dowódca ca�ej armii, który winien mie� do-
ko�a siebie, prócz tr�bacza i sztandaru wodza, nie mniej ni�
dwustu pikinierów, wi�kszy pododdzia� piechoty, w�ród któ-
rej powinno by� dziesi�ciu lub wi�cej gotowych na wszelkie
rozkazy i winni oni mie� takie uzbrojenie i konie, by mogli
jecha� konno lub i�� pieszo, zale�nie od potrzeby.

Dziesi�� kanonierek artylerii armijnej wystarczy do bra-
nia miast. Nie powinny mie� �adunków ci��szych ni� pi��-
dziesi�ciofuntowe, z czego na polu s�u�y�yby mi one bardziej
do obrony obozu ni� do u�ycia w bitwie, a kaliber innej ar-
tylerii winien raczej by� dziesi�cio- ni� pi�tnastofuntowy. T�
ustawi�bym na froncie ca�ej armii, chyba �e z ukszta�towania
terenu wynika�oby, �e lepiej je rozmie�ci� na flankach w bez-
piecznym miejscu, w którym wróg nie móg�by im zagrozi�.

Tak uformowane wojsko mo�e wykorzysta� podczas bi-
twy szyki zarówno falang, jak i rzymskich legionów, ponie-
wa� pikinierzy s� na froncie, a ca�a piechota w takich jest usta-
wiona szykach, �e po napotkaniu nieprzyjaciela i starciu si�
z nim pierwsze szeregi mog�yby by� zast�pione przez te z ty�u
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sposobem stosowanym przez falangi. Gdyby za� — zaatako-
wani — musieli z�ama� szyki i si� cofn��, mogliby wej�� na
miejsce drugiej batalii za nimi, z któr� po��czeni, wszyscy ra-
zem byliby zdolni stawi� opór i na nowo podj�� walk� z nie-
przyjacielem. A gdyby i to nie wystarczy�o, mogliby w ten
sam sposób wycofa� si� po raz drugi i walczy� po raz trzeci.

Tak wi�c w tym ustawieniu, gdy przyjdzie bi� si�, mog�
oni przeformowywa� si� zarówno na sposób grecki, jak i rzym-
ski. A co do si�y wojska, nie sposób ustawi� go silniej, gdy�
oba skrzyd�a bogate s� w dowódców i bronie, a �adna cz��� nie
jest os�abiona, wyj�wszy cz��� tyln�, która jest bez broni, lecz
nawet ta cz��� ma flanki bronione przez wydzielonych piki-
nierów. Nie zdo�a te� nieprzyjaciel uderzy� na �adnym kie-
runku6, którego nie zasta�by uszykowanym, a na ty�y uderzy�
nie zdo�a, gdy� nie masz nieprzyjaciela, który by mia� tak� si��,
aby przypu�ci� jednaki szturm ze wszystkich stron naraz.

Gdyby�cie wiedzieli, �e jest a� tak silny, nigdy nie stan�-
liby�cie z nim do bitwy w polu. Je�li jednak b�dzie on trzy-
kro� od ciebie silniejszy i równie dobrze jak ty uszykowany,
gdy os�abi si�, uderzaj�c na ciebie w kilku miejscach, i gdy tyl-
ko pokonasz go w jednym, zniweczone zostan� wszystkie jego
plany. Je�li jego konnica b�dzie wi�ksza od twojej, i tak je-
ste� bezpieczny, gdy� opasuj�ce ci� szeregi pikinierów obro-
ni� ci� przed ka�dym jej atakiem, nawet je�li twoja w�asna
konnica zostanie odparta. Ponadto dowódcy s� ustawieni
w miejscach, z których mog� �atwo dowodzi� i wykonywa�

                                                           
6 W oryginale jest parte (cz���, segment, fragment), ale kierunek pasu-

je tu najlepiej ze wzgl�du na stwierdzenie ko�cowe — przyp. t�um.
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rozkazy. Odst�p mi�dzy jedn� batali� i nast�pn� i odleg�o��
mi�dzy jednym szykiem a kolejnym s�u�� nie tylko do przyj-
mowania jednych przez drugich, lecz równie� daj� miejsce
pos�a�com wysy�anym z rozkazami dowódcy. I jak ju� wam
wcze�niej mówi�em, tak jak Rzymianie mieli oko�o dwudziestu
czterech tysi�cy ludzi w armii, podobnie winno by� i tutaj.
A skoro inni �o�nierze zapo�yczyli styl walki i szyki swych
wojsk z legionów, tym bardziej ci �o�nierze, których zgroma-
dzili�cie w waszych dwu batalionach, powinni przyj�� ich
kszta�t i uszykowanie.

Maj�c ten przyk�ad, �atwo pój�� jego wzorem dalej. Bo
je�li armia zwi�kszy si� o dwa bataliony lub tylko o ludzi, ile
one licz�, nie trzeba robi� nic wi�cej, ni� podwoi� te szyki,
i w miejsce dziesi�ciu batalii na lewym skrzydle da� dwadzie-
�cia, czy to przez zwi�kszenie, czy wyd�u�enie szeregów, sto-
sownie do miejsca lub tego, co narzuca ci nieprzyjaciel.

LUIGI: Prawdziwie, panie, mam ja to wojsko przed oczami
i pali mnie ochota, by móc je ujrze� w bitwie. Za nic na �wiecie
nie chcia�bym, aby�cie si� zamienili w Fabiusza Maximusa za-
my�laj�cego powstrzyma� nieprzyjaciela w zatoce i odwlec dzie�
bitwy, gdy� okre�li�bym was gorzej ni� lud Rzymu rzek� o nim7.
                                                           
7 Fabiusz (Fabius Quintus Maximus Verrucosus Cunctator, 275 – 203

p.n.e.), charakterystycznego oblicza (Verrucosus — pokryty bro-
dawkami), oci�gaj�c si� z wydawaniem otwartych bitew (co
czasem wychodzi�o mu na dobre), zyska� te� przydomek Zwle-
kaj�cy (Cunctator). Pi�ciokrotny konsul, dwukrotny dyktator,
wybitny dowódca, utalentowany mówca. W wojnie z Hanniba-
lem unika� rozstrzygaj�cej bitwy, stosuj�c wojn� podjazdow�.
Aby wykupi� je�ców, przy braku zgody senatu, by dotrzyma�
s�owa, sprzeda� w�asny maj�tek — przyp. t�um.
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FABRIZIO: Nie l�kajcie si�. Czy� nie s�yszycie artylerii?
W�a�nie nasi wypalili, lecz niewielkie to poczyni�o szkody
nieprzyjacielowi, na co wydzieleni welici rzucaj� si� do przo-
du ze swoich pozycji wraz z lekk� konnic� i rozwijaj� si�,
z impetem i okrzykami ile si� w gard�ach uderzaj� na nieprzy-
jaciela, którego artylerii wystrza� jedyny przenios�o nad g�o-
wami naszej piechoty bez jakichkolwiek szkód dla niej. A sko-
ro nie zdo�a�a odda� drugiej salwy, nasi welici i konnica ju�
j� maj�. 
eby wi�c jej broni�, nieprzyjaciel podchodzi tak
blisko, �e ani nasza bateria, ani nieprzyjacielska zada� swych
wykonywa� ju� nie mo�e. Patrzcie, jak m��nie poczynaj�
sobie nasi ludzie, z jak� si��, zr�czno�ci� i wiedz� nabyt� pod-
czas szkole�, ufni w swoje wojsko. Patrzcie, jak zamaszy�cie
krocz� — a ci��ka konnica post�puje z boku — w szyku mar-
szowym, by na nowo dopiec wrogowi. Zobaczcie, nasza ar-
tyleria, aby ust�pi� im miejsca i da� drog� otwart�, cofa si� tam,
sk�d przedtem wyruszyli welici. Patrzcie, oto dowódca do-
daje im ducha, rozpo�cieraj�c przed nimi wizj� pewnego zwy-
ci�stwa. Widzicie, jak welici i lekka konnica, rozbieg�szy si�,
wracaj� na flanki, by oceni�, czy mog� zada� nieprzyjacielowi
straty, od flanków na niego ruszaj�c. Patrzcie, oto wojska
nacieraj� na siebie. Przyjrzyjcie si�, jak dzielnie oparli si� na-
wale wroga, z jakim spokojem, i jak dowódca wydaje roz-
kazy ci��kozbrojnej je	dzie, �e maj� atak powstrzyma� i sami
nie atakowa� ani nie wycofywa� si� z szeregów piechoty. Wi-
dzicie, jak nasza lekka jazda posz�a do ataku na hakownice
wroga, którymi chcia� uderzy� od flanki, i jak nieprzyja-
cielska konnica, id�c tamtym na pomoc, sprawi�a, �e wzi�ci
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w dwa ognie przez jednych i drugich konnych, nie mog� od-
da� wystrza�u i cofaj� si� za swoje batalie. Zobaczcie, z jak�
furi� nacieraj� na nich nasi pikinierzy, a piechota podesz�a ju�
tak blisko, �e pik nie mo�e u�ywa�, przeto zgodnie z dyscy-
plin� przez nas jej wpojon� pikinierzy nasi cofaj� si� stopniowo
mi�dzy nasze tarcze. Spójrzcie jak w tym czasie wielki oddzia�
ci��kiej konnicy nieprzyjaciela zepchn�� naszych pancernych
na lewym skrzydle, a nasi, pos�uszni rozkazom, wycofali
wydzielonych pikinierów i z ich pomoc� front reformuj�c,
odparli napastnika, ubiwszy przy tym wielu. Tymczasem
wszyscy pikinierzy zwyczajni z pierwszej batalii cofn�li si�
mi�dzy szeregi tarcz, zostawiaj�c tarczownikom zmagania,
którzy — patrzcie, z jak� odwag�, pewno�ci� i swobod�! —
morduj� nieprzyjaciela. Czy�by�cie nie dostrzegli, jak zwarte
s� walcz�ce szeregi, wskutek czego mog� u�ywa� mieczy tyl-
ko z najwi�kszym trudem? Spójrzcie, jak nieprzyjaciela trup
si� �ciele, któremu na nic piki i miecze — te pierwsze z po-
wodu zbytniej d�ugo�ci, te drugie z powodu zbyt mocnego
opancerzenia przeciwnika; ci ranni, ci ju� polegli, a cz��� do
ucieczki si� rzuca. Patrzajcie, jak umykaj� z prawa. Tak samo
jak i z lewa. Oto i nasza wiktoria! Azali nie ze szcz��ciem wy-
grali�my t� bitw�? By�oby szcz��cia w niej jeszcze wi�cej, gdy-
by mi pozwolono zaprz�c je do dzia�ania. Zobaczcie te�, �e
nie trzeba by�o odwo�ywa� si� do pomocy drugich i trzecich
szyków, gdy� do pobicia nieprzyjaciela starczy�a pierwsza li-
nia. Co si� tej cz��ci tyczy, nie mam ju� nic do rzeczenia, po-
za zw�tpie� rozwianiem, je�li was jakie najd�.
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LUIGI: Wygrali�cie to spotkanie z tak� gwa�towno�ci�,
�em zaskoczony jest wielce, a nawet os�upia�y. Nie s�dz� wi�c,
bym umia� dobrze wyrazi�, czy w umy�le moim osta�y si�
jakie� zw�tpienia. Ufaj�c wszak roztropno�ci waszej, odwa��
si� rzec wam, co my�l�. Powiedzcie mi najpierw, dlaczego
nie pozwolili�cie swoim armatom da� salw wi�cej ni� jedn�?
I czemu�cie wycofali je szybko na ty�y armii, nie wspomina-
j�c ju� potem o nich? Odnios�em równie� wra�enie, �e usta-
wili�cie artyleri� nieprzyjaciela tak wysoko, by posz�o po wa-
szej my�li. Je�li jednak si� zdarzy — a my�l�, �e zdarza si�
cz�sto — �e szeregi zostan� przerwane, co by�cie wówczas
radzili? A skoro ju� zszed�em na artyleri�, chcia�bym doko�-
czy� tych pyta�, by wi�cej ju� ich nie roztrz�sa�. S�ysza�em
wiele niech�tnych ocen o uzbrojeniu i organizacji wojsk sta-
ro�ytnych, w których uzasadniano, �e dzi� po�ytek z nich
by�by niewielki, czy wr�cz by�yby na nic naprzeciw artyle-
ryjskiej nawale, gdy� ma ona przewag� nad tymi broniami
i prze�amuje szeregi, wydaje si� wi�c im szale�stwem, by two-
rzy� szyki, których utrzyma� si� nie da, i znosi� trudy d	wi-
gania broni, która was nie ochroni.

FABRIZIO: Pytanie wasze d�ugiej wymaga odpowiedzi,
gdy� z wielu cz��ci si� sk�ada. To prawda, �e u�y�em ognia
artylerii wi�cej ni� raz, a nawet ten jeden raz wydaje mi si�
w�tpliwy. Powód kryje si� w tym, �e wa�niejsze jest, aby chro-
ni� si� przed salwami, ni� razi� nimi nieprzyjaciela. Musicie
zrozumie�, �e je�li nie chcecie, aby rani�a was artyleria, nie-
zb�dne jest sta� tam, gdzie was nie mo�e dosi�gn��, lub ukry�
si� za murami lub wa�em; nic innego jej nie powstrzyma, przy



K S I � G A  I I I

128

czym koniecznie musz� by� one bardzo mocne. Dowódcy,
którym bi� si� przychodzi, nie mog� sta� za murami czy ob-
wa�owaniami ani przebywa� tam, gdzie nie mo�e ona ich
dopa��. Dlatego musz�, nie maj�c sposobu, by samym si�
obroni�, znale	� co�, co ich mniej okaleczy; a nie pozostaje
im nic innego, jak zdoby� j� niezw�ocznie. Sposób na to jest
ten, aby zaj�� ich szybko i z osobna — nie zwolna lub mas�
ca�� — gdy� szybko�� odetnie im szans� na drugiej salwy
oddanie, a dzi�ki rozproszeniu �o�nierzy zdo�aj� rani� tyl-
ko niewielu spo�ród nich. Pododdzia� uszykowany zrobi� te-
go nie mo�e, gdy� maszeruj�c �aw�, zostan� rozsypani, na-
tomiast nieprzyjaciel nie b�dzie si� sili�, by ich prze�ama�,
je�li sami si� rozsypi�. Dlatego tak bym wojsko sformowa�,
by mog�o dzia�a� i tak, i tak.

Maj�c tysi�c welitów na skrzyd�ach, spowodowa�bym, aby
po salwie naszej artylerii przyst�pili oni do natarcia wraz z lek-
k� jazd� i zdobyli armaty wroga. Dlatego nie kaza�em swoim
strzela� powtórnie, by nie da� nieprzyjacielowi czasu do wy-
strza�u. Bo nie mo�esz zarazem da� mi swobody, nie daj�c jej
jemu. I tak jak to, �e nie strzela�em raz drugi, mia�o zapobiec
temu, by tamten nie strzeli� pierwszy, gdybym nie strzeli�
raz pierwszy, nie da�bym mu szansy, by strzeli� w ogóle. Aby
unieszkodliwi� artyleri� nieprzyjaciela, nie zostaje wi�c nic
innego, jak przypu�ci� na ni� szturm, gdy� — je�li nieprzy-
jaciel j� porzuci — w twoje r�ce wchodzi. Gdyby chcieli j�
obroni�, musieliby wytoczy� j� na ty�y, sk�d — czy w r�kach
wroga, czy naszych sprzymierze�ców, ognia ju� da� nie mo�e.

S�dz�, �e nawet bez przyk�adów to omówienie jest dla
was wystarczaj�ce, maj�c jednak ich wiele z dawnych czasów,
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nie omieszkam tego uczyni�. Ventidius8, id�c bi� si� z Parta-
mi, których si�a w du�ym stopniu tkwi�a w ich �ukach i strza-
�ach, pozwoli� im podej�� niemal do swoich stanowisk, nim
ruszy� z wojskiem do natarcia, co zrobi� tylko po to, aby osa-
czy� ich szybko i nie da� im mo�liwo�ci do oddania strza�u.
Cezar mówi nam, �e za jego pobytu w Galii wi���cy go bitw�
nieprzyjaciel natar� z tak wielk� furi�, �e ludzie Cezara nie mieli
czasu wyci�gn�� strza�, zgodnie z rzymskim zwyczajem. Wida�
z tego, �e je�li jeste� na polu i nie chcesz by� ra�onym czym�
z dala, nie ma innego wyj�cia, jak zdoby� to jak najpr�dzej.

Druga przyczyna, która równie� sk�oni�a mnie do dzia�a-
nia bez ognia artylerii, by� mo�e was roz�mieszy, nie s�dz�
jednak, by mo�na j� lekcewa�y�. Nic tak nie konfunduje woj-
ska, jak utrudnianie mu widoczno�ci. Otó� najwierniejsze
armie pokonanymi zosta�y przez utrudnion� widoczno��,
czy to z powodu py�u, czy s�o�ca. A nic tak nie przeszkadza
w widoczno�ci jak dym czyniony przez artyleri�, kiedy ta daje
ognia. Dlatego my�l�, �e by�oby rozs�dniej pozwoli� nieprzy-
jacielowi, by o�lepi� sam siebie, ni� wam o�lepionym go szu-
ka�. Z tej to przyczyny nie strzela�bym lub (jako �e nie by-
�oby to dobrze przyj�te, zwa�ywszy na dobr� s�aw�, jak� ma

                                                           
8 Ventidius (Publius Ventidius Bassus, ur. przed 89 p.n.e., zm. po 38

p.n.e.) znalaz� si� w Rzymie jako jeniec; dzi�ki Cezarowi zosta� se-
natorem; w wojnie domowej Oktawiana z Antoniuszem stan�� po
stronie Antoniusza, za co zosta� wygnany; po pogodzeniu si� panów
O. i A. otrzyma� w 43 r. konsulat; wys�any w 39 r. do Azji pobi�
Partów i Labienusa (by�ego legata Cezara, który w czasie wojny
domowej przeszed� na stron� Pompejusza),  podbi� Syri�, a w rok
potem ostatecznie pokona� ksi�cia Partów, Pakorusa — przyp. t�um.
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artyleria) ustawi�bym j� na skrzyd�ach armii, tak aby strzela-
j�c, nie zas�ania�a dymem frontu, co istotne jest dla moich lu-
dzi. 
e za� utrudnianie widzenia nieprzyjacielowi jest rzecz�
po�yteczn�, mo�na tu poda� przyk�ad Epaminondasa9, który,
aby o�lepi� id�cych mu na spotkanie, nakaza� lekkiej je	dzie
pocwa�owa� przed frontem wroga, aby kurz wznieci�, co
utrudni�o tamtym widzenie, a jemu przynios�o zwyci�stwo.

A co do waszej opinii, i�em salwie armatniej tor po my�li
swej nada�, powoduj�c, �e j� nad g�owami piechoty przenio-
s�o, odpowiem, �e zazwyczaj i nieporównanie cz��ciej ci��ka
artyleria chybia piechoty ni� jej dosi�ga, gdy� piechurzy s�
tak niewysocy, a wymierzy� do nich tak trudno, �e je�li cho�
odrobin� wy�ej j� podniesiesz, ogie� idzie ponad ich g�owa-
mi, a je�li j� obni�ysz, trafia w ziemi�, a wybuch nie dociera
do nich. Chroni� ich równie� nierówno�ci terenu, bo ka�-
dy ma�y zagajnik czy pagórek eksplozj� t�umi. A co si� tyczy
je	d	ców, a zw�aszcza ci��kozbrojnych, zwa�ywszy, �e stoj�
cia�niej i s� wy�si, mog� by� �atwiej trafieni. Wypada wi�c na
czas ostrza�u ustawi� ich bardziej na tyle. Jest prawd�, �e cz�-
�ciej ich rani� hakownice i mniejsza artyleria ni� wi�ksza. Tedy
najlepiej jest podej�� ich i uchwyci�, a je�li nawet w pierw-
szym szturmie b�d� jacy� polegli — polegli zawsze b�d�.

                                                           
9 Epaminondas (ok. 418 – 362 p.n.e.), wybitny polityk i dowódca

teba�ski, Teby kwit�y za jego rz�dów; podbi� wi�ksz� cz��� Pe-
loponezu i dwukrotnie pobi� Spartan (w r. 371 pod Leuktrami
i w r. 362 pod Mantyne�); w drugiej bitwie poniós� �mier� i sko�-
czy�a si� wielko�� Teb; jako pierwszy wprowadzi� szyk uko�ny,
pó	niej na�ladowany przez Macedo�czyków — przyp. t�um.
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Wszak�e dobry dowódca i dobre wojsko nie powinni li-
czy� pojedynczych strat, a tylko ogólne, i na�ladowa� powin-
ni Szwajcarów, którzy nigdy nie uchylaj� si� od walki z po-
wodu strachu przed artyleri�, przeciwnie — karz� �mierci�
tych, co by si� wa�yli powodowani strachem z szeregów si�
wy�ama� lub l�k jakowy� okaza�. Po salwie odes�a�em j�
w g��b szeregów, aby da� przej�cie bataliom. I pó	niej ju�
o niej nie wspomina�em, jako �e staje si� zb�dna, gdy bój roz-
gorzeje na dobre.

Zwrócili�cie równie� uwag�, �e przez wzgl�d na gwa�tow-
no�� tego narz�dzia wielu uwa�a, i� bro� i szyki staro�ytnych
s� bezu�yteczne, i wynika z waszej mowy, �e wspó�cze�ni wy-
nale	li szyki i pancerze zdolne broni� przed artyleri�. Skoro
to wiecie, rad by�bym, aby�cie mi to pokazali, gdy� jak do
tej pory nie znam �adnego przyk�adu i nie s�dz�, by taki si�
znalaz�. Chcia�bym wi�c poj�� owych, co ka�� �o�nierzom
wspó�czesnej piechoty nosi� napier�niki lub pancerze �elazne,
a konnych w ca�o�ci zbroj� pokrywa�, jako �e pogardzaj�c
zbrojami antyku i maj�c je za nieprzydatne, i tych nie powinni
mie� w cenie.

Chcia�bym te� wiedzie�, dla jakiej przyczyny Szwajcarzy
na wzór staro�ytnych szyków tworz� bataliony10 po sze�� lub
osiem tysi�cy ludzi i czemu� to na�laduj� ich wszyscy inni,
nie bacz�c na to, �e ogie� artyleryjski dla szyków takich jest
równie niebezpieczny jak i dla ka�dych innych na�laduj�cych
staro�ytne. Przyjmuj�, �e nie wiedzieliby oni, co odrzec. Lecz

                                                           
10 Liczebno�� tych „batalionów” odpowiada bardziej wspó�czesnej

brygadzie; zwracali�my ju� na to uwag� — przyp. t�um.
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je�liby�cie spytali �o�nierzy cokolwiek do�wiadczonych, od-
rzekliby najpierw, �e nosz� pancerze, bo cho� nie ustrzeg�
ich przed artyleri�, chroni� ich przed kuszami, pikami, mie-
czami, kamieniami i wszelkimi innymi razami zadawanymi
przez nieprzyjació�, a i to by dodali, �e id� rami� w rami� jak
Szwajcarzy, by �atwiej pokona� piechot�, lepiej wytrzyma�
konnic� i utrudni� nieprzyjacielowi mo�liwo�� ich pokonania.

Wida� wi�c, �e na �o�nierzy czyha wi�cej niebezpiecze�stw
ni� tylko artyleria, przed którymi si� chroni� pancerzem i uszy-
kowaniem. Z tego natomiast wynika, �e im lepsze ma wojsko
pancerze, im mocniej zwiera szeregi, tym bardziej jest bez-
pieczne. Tote� ktokolwiek jest zdania takiego jak to, które
przytoczyli�cie, brakuje mu rozwagi lub rozeznania rzeczy.
Bo je�li we	miemy tak ma�� cz��� dawnego uzbrojenia, która
jest dzi� stosowana, a jest ni� pika, i najmniejsz� formacj�,
a jest ni� batalia Szwajcarów, które daj� nam tyle dobrego,
wnosz�c tak wiele si�y do wojsk naszych, sk�d bierze si� nie-
wiara, �e inna bro� i szyki zapomniane nie przynios�yby nam
korzy�ci? Co wi�cej, je�li zaniedbamy artyleri�, trzymaj�c si�
ciasno, jak Szwajcarzy, czego innego mieliby�my si� obawia�?
Który� inny szyk wzbudzi w nas obaw�, je�li nie ten, który
mocno jest zwarty? Przy tym je�li nieprzyjacielska artyleria
nie straszna mi, kiedy miasto oblegam, mog�c skuteczniej
mnie razi� chroniona za murami, a uciszy� j� mog� tylko w�a-
sn�, mo�e wi�c ponawia� salwy pod�ug swego uznania, dla-
czego mia�bym si� jej obawia� w polu, je�li mog� j� szybko
przechwyci�? Zamkn� wi�c ten wywód w ten sposób, �e ar-
tyleria, moim zdaniem, nie przeszkodzi nikomu, kto potrafi
uciec si� do metod staro�ytnych i wykaza� staro�ytnych od-
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wag�. I gdyby nie to, �e �rodek ten wcze�niej wam przybli-
�y�em, móg�bym rzec o nim wi�cej, lecz b�d� si� odwo�ywa�
do tego, co ju� by�o rzeczone.

LUIGI: Potrafimy to teraz ju� dobrze zrozumie�, bo�cie
o artylerii rzekli nam niema�o, wi�c w sumie — jako widz�
— wedle waszego wskazania najlepszym sposobem, do któ-
rego mo�na si� uciec w starciu z ni�, jest przej�� j� szybko.
Tu w�tpliwo�� ogarnia mnie jedna, wydaje mi si� bowiem,
�e nieprzyjaciel mo�e j� tak rozmie�ci� na skrzyd�ach swej
armii, �e b�dzie móg� was razi�, a os�aniaj�c j� swoj� piecho-
t�, pojma� jej nie pozwoli. W ustawieniu batalii w waszym
wojsku — je�li dobrze pami�tam — s� odst�py na cztery �ok-
cie mi�dzy jedn� batali� a drug� i dwadzie�cia oddziela piki-
nierów wydzielonych od batalii. Gdyby nieprzyjaciel ustawi�
swe wojska podobnie do waszych i umie�ci� artyleri� w tych
wolnych przestrzeniach, s�dz�, �e z tego miejsca móg�by was
dosi�gn�� z najwi�kszym dla siebie spokojem, gdy� nie da�o-
by si� wej�� mi�dzy jego si�y, aby temu zapobiec.

FABRIZIO: Bardzo�cie skrupulatni w w�tpliwo�ciach
waszych, musz� wi�c je rozstrzygn�� lub doradzi� wam co�
w tej mierze. Mówi�em wam, �e batalie owe, czy to w mar-
szu, czy w bitwie, w nieustannym znajduj� si� ruchu i z na-
tury d��� ku sobie, wi�c armaty nie mog� wype�nia� swych
zada�. Je�li powi�kszysz miejsce, �eby tego zagro�enia unik-
n��, popadniesz w jeszcze wi�ksze tarapaty, gdy� z powodu
tych przerw stwarzasz nieprzyjacielowi nie tylko mo�liwo��
zagarni�cia twojej artylerii, lecz nara�asz si� na pobicie. Mu-
sicie jeszcze zrozumie�, �e artylerii mi�dzy szykami utrzyma�
niepodobna, zw�aszcza takiej, co spoczywa na lawetach, jako
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�e dzia�a te przemieszczaj� si� w jednym kierunku, a strzela-
j� w drugim. Tedy chc�cy ich u�y� w marszu, nale�a�oby je
obróci� przed strza�em, a do obrotu potrzebuj� one tak du�o
miejsca, �e pi��dziesi�t lawet z armatami zburzy�oby szeregi
wojska. Przeto trzeba koniecznie trzyma� je poza szykami,
gdzie mog� dzia�a� w sposób przedstawiony wam przed chwil�.

Lecz przyjmijmy, �e da�oby si� je tam trzyma� i �e znale-
ziono by sposób po�redni, tak by ludzie skupieni blisko nie
zawadzali artylerii i nie byli otwarci na tyle, by da� nieprzy-
jacielowi drog�. Mówi�, �e w czasie bitwy jest na nie prosty
sposób przez utworzenie w waszych wojskach takich odst�-
pów, by da� woln� drog� ich salwom i tym samym zniweczy�
ich si��. �atwo mo�na to zrobi�, poniewa� nieprzyjaciel, je�li
chce mie� armaty bezpieczne, musi postawi� je na ko�cach
takich odst�pów, wi�c ich salwy, je�li nie maj� razi� w�asnych
ludzi, musz� i�� na wprost i zawsze w tej samej linii, tote�
ust�puj�c im, mo�na ich �atwo unikn��.

A jest to zasada ogólna, �e temu, czemu nie mo�esz si�
przeciwstawi�, musisz da� woln� drog�. Tak staro�ytni robi-
li ze s�oniami i rydwanami z sierpami. S�dz�, a nawet jestem
przekonany, �e przyznacie ju� teraz, i�em bitw� opracowa�
i wygra� tym w�asnym sposobem. Gdyby jednak i to was nie
przekonywa�o, com rzek� by� do tej pory, powtórz�, �e nie-
mo�liwo�ci� by�oby armii tak ustawionej i uzbrojonej nie wy-
gra� w pierwszym starciu z ka�d� inn� armi� urz�dzon� na
obecny sposób, jako �e tworz� one zazwyczaj tylko jeden front,
nie maj� tarczowników, co bezbronnymi je czyni w bezpo-
�redniej blisko�ci nieprzyjaciela. Ustawione w ten sposób, �e
maj� batalie na flankach jedna obok drugiej, stanowi� cienk�
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lini�. A je�li ustawi� si� jedna za drug�, bez szansy na przej-
mowanie szeregów, robi� to b��dnie i �atwo popadaj� w k�o-
poty. I cho� daje si� tym wojskom trzy nazwy i dzieli na trzy
batalie: awangard�, batali� i stra� tyln�, do niczego innego to
nie s�u�y, jak do marszu i rozró�nie� na kwaterze — gdy na-
dejdzie dzie� bitwy, stawiaj� wszystko na pierwsze uderzenie
i jedn� kart� fortuny.

LUIGI: Zauwa�y�em równie�, �e walcz�ca na waszym po-
lu konnica zosta�a odparta przez konnic� nieprzyjaciela i �e
wycofa�a si� mi�dzy wydzielonych pikinierów, gdzie z ich
pomoc� nie tylko j� powstrzyma�a, lecz odepchn��a do ty�u.
Wierz�, jako mówicie, �e pikinierzy mog� si� oprze� konni-
cy, lecz w zwartym i wielkim oddziale, jak go maj� Szwajca-
rzy. Wasze wojsko natomiast ma pi�� szeregów pikinierów
na czele i siedem na flance, nie widz� wi�c, jakim sposobem
mieliby jej skutecznie stawi� czo�o.

FABRIZIO: Chocia� ju� wam mówi�em, �e swego czasu
w macedo�skich falangach by�o u�ywanych sze�� szeregów,
jednak winni�cie wiedzie�, �e batalion szwajcarski, nawet
gdyby si� sk�ada� z tysi�ca szeregów, nie u�y�by wi�cej ni�
czterech, najwy�ej pi�ciu, gdy� ich piki maj� dziewi�� �okci
d�ugo�ci, z czego pó�tora �okcia mi�dzy d�o�mi wypada,
a tylko siedem i pó� �okcia piki wystaje przed pierwszy sze-
reg. W drugim szeregu, prócz tego, co zajmuj� r�ce, pó�tora
�okcia idzie na odleg�o�� mi�dzy jednym szeregiem a drugim.
Do u�ycia zostaje wi�c nie wi�cej ni� sze�� �okci piki. W trze-
cim szeregu z tych samych przyczyn zostaje cztery i pó� �ok-
cia, trzy w czwartym i pó�tora w pi�tym. Pozosta�e szeregi nie
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s� w stanie zadawa� obra�e�, s�u�� jednak — jako�my rzekli
— do zast�powania pierwszych szeregów i jako umocnie-
nie tych pi�ciu. Je�li zatem pi�� ich szeregów zdo�a konie po-
wstrzyma�, czemu� by pi�� naszych nie mia�o ich trzyma�
w szachu, je�li im nie zabraknie podtrzymania z ty�u, pomoc-
nego tak samo, mimo �e nie maj� oni pik jak inni. A je�li sze-
regi wydzielonych pikinierów rozmieszczone wzd�u� flanków
wydaj� si� wam za w�skie, mo�na je uformowa� w kwadrat
i umie�ci� na flankach dwu batalii, które ustawiam w ostat-
nich szykach armii. Z tego miejsca mog� one �atwo i�� w su-
kurs i przodom, i ty�om, i nie�� pomoc konnicy, w zale�no-
�ci od bie��cych potrzeb.

LUIGI: Czy zawsze u�yliby�cie takich szyków, gdyby
przysz�o wam si� w bitw� wdawa�?

FABRIZIO: 
adn� miar�, gdy� musicie zmienia� ufor-
mowanie armii, jak tego wymaga sytuacja, kondycja i liczeb-
no�� wroga, co — nim wywód ten ko�ca dobiegnie — na
przyk�adzie zostanie uj�te. Lecz formacja tutaj przedstawio-
na nawet nie dlatego pokazan� wam zosta�a, �e od innych
jest silniejsza — a siln� jest naprawd� — co po to, �e z niej
p�ynie zasada i system, pod�ug których pozna� mo�na sposób
uszykowania innych; jako �e ka�da nauka ma swoje ogólne
podstawy, na których w wi�kszej cz��ci si� opiera. Jedno tylko
wam radz�: i�by�cie nigdy nie ustawiali wojska w ten sposób,
aby tym, co walcz� na przedzie, pomocy nie�� nie mogli ci,
co z ty�u stoj�, bo ka�dy, kto dopu�ci si� takiego b��du, wi�k-
sz� cz��� wojska bezu�yteczn� czyni i gdy cho� troch� dziel-
no�ci zast�pi mu drog�, zwyci��y� nie zdo�a.
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LUIGI: Nachodzi mnie pewna w�tpliwo�� dotycz�ca tej
cz��ci. Widzia�em, �e rozmieszczaj�c batalie, tworzycie front
rozleg�y na pi�� pododdzia�ów, po�rodku trzy stoj�, a w tyl-
nych cz��ciach wyst�puj� dwa. S�dz� przeto, �e by�oby lepiej
ustawienie zrobi� odwrotne, gdy� tak my�l�, �e armi� trud-
niej b�dzie pokona�, gdy ten, kto na ni� uderza, im bardziej
si� w ni� zag��bia, tym mocniejsz� j� tam spotyka. Widzi mi
si� natomiast, �e w szykach przez was obmy�lonych, im kto
g��biej w nie wejdzie, tym s�abszymi je znajdzie.

FABRIZIO: Gdyby�cie pami�tali, �e triari, b�d�cy w rzym-
skich legionach trzeci� lini�, nie liczyli wi�cej ni� sze�ciuset
ludzi, mieliby�cie mniej w�tpliwo�ci, wiedz�c, �e stali oni
w ostatnich szeregach. Zobaczyliby�cie bowiem, �e — co uza-
sadnia ten przyk�ad — ustawi�em w ogonie dwie batalie, któ-
re maj� dziewi�� setek piechoty. Je�li wi�c pope�niam b��d,
to ten, �e w stosunku do Rzymian wzi��em tam ludzi zbyt
du�o, a nie ma�o. I cho� ten przyk�ad powinien wystarczy�,
wyjawi� wam tego powody.

Pierwsza linia wojsk jest solidna i zwarta, poniewa� musi
wytrzyma� natarcie nieprzyjaciela bez liczenia na wsparcie
towarzyszy broni, tote� musi obfitowa� w ludzi, jako �e ich
niedobór móg�by j� os�abi�, ju� to z powodu w�t�o�ci szyku,
ju� niewystarczaj�cej ich liczby. Natomiast druga linia, która
pierwej ni	li bi� nieprzyjaciela, ma dawa� wytchnienie wal-
cz�cym w linii pierwszej, musi mie� du�e luzy, dlatego jej
liczebno�� powinna by� mniejsza ni� pierwszej. Gdyby bo-
wiem by�a liczniejsza lub taka sama, nie by�oby w niej miejsc
wolnych, co mog�oby wprowadzi� zamieszanie, lub z powo-
du koniecznych odst�pów rozci�gn��aby si� szerzej ni� ci
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na froncie, powoduj�c niedoskona�o�� uformowania armii.
I nieprawd� jest, co�cie rzekli, �e im g��biej nieprzyjaciel si�
wedrze w bataliony, tym s�abszymi je tam zastanie, gdy� nie
walczy on nigdy z drugim szykiem, je�li pierwszy ju� do nie-
go nie do��czy� — tak wi�c zastaje �rodek batalionu silniejszym,
a nie s�abszym, musz�c bi� si� jednocze�nie z pierwszym i dru-
gim szykiem. I tak samo si� stanie, gdyby nieprzyjaciel prze-
nikn�� do linii trzeciej. Tu mu walczy� przyjdzie nie tylko
z dwiema �wie�ymi bataliami, lecz z ca�ym batalionem. A jako
�e te ostatnie pododdzia�y dostaj� wi�cej ludzi, odst�p pomi�-
dzy nimi musi by� jeszcze wi�kszy, a tych, którzy ich przyj-
muj�, musi by� mniej.

LUIGI: Zadowala mnie to, co�cie powiedzieli, raczcie
wszak odpowiedzie� i na to: je�li pi�� batalii cofa si� mi�dzy
te trzy drugiego rzutu, a potem osiem mi�dzy dwie trzecie-
go, jak to jest mo�liwe, aby osiem, a potem dziesi�� pomie-
�ci�o si� razem na miejscu zajmowanym przez pi��?

FABRIZIO: Odpowiadaj�c, zaczn� od tego, �e nie s� to
te same odst�py, gdy� mi�dzy tymi pi�cioma [bataliami] s�
mniejsze ni� mi�dzy trzema lub dwiema, gdy si� w nie cofa-
j�. Do tego dochodz� odst�py mi�dzy batalionami i mi�dzy
skrajnymi bataliami i pikinierami wydzielonymi. Miejsca jest
wi�c pod dostatkiem. Poza tym trzeba zwa�y�, �e odst�py
w bataliach jeszcze nienaruszonych s� inne ni� te w szykach
przerzedzonych w boju. Zmiany id� wi�c w dwu kierunkach:
szyki zwieraj� si� lub poszerzaj�. Poszerzaj� si� wówczas,
gdy ludzie, zdj�ci strachem, rzucaj� si� do odwrotu. Czuj�c
mniej zagro�enia i dzia�aj�c w obronie, zwieraj� si� cia�niej,
a nie rozpraszaj�. Dodatkowo pi�� szeregów pikinierów, które
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na pocz�tku bitwy by�y na froncie, wycofuje si� mi�dzy swo-
imi bataliami na ty�y armii, robi�c miejsce tarczownikom —
ci s� zdolni do walki. A kiedy dotr� oni na ty�y, mog� by� na
stosowne rozkazy dowódcy, który wykorzysta ich dobrze,
podczas gdy pozostaj�c na froncie, w bitewnym tumulcie,
byliby do niczego. Pomy�lane odst�py s� tym samym na tyle
szerokie, aby przyj�� pozosta�e si�y. A gdyby nawet ich nie
starcza�o, flanki z ludzi s� utworzone — nie z murów, któ-
rzy ust�puj�c miejsca i rozst�puj�c si� na boki, daj� go tyle,
ile potrzeba do ich wch�oni�cia.

LUIGI: A co zrobicie z szykami wydzielonych pikinie-
rów, których ustawili�cie na flankach armii, gdy batalie co-
faj� si� do drugiej linii? Czy naka�ecie im sta� twardo, aby
utworzyli dwa skrzyd�a armii, czy po�lecie ich do cofaj�cej
si� batalii? A je�liby mieli wykona� to drugie, nie widz�, ja-
kim sposobem, skoro nie ma za nimi batalii z odst�pami na
tyle szerokimi, �eby mog�y ich przyj��.

FABRIZIO: Je�li nieprzyjaciel, zmuszaj�c batali� do wyco-
fania, nie naciska na nich zbyt mocno, mog� nadal sta�, gdzie
stali w szyku, szkodz�c mu od flanki, po tym jak pierwsze
batalie si� cofn�. Je�li jednak ich bije, co mo�e si� zdarzy�,
skoro si�y mia� do�� do zmuszenia innych do odwrotu, winni
równie� si� cofn��. Zrobi� mog� to z powodzeniem, bo cho�
nie maj� nikogo za sob�, kto by ich przyj��, mog� swe sze-
regi podwoi� od �rodka w prawo przez wst�pienie jednego
mi�dzy drugi — sposobem, o którym mówili�my ju�, roz-
prawiaj�c o podwajaniu szyków. Jest prawd�, �e gdy chc� si�
wycofa� w drodze podwajania, trzeba u�y� innych sposobów
ni� te, które wam przedstawi�em, jako �em mówi�, i� drugi
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szereg ma wst�pi� mi�dzy pierwszy, czwarty mi�dzy trzeci i tak
dalej, po trochu. W tym natomiast przypadku nie zacznie si�
to od przodu, lecz od ty�u, tak �e podwajaj�ce si� szeregi b�-
d� si� wycofywa� zarazem, nie za� post�powa� ku przodowi.

Aby jednak odpowiedzie� na wszystko, o co�cie pytali i o co
mo�ecie zapyta�, powtarzam wam raz jeszcze: ustawi�em t�
armi� i wyja�niam wam to pole bitwy z dwóch powodów. Raz,
aby wam unaoczni�, jak j� uszykowa�. Dwa, aby wam po-
kaza�, jako jest �wiczona. Co do uszykowania, my�l�, �e�cie
wszyscy wi�kszo�� poj�li. A co do armii samej, mówi� wam,
�e na ogó� mo�na j� uszykowa� w tej postaci, tote� dowódcy
powinni si� nauczy� utrzymywa� swe batalie w tym szyku.
I tak jak obowi�zkiem ka�dego �o�nierza z osobna jest usta-
wienia w ka�dej batalii pilnowa�, tak obowi�zkiem ka�dego
dowódcy jest trzyma� ka�dy oddzia� wojska w nale�ytym po-
rz�dku i wiedzie�, jak wykonywa� rozkazy g�ównodowodz�-
cego. Jest zatem wskazane, aby umieli oni batalie swoje jed-
noczy� i natychmiast miejsca zajmowa�.

W tym celu na sztandarze ka�dej batalii jej numer musi
widnie� wyra	nie, by mo�na ni� dowodzi� i �eby dowódca
i �o�nierze mogli go �atwo rozpozna�. Bataliony zarówno
winny mie� numery uwidaczniane na w�asnych, g�ównych
sztandarach. Trzeba zatem wiedzie�, jaki numer ma batalion
na lewym i na prawym skrzydle, zna� numery tych na froncie
i w centrum. Staro�ytni dbali te�, aby te numery odpowiada�y
randze stopni w wojsku. Na przyk�ad pierwszym stopniem
jest dziesi�tnik, drugim dowódca pi��dziesi�ciu welitów re-
gularnych, trzecim — centurion, czwartym — dowódca
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pierwszej batalii, pi�tym — dowódca drugiej, szóstym — trze-
ciej, i tak a� do dziesi�tej batalii, która powinna by� na drugim
miejscu po g�ównodowodz�cym ca�ego batalionu. I nikt taki tej
funkcji dowódczej otrzyma� nie powinien, kto by si� wpierw
nie dos�u�y� wszystkich wymienionych stopni. Poniewa� za�
prócz tych szar�y jest jeszcze trzech konestabli pikinierów
wydzielonych i dwóch dowodz�cych wydzielonymi welita-
mi, chcia�bym im przyzna� stopie� konestabla pierwszej
batalii, nie dbaj�c o to, �e b�dzie sze�ciu ludzi z takim stop-
niem, aby ka�dy z nich móg� si� ubiega� i robi�, co w jego
mocy, by zas�u�y� na awans do drugiej batalii. Ka�dy z tych
dowódców, wiedz�c, gdzie powinna sta� jego batalia, na rozkaz
i g�os tr�bki pod��a na swoje miejsce, gdy chor�giew g�ów-
nodowodz�cego wzniesie si� do góry, i ca�e wojsko ustawia si�,
gdzie trzeba. To jest pierwsze �wiczenie, do którego wojsko
przyzwyczaja� nale�y — to znaczy do szybkiego ustawiania si�
w szyku. Aby to zrobi�, musicie cz�sto, ka�dego dnia, zbie-
ra� ich i rozpuszcza�.

LUIGI: Jakie znaki prócz numerów chcieliby�cie widzie�
na sztandarach armii?

FABRIZIO: Chor�giew g�ównodowodz�cego powinna
mie� herb ksi�cia danego wojska, wszystkie inne mog� mie�
ten sam emblemat, cho� na ró�nych polach, lub god�o, które
uzna za odpowiednie pan ca�ej armii. Jest to jednak rzecz po-
mniejszej wagi, o ile w ko�cowym wyniku powstanie mo�-
liwo�� rozró�niania ich mi�dzy sob�.

Przejd	my wszak do innego �wiczenia, w którym wojsko
te� wprawia� nale�y. A jest nim maszerowanie miarowym
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krokiem z dogl�daniem, czy podczas marszu zachowuje ono
szyk. Trzecie �wiczenie polega na wyuczeniu ich zachowa�
takich jak podczas bitwy: jak ma strzela� artyleria i jak si� wy-
cofywa�, jak wydzieleni welici rusza� maj� do przodu i po
pozorowanym natarciu cofa� si� na ty�y; pierwsz� batali� �wi-
czy� nale�y w odpieraniu ataku, wycofywaniu si� w przerwy
na drugiej linii, a potem do linii trzeciej, i w tym, jak ma stam-
t�d wraca� na swoje miejsce. To �wicz�c, przyzwyczaja� ich
trzeba, by ka�dy �atwo to pozna� i przyswoi�, co przez prakty-
kowanie i zaznajamianie �atwo da si� wpoi�.

Czwarte �wiczenie polega na nauczeniu ich rozpoznawa-
nia rozkazów dowódcy dawanych muzyk� lub ruchem
sztandaru, by by�y rozumiane na równi z tymi, które s� im
wydawane s�owami. A �e wa�no�� komend muzyk� wyda-
wanych powinna przerasta� te s�owne, opowiem wam, jak
u�ywali ich staro�ytni. Jak podaje Tucydydes11, w armii La-
cedemo�czyków by�y w u�yciu gwizdki, uwa�ano bowiem,
�e ich brzmienie by�o odpowiedniejsze do tego, aby ich woj-
sko post�powa�o z rozwag� i bez gwa�towno�ci. Powodowa-
ni tym samym Kartagi�czycy, id�c do pierwszego natarcia,
u�ywali cytry12. Alliatus, król Lidyjczyków, stosowa� na woj-
nie cytry i flety, natomiast Aleksander Wielki i Rzymianie

                                                           
11 Tucydydes (Tukidydes, ok. 460 – 400 p.n.e.), jeden z najwybitniej-

szych historyków staro�ytnych, autor o�mioksi�gu Historia wojny
peloponeskiej, obejmuj�cego lata 431 – 411; trze	wy krytyk i ana-
lityk historii — przyp. t�um.

12 Cytra, inaczej kithára — staro�ytny, grecki instrument strunowy
szarpany; odmiana liry — przyp. t�um.
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u�ywali rogów i tr�b, jako �e widzieli, i� za pomoc� takich in-
strumentów mo�na �o�nierzom wla� w serca odwagi i spra-
wi�, �e b�d� bi� si� dzielniej.

I tak jak zaczerpn�li�my od Greków i Rzymian metody
wyposa�enia naszego wojska, tak równie� w wyborze sygna-
�ów d	wi�kowych winni�my pos�u�y� si� obyczajami obu
tych narodów. Dlatego ustawi�bym tr�bki obok g�ównodo-
wodz�cego, gdy� ich d	wi�k nie tylko wojsko pobudza, lecz
da si� us�ysze� po�ród wszelkiego zgie�ku lepiej ni� jakikol-
wiek inny. Chcia�bym, by inne d	wi�ki by�y przypisane ko-
nestablom i dowódcom batalii — ich 	ród�em by�yby ma�e
b�bny i flety, brzmi�ce nie tak, jak obecnie, lecz tak, jako je
s�ycha� zazwyczaj na festynach. I tak, dowódca powinien wska-
zywa� tr�bk�, gdzie zajmowa� pozycje lub w któr� pod��a�
stron� — do przodu i�� czy zawraca�, kiedy ma bi� artyleria,
k�dy wydzieleni welici i�� maj�, i poprzez zmiany tych sygna-
�ów wskazywa� wojsku wszystkie manewry, które si� zwy-
kle zarz�dza. Po tr�bkach id� zasi� b�bny. A �e wy�wiczenie
w tych sprawach jest bardzo istotne, dok�ada�bym du�ych sta-
ra�, by wojsko je opanowa�o. A co do konnicy — u�ywa�bym
tr�b tych samych, lecz mniejszych i o innej tonacji d	wi�ków
ni� te dowódców pieszych. To wszystko, co wed�ug mnie do-
tyczy wojska organizacji i �wiczenia.

LUIGI: Wybaczcie panie, lecz nurtuje mnie rzecz jeszcze
jedna. Dlaczego kazali�cie lekkiej konnicy i wydzielonym we-
litom i�� do natarcia z okrzykami, wrzaw� i furi�, a gdy ru-
sza� do boju zasadniczy trzon armii — jak zauwa�yli�cie —
odby�o si� to w wielkiej ciszy? Poniewa� nie rozumiem, sk�d
ró�nica ta wynika, prosi�bym was o wyja�nienie mi tego.
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FABRIZIO: Ró�nych zda� byli staro�ytni wodzowie, gdy
chodzi�o o rozpoczynanie natarcia: czy powinno si� przyspie-
sza� kroku z ha�asem, czy podchodzi� w milczeniu i wolno.
Drugi sposób s�u�y umocnieniu szeregów i lepszemu rozu-
mieniu rozkazów dowódcy — pierwszy ludziom ducha do-
daje. A poniewa� uwa�am, �e ka�da z tych metod jest godna
uwagi, pos�a�em jednych g�o�no, a drugich w milczeniu, bo
�adn� miar� nie s�dz�, �eby ci�g�a wrzawa s�u�y�a osi�gni�ciu
celu, gdy� zag�usza komendy, co jest rzecz� zgubn�. I nie wy-
daje si� s�uszne zak�ada�, �e Rzymianie po przypuszczeniu
pierwszego ataku szli dalej do natarcia z tak� wrzaw�, gdy� cz�-
sto w ich historiach wida�, �e dzi�ki s�ownym upomnieniom
dowódcy �o�nierze, którzy byli sk�onni uciec, zatrzymywali si�
i, stosuj�c si� do jego komend, ró�norodnie przeformowywali
szyki, co nie dzia�oby si�, gdyby zgie�k zag�usza� jego g�os.
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