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C

OSIMO: Skoro zmieniamy temat, chciabym, aeby
zmieni te pytajcego, gdy nie po woli mi by posdzonym o zarozumiao, któr to przywar zwykem wytyka innym. Rezygnuj wic z mojego przewodnictwa w rozmowie, skadajc je w rce tego z moich towarzyszy, który
by si go zechcia podj.
ZANOBI: Byoby z waszej strony najaskawiej, gdybycie
zechcieli kontynuowa, skoro jednak wola wasza jest odmienna, raczcie wskaza, kto ma zaj wasze miejsce.
COSIMO: Obowizek ten wam bym powierzy, panie.
FABRIZIO: Z przyjemnoci wezm go na siebie i postpi weneckim zwyczajem, wedle którego najmodsi przemawiaj najpierw i nie bez przyczyny — jest to bowiem wiczeniem dla modych ludzi, a mam takie przekonanie, e modzi
s chtniejsi do roztrzsa 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 nastpcy, tak i wy, panie, bdziecie
radzi jego zapytaniom. Powrómy wic, prosz, do rzeczy,
i nie tramy wicej czasu.
FABRIZIO: Jestem przekonany, e chcc pokaza, jak
wygldaj dobre przygotowania armii do podjcia bitwy, najlepiej byoby opowiedzie, jak Grecy i Rzymianie gotowali
szyki w swoich wojskach. Wziwszy jednak, e sami o rzeczach
tych potraficie przeczyta i je rozway za porednictwem
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pisarzy staroytnych, pomin wiele szczegóów i przytocz
tylko to, co uwaam za niezbdne do naladowania, jeli w naszych czasach wojska nasze chcielibymy cho troch udoskonali. Nie tracc wic ni chwili, przedstawi, jak si wojsko do
bitwy gotuje, jako si sprawy maj, kiedy do niej dojdzie, i co
mona przewiczy w pozorowanych manewrach.
Najwikszym bdem popenianym 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
staroytnych, w którym jeden szyk od drugiego otrzymywa
wsparcie1. Nie stosujc tego, nie mona ani wspomóc walczcych w szyku na przedzie, ani ich obroni, ani zmieni ich
w czasie bitwy; to za najlepiej byo widoczne u Rzymian.
Aby sposób ten unaoczni, opowiem, jak Rzymianie siy kadego legionu dzielili na trzy klasy; a byli to: hastati, principes
i triari2, z których hastati stanowili pierwsz lini armii w zwartych i gbokich 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 midzy siebie szeregi principes i hastati. Ponadto mieli oni procarzy, uczników
i innych lekkozbrojnych; nie stali oni w tych szykach, lecz
na froncie armii, midzy jazd i piechot. Ci lekkozbrojni roz1

Na zasadzie przenikania szyków — przyp. tum.

2

Hastati (wócznicy, z ac. hasta — wócznia) byli to onierze najmodsi, do 24 roku ycia; principes (cikozbrojni piechurzy) tworzyli w natarciu drug lini; triari, onierze najstarsi, stanowili
trzeci lini — przyp. tum.
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poczynali bitw i jeli im si udao — co zdarzao si rzadko
— odnosili zwycistwo. A jeli 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 nastpio, do boju ruszali hastati, cierali si z nieprzyjacielem, a jeli i oni ulegli, cofali si stopniowo w wolne miejsca w szeregach principes i wraz z nimi na nowo szli
do natarcia. Jeli i tych wypierano, razem cofali si w wte
linie triari i wszyscy razem, mas ca, ponownie ruszali w bój.
A jeli ich pokonano, nie byo ju innej rady, jako e nie byo sposobu, aby si przegrupowa. Konnica staa na flankach,
niczym dwa skrzyda u ciaa, bijc si z konnymi, a niekiedy
pomagajc piechocie — zalenie od potrzeby. Ten sposób
trzykrotnego przegrupowywania si jest prawie nie do pokonania, albowiem trzeba by na to, eby fortuna opucia was
trzykrotnie i eby nieprzyjaciel tyle mia hartu ducha, by was
trzykrotnie zwyciy.
Grecy w swoich falangach nie stosowali tej metody przeformowywania si i cho mieli wiele szyków i dowódców,
tworzyli jedno ciao, czy raczej — jeden front. Tote, aby sobie wzajemnie pomaga, nie wycofywali si z jednego szeregu do drugiego jak Rzymianie, lecz jeden czowiek zajmowa
miejsce drugiego. Robiono to tak. Ich falangi skaday si
z wielu szeregów i — zakadajc, e idc naprzeciw nieprzyjacielowi, mieli w jednym szeregu pidziesiciu ludzi —
walczy mogo a sze pierwszych szeregów, poniewa ich
piki, które zwali sarysami, byy tak dugie, e ich ostrza niesione przez tych w szóstym szeregu sigay poza pierwszy
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szereg. Tak wic gdy podczas walki który z pierwszego szeregu pad zabity lub raniony, ten, kto by za nim w drugim
szeregu, natychmiast zajmowa jego miejsce, a ten, kto za tamtym sta w szeregu trzecim, wchodzi do szeregu drugiego,
i tak kolejno, w jednej niemal chwili wszystkie szeregi z tyu
uzupeniay niedobory na froncie, tak e szyki byy wci kompletne i nigdzie wród walczcych nie zostaway puste miejsca
oprócz ostatniego szeregu, który si uszczupla, gdy nie byo
nikogo z tyu, co by móg go zasili. Tak wic straty ponoszone
w pierwszym szeregu uszczuplay ostatni, podczas gdy pierwszy pozostawa wci peny i w ten sposób, dziki takiemu
ustawieniu, falangi mona byo uszczupli raczej ni przeama, gdy gboko szyku czynia go prawie nie do przebicia.
Rzymianie na pocztku te korzystali z falang i utrzymywali swoje legiony w ordynku do nich podobnym. Pó niej,
niezadowoleni z tego ustawienia, podzielili legiony na kilka
korpusów, tj. na kohorty i manipuy. Doszli bowiem do wniosku — o czym przed chwil mówiem — e w formacji tej
winno by wicej ycia i ruchliwoci, dlatego naley j zestawi z kilku samodzielnych pododdziaów, oddzielnie dowodzonych.
Bataliony szwajcarskie wspóczenie stosuj wszystkie zasady falangi, zarówno co do ich rozmiarów, jak i caej organizacji wzgldem pomocy wzajemnej, a na polu bitwy ustawiaj si jeden obok drugiego, a niekiedy jeden za drugim.
Nie ma w nich moliwoci wchaniania jednego przez drugi, ale w tym ustawieniu do pomocy drugiemu ustawiaj oni
jeden batalion z tyu po prawej rce, wic jeli pierwszy po-
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trzebuje wsparcia, drugi moe postpi do przodu, idc mu
w sukurs. Trzeci batalion ustawiaj za nimi, lecz w odlegoci
strzau z harkabuza. Czyni tak na wypadek wyparcia tamtych obu, kiedy ten idzie naprzód, a tamte maj miejsce, by
si cofn, unikajc zmieszania z idcymi do przodu. Zwaywszy jednak, e wielkiej masy nie da si wymieni na zasadzie przenikania tak jak maego ciaa, mae i oddzielne formacje, takie jak istniejce w rzymskich legionach, mona by
czy w ten sposób, aby mogy wymienia si ze sob i atwiej sobie pomaga.
A tego, e ustawienie Szwajcarów nie jest tak dobre jak
staroytnych Rzymian, dowodz liczne przykady rzymskich
legionów walczcych z greckimi falangami, kiedy to te drugie
byy zawsze niszczone przez te pierwsze, poniewa rodzaje
uzbrojenia — o czym mówiem wczeniej — i sposób uszykowania tych pierwszych mogy zdziaa wicej ni masywna falanga.
Majc te przykady na uwadze, wojsko urzdzibym tak,
by zachowa w czci bro i szyki greckich falang, a w czci
rzymskich legionów. Dlatego rzekem, i chciabym mie
w batalionie dwa tysice pik, czyli siy falang Macedoczyków, i trzy tysice tarcz i mieczy, czym zbrojni byli Rzymianie. Dziel wic ja batalion na dziesi batalii, jak Rzymianie
legion na dziesi kohort. Tworz welitów, czyli lekkozbrojnych, którzy bitw rozpoczynaj, jak tamci. I jako e bronie
s wspólne, uywane przez oba narody, i wspólne jest uszykowanie, ustanowibym, eby kada batalia miaa pi szeregów pik na froncie, a dalej szy miecze, aby wraz z tymi na
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froncie mogli oprze si konnym i wej gadko piechot
w batali nieprzyjaciela; miaby on na pierwszy rzut kontakt
z pikami3, których — mam nadziej — wystarczyoby, by si
mu oprze, po czym tarcze by go pokonay.
A jeli zwaycie na ducha takiego szyku, dostrzeecie, e
wszystkie te bronie wypeniaj swe zadania do koca, jako
e piki s porczne 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 bezuyteczne. Aby
unikn tej niewygody, Szwajcarzy po kadych trzech szeregach pikinierów ustawiaj szereg halabardników, którzy —
co nie jest wystarczajce — robi miejsce pikinierom do manewru. Zatem piki nasze ustawione na froncie z tarczami za
sob zdoaj odeprze jazd i na pocztku bitwy przeamuj
szyki, nkajc piechot. Kiedy jednak dochodzi do zwarcia
i staj si bezuyteczne, miejsca ich zajmuj tarczownicy z mieczami, którzy dadz sobie rad w kadej cibie.
LUIGI: Bardzo chcielibymy teraz pozna, jakbycie wojsko
z tymi rodzajami broni i tak uszykowane ustawili do bitwy.
FABRIZIO: Wanie o tym rzec bym chcia obecnie. Winnicie wiedzie, e w regularnym rzymskim wojsku, nazywanym wojskiem konsularnym, nie byo wicej ni dwa legiony obywateli Rzymu, liczce po szeciuset konnych i okoo
jedenastu tysicy piechoty. Mieli oni te znacznie wicej piechoty i konnicy, któr sali im zaprzyja nieni i skonfederowani, a dzielona bya ona na dwa oddziay, nazywane jeden
3

I zapewne, nie bdc mniej sprytnym, wystawiby te wasne
na przedzie — przyp. tum.
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prawym, a drugi lewym skrzydem4, i nigdy nie pozwalali,
aby liczba tej piechoty przekraczaa liczb piechoty legionowej, ale radzi byli wielkiej liczbie konnicy. Z tak armi, zoon z dwudziestu dwóch tysicy piechoty i okoo dwóch
tysicy jazdy, konsul j si kadego dziaania i szed na kad wypraw. A gdy szo si zmierzy z du si, dwaj konsulowie czyli dwie armie. Trzeba wam równie wiedzie,
e zazwyczaj we wszystkich trzech zasadniczych dziaaniach,
w których wojska bray udzia, a to w marszach, obozowaniu
i walce, lokowali oni legiony porodku, chcieli bowiem, aby
te same siy, którym ufali najbardziej, mocniej si jednoczyy, co zobaczycie z omówienia tych trzech dziaa. Piechurzy pomocniczy, dziki wspólnym wiczeniom z legionem,
byli równie sprawni jak on sam, gdy podlegali tej samej dyscyplinie i podobnie byli ustawiani i wykorzystywani na polu
bitwy. Ten wic, kto wie, jak Rzymianie ustawiali legion do
bitwy, wie, jak ustawiali wszystkich. Tote rzekszy wam, jak
dzielili oni legion na trzy linie i jak jedna linia zastpowaa
drug, czas powiedzie o uszykowaniu caej armii w polu.
Chciabym wic uszykowa pole na wzór Rzymian i tak
jak oni mieli dwa legiony, wyprowadzibym dwa bataliony,
po rozwiniciu których rozmieszczenie caej armii mona
byoby ju pozna. Dodawanie wicej ludzi nie zmienioby
ju bowiem niczego prócz powikszenia szyków.
Nie sdz, aby byo konieczne przypomina wam, ile piechoty 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 tekcie woskim: rogiem (corno) — przyp. tum.
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i regularni welici, a co wydzieleni, poniewa nie tak dawno
mówiem wam o tym. Pozostao wic przypomnie wam,
abycie przywoali to do pamici jako rzecz niezbdn do zrozumienia wszystkich innych uszykowa. Przejd zatem do
przedstawienia szyków bez powtarzania tego jeszcze raz.
Widz to tak: dziesi batalii jednego batalionu naley
rozmieci na lewej flance, a dziesi drugiego — na prawej.
Te po lewej uszykowa naley tak oto: pi batalii powinno
by ustawionych obok siebie wzdu frontu, tak aby midzy
ssiednimi zostao miejsca na cztery okcie dugoci, tym samym zajmie to obszar szeroki na sto czterdzieci jeden okci
i czterdzieci gboki. Za tymi picioma bataliami umiecibym trzy nastpne w odlegoci, mierzonej w prostej linii od
pierwszych, wynoszcej czterdzieci okci. Dwie z nich powinny si znale  na linii tyów tych piciu, a trzecia winna
zaj miejsce porodku. Zatem te trzy zajmowayby co do
szerokoci i gbokoci ten sam obszar co tamtych pi, lecz
podczas gdy tamtych pi byoby rozstawionych w odlegoci czterech okci midzy sob, tu byoby ich trzydzieci trzy.
Za nimi ustawibym dwie ostatnie batalie, take w linii za tymi trzema i w odlegoci od nich trzydziestu czterech okci,
a kada staaby z tyu, za plecami [skrajnych z] tych trzech,
oddalona od drugiej o dziewidziesit jeden okci. W ten
sposób uszykowane wszystkie te batalie zajmowayby teren
szeroki na sto czterdzieci jeden i gboki na dwiecie [okci]5.
5

Autor nie podaje, w jakich jednostkach to zmierzy, w przekadach jedni mówi o okciach, a inni przeliczaj to na jardy —
przyp. tum.
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Wydzielonych pikinierów rozcignbym wzdu lewych
flanków tych batalii w odlegoci dwudziestu okci od nich,
w stu czterdziestu trzech szeregach, po siedmiu w szeregu,
tak aby objli ca gboko dziesiciu batalii ustawionych
tak, jak opisaem. Pozostaoby wic czterdzieci szeregów do
ochrony taborów i ludzi bez broni w ogonie armii po rozesaniu dziesitników i centurionów na swoje miejsca.
Z trzech konestabli jeden poszedby na czoo, drugi zajby pozycj porodku, a trzeci w ostatnim szeregu, w którym
powinien peni funkcj tergiduktora, jak antyczni zwali tyln
stra wojska.
Powracajc do czoa armii, mówi, e ustawibym welitów wydzielonych obok wydzielonych pikinierów, których
— jak wiecie — jest piciuset, i umiecibym ich w odlegoci czterdziestu okci. Na ich boku i równie po lewej, w odlegoci stu pidziesiciu okci, ustawibym cikozbrojn
konnic. Za nimi lekk jazd, ustawion w tej samej odlegoci co cikozbrojna. Zwyczajnych welitów zostawibym
przy ich bataliach, zajmowaliby oni przestrzenie, które wydzieliem midzy bataliami; byliby im do pomocy, chyba ebym ich od razu ustawi niej wydzielonych pikinierów. To,
czy zrobibym tak, czy inaczej, zaleaoby od moich planów.
Gównodowodzcego caego batalionu postawibym na
miejscu midzy pierwszym a drugim szykiem batalii albo na
czele, albo midzy ostatni z piciu batalii a wydzielonymi
pikinierami — zalenie od sytuacji — w otoczeniu trzydziestu
lub czterdziestu pikinierów, co najroztropniejszych w penieniu tej funkcji, zdolnych z powiceniem odeprze atak;
winni oni sta midzy trbaczami i chorymi.
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W taki szyk rozwinbym batalion na lewym skrzydle, co
stanowioby uszykowanie poowy armii, zajmujce obszar
szerokoci piciuset jedenastu okci i — o czym wspomniano poprzednio — nie wliczajc miejsca zajmowanego przez
wydzielonych pikinierów, którzy dziaaj jak tarcza dla ludzi
nieuzbrojonych, gbokoci okoo stu okci. Drugi batalion
umiecibym po prawej, uszykowany wedle tej samej zasady
jak ten po lewej, zostawiajc midzy nimi odstp na trzydzieci okci, lokujc w nim, na froncie, troch artylerii, za któr
znajdowaby si dowódca caej armii, który winien mie dokoa siebie, prócz trbacza i sztandaru wodza, nie mniej ni
dwustu pikinierów, wikszy pododdzia piechoty, wród której powinno by dziesiciu lub wicej gotowych na wszelkie
rozkazy i winni oni mie takie uzbrojenie i konie, by mogli
jecha konno lub i pieszo, zalenie od potrzeby.
Dziesi kanonierek artylerii armijnej wystarczy do brania miast. Nie powinny mie adunków ciszych ni pidziesiciofuntowe, z czego na polu suyyby mi one bardziej
do obrony obozu ni do uycia w bitwie, a kaliber innej artylerii winien raczej by dziesicio- ni pitnastofuntowy. T
ustawibym na froncie caej armii, chyba e z uksztatowania
terenu wynikaoby, e lepiej je rozmieci na flankach w bezpiecznym miejscu, w którym wróg nie mógby im zagrozi.
Tak uformowane wojsko moe wykorzysta podczas bitwy szyki zarówno falang, jak i rzymskich legionów, poniewa pikinierzy s na froncie, a caa piechota w takich jest ustawiona szykach, e po napotkaniu nieprzyjaciela i starciu si
z nim pierwsze szeregi mogyby by zastpione przez te z tyu
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sposobem stosowanym przez falangi. Gdyby za — zaatakowani — musieli zama szyki i si cofn, mogliby wej na
miejsce drugiej batalii za nimi, z któr poczeni, wszyscy razem byliby zdolni stawi opór i na nowo podj walk z nieprzyjacielem. A gdyby i to nie wystarczyo, mogliby w ten
sam sposób wycofa si po raz drugi i walczy po raz trzeci.
Tak wic w tym ustawieniu, gdy przyjdzie bi si, mog
oni przeformowywa si zarówno na sposób grecki, jak i rzymski. A co do siy wojska, nie sposób ustawi go silniej, gdy
oba skrzyda bogate s w dowódców i bronie, a adna cz nie
jest osabiona, wyjwszy cz tyln, która jest bez broni, lecz
nawet ta cz ma flanki bronione przez wydzielonych pikinierów. Nie zdoa te nieprzyjaciel uderzy na adnym kierunku6, którego nie zastaby uszykowanym, a na tyy uderzy
nie zdoa, gdy nie masz nieprzyjaciela, który by mia tak si,
aby przypuci jednaki szturm ze wszystkich stron naraz.
Gdybycie wiedzieli, e jest a tak silny, nigdy nie stanlibycie z nim do bitwy w polu. Jeli jednak bdzie on trzykro od ciebie silniejszy i równie dobrze jak ty uszykowany,
gdy osabi si, uderzajc na ciebie w kilku miejscach, i gdy tylko pokonasz go w jednym, zniweczone zostan wszystkie jego
plany. Jeli jego konnica bdzie wiksza od twojej, i tak jeste bezpieczny, gdy opasujce ci szeregi pikinierów obroni ci przed kadym jej atakiem, nawet jeli twoja wasna
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 pasuje tu najlepiej ze wzgldu na stwierdzenie kocowe — przyp. tum.
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rozkazy. Odstp midzy jedn batali i nastpn i odlego
midzy jednym szykiem a kolejnym su nie tylko do przyjmowania jednych przez drugich, lecz równie daj miejsce
posacom wysyanym z rozkazami dowódcy. I jak ju wam
wczeniej mówiem, tak jak Rzymianie mieli okoo dwudziestu
czterech tysicy ludzi w armii, podobnie winno by i tutaj.
A skoro inni onierze zapoyczyli styl walki i szyki swych
wojsk z legionów, tym bardziej ci onierze, których zgromadzilicie w waszych dwu batalionach, powinni przyj ich
ksztat i uszykowanie.
Majc ten przykad, atwo pój jego wzorem dalej. Bo
jeli armia zwikszy si o dwa bataliony lub tylko o ludzi, ile
one licz, nie trzeba robi nic wicej, ni podwoi te szyki,
i w miejsce dziesiciu batalii na lewym skrzydle da dwadziecia, czy to przez zwikszenie, czy wyduenie szeregów, stosownie 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 chciabym, abycie si zamienili w Fabiusza Maximusa zamylajcego powstrzyma nieprzyjaciela w zatoce i odwlec dzie
bitwy, gdy okrelibym was gorzej ni lud Rzymu rzek o nim7.
7

Fabiusz (Fabius Quintus Maximus Verrucosus Cunctator, 275 – 203
p.n.e.), charakterystycznego oblicza (Verrucosus — pokryty brodawkami), ocigajc si z wydawaniem otwartych bitew (co
czasem wychodzio mu na dobre), zyska te przydomek Zwlekajcy (Cunctator). Piciokrotny konsul, dwukrotny dyktator,
wybitny dowódca, utalentowany mówca. W wojnie z Hannibalem unika rozstrzygajcej bitwy, stosujc wojn podjazdow.
Aby wykupi jeców, przy braku zgody senatu, by dotrzyma
sowa, sprzeda wasny majtek — przyp. tum.
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FABRIZIO: Nie lkajcie si. Czy nie syszycie artylerii?
Wanie nasi wypalili, lecz niewielkie to poczynio szkody
nieprzyjacielowi, na co wydzieleni welici rzucaj si do przodu ze swoich pozycji wraz z lekk konnic i rozwijaj si,
z impetem i okrzykami ile si w gardach uderzaj na nieprzyjaciela, którego artylerii wystrza jedyny przenioso nad gowami naszej piechoty bez jakichkolwiek szkód dla niej. A skoro nie zdoaa odda drugiej salwy, nasi welici i konnica ju
j maj. eby wic jej broni, nieprzyjaciel podchodzi tak
blisko, e ani nasza bateria, ani nieprzyjacielska zada swych
wykonywa ju nie moe. Patrzcie, jak mnie poczynaj
sobie nasi ludzie, z jak si, zrcznoci i wiedz nabyt podczas szkole, ufni w swoje wojsko. Patrzcie, jak zamaszycie
krocz — a cika konnica postpuje z boku — w szyku marszowym, by na nowo dopiec wrogowi. Zobaczcie, nasza artyleria, aby ustpi im miejsca i da drog otwart, cofa si tam,
skd przedtem wyruszyli welici. Patrzcie, oto dowódca dodaje im ducha, rozpocierajc przed nimi wizj pewnego zwycistwa. Widzicie, jak welici i lekka konnica, rozbiegszy si,
wracaj na flanki, by oceni, czy mog zada nieprzyjacielowi
straty, od flanków na niego ruszajc. Patrzcie, oto wojska
nacieraj na siebie. Przyjrzyjcie si, jak dzielnie oparli si nawale wroga, z jakim spokojem, i jak dowódca wydaje rozkazy cikozbrojnej je dzie, e maj atak powstrzyma i sami
nie atakowa ani nie wycofywa si z szeregów piechoty. Widzicie, jak nasza lekka jazda posza do ataku na hakownice
wroga, którymi chcia uderzy od flanki, i jak nieprzyjacielska konnica, idc tamtym na pomoc, sprawia, e wzici
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w dwa ognie przez jednych i drugich konnych, nie mog odda wystrzau i cofaj si za swoje batalie. Zobaczcie, z jak
furi nacieraj na nich nasi pikinierzy, a piechota podesza ju
tak blisko, e pik nie moe uywa, przeto zgodnie z dyscyplin przez nas jej wpojon pikinierzy nasi cofaj si stopniowo
midzy nasze tarcze. Spójrzcie jak w tym czasie wielki oddzia
cikiej konnicy nieprzyjaciela zepchn naszych pancernych
na lewym skrzydle, a nasi, posuszni rozkazom, wycofali
wydzielonych pikinierów i z ich pomoc front reformujc,
odparli napastnika, ubiwszy przy tym wielu. Tymczasem
wszyscy pikinierzy zwyczajni z pierwszej batalii cofnli si
midzy szeregi tarcz, zostawiajc tarczownikom zmagania,
którzy — patrzcie, z jak odwag, pewnoci i swobod! —
morduj nieprzyjaciela. Czybycie nie dostrzegli, jak zwarte
s walczce szeregi, wskutek czego mog uywa mieczy tylko z najwikszym trudem? Spójrzcie, jak nieprzyjaciela trup
si ciele, któremu na nic piki i miecze — te pierwsze z powodu zbytniej dugoci, 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 szczciem wygralimy t bitw? Byoby szczcia w niej jeszcze wicej, gdyby mi pozwolono zaprzc je do dziaania. Zobaczcie te, e
nie trzeba byo odwoywa si do pomocy drugich i trzecich
szyków, gdy do pobicia nieprzyjaciela starczya pierwsza linia. Co si tej czci tyczy, nie mam ju nic do rzeczenia, poza zwtpie rozwianiem, jeli was jakie najd.
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LUIGI: Wygralicie to spotkanie z tak gwatownoci,
em zaskoczony jest wielce, a nawet osupiay. Nie sdz wic,
bym umia dobrze wyrazi, czy w umyle moim ostay si
jakie zwtpienia. Ufajc wszak roztropnoci waszej, odwa
si rzec wam, co myl. Powiedzcie mi najpierw, dlaczego
nie pozwolilicie swoim armatom da salw wicej ni jedn?
I czemucie wycofali je szybko na tyy armii, nie wspominajc ju potem o nich? Odniosem równie wraenie, e ustawilicie artyleri nieprzyjaciela tak wysoko, by poszo po waszej myli. Jeli jednak si zdarzy — a myl, e zdarza si
czsto — e szeregi zostan przerwane, co bycie wówczas
radzili? A skoro ju zszedem na artyleri, chciabym dokoczy tych pyta, by wicej ju ich nie roztrzsa. Syszaem
wiele niechtnych ocen o uzbrojeniu i organizacji wojsk staroytnych, w których uzasadniano, e dzi poytek z nich
byby niewielki, czy wrcz byyby na nic naprzeciw artyleryjskiej nawale, gdy ma ona przewag nad tymi broniami
i przeamuje szeregi, wydaje si wic im szalestwem, by tworzy szyki, których utrzyma si nie da, i znosi trudy d wigania broni, która was nie ochroni.
FABRIZIO: Pytanie wasze dugiej wymaga odpowiedzi,
gdy z wielu czci si skada. To prawda, e uyem ognia
artylerii wicej ni raz, a nawet ten jeden raz wydaje mi si
wtpliwy. Powód kryje si w tym, e waniejsze jest, aby chroni si przed salwami, ni razi nimi nieprzyjaciela. Musicie
zrozumie, e jeli nie chcecie, aby rania was artyleria, niezbdne jest sta tam, gdzie was nie moe dosign, lub ukry
si za murami lub waem; nic innego jej nie powstrzyma, przy
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czym koniecznie musz by one bardzo mocne. Dowódcy,
którym bi si przychodzi, nie mog sta za murami czy obwaowaniami ani przebywa tam, gdzie nie moe ona ich
dopa. Dlatego musz, nie majc sposobu, by samym si
obroni, znale  co, co ich mniej okaleczy; a nie pozostaje
im nic innego, jak zdoby j niezwocznie. 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 dziki rozproszeniu onierzy zdoaj rani tylko niewielu sporód nich. Pododdzia uszykowany zrobi tego nie moe, gdy maszerujc aw, zostan rozsypani, natomiast nieprzyjaciel nie bdzie si sili, by ich przeama,
jeli sami si rozsypi. Dlatego tak bym wojsko sformowa,
by mogo dziaa i tak, i tak.
Majc tysic welitów na skrzydach, spowodowabym, aby
po salwie naszej artylerii przystpili oni do natarcia wraz z lekk jazd i zdobyli armaty wroga. Dlatego nie kazaem swoim
strzela powtórnie, by nie da nieprzyjacielowi czasu do wystrzau. Bo nie moesz zarazem da mi swobody, nie dajc jej
jemu. I tak jak to, e nie strzelaem raz drugi, miao zapobiec
temu, by tamten nie strzeli pierwszy, gdybym nie strzeli
raz pierwszy, nie dabym mu szansy, by strzeli w ogóle. Aby
unieszkodliwi artyleri nieprzyjaciela, nie zostaje wic nic
innego, jak przypuci na ni szturm, gdy — jeli nieprzyjaciel j porzuci — w twoje rce wchodzi. Gdyby chcieli j
obroni, musieliby wytoczy j na tyy, skd — czy w rkach
wroga, czy naszych sprzymierzeców, ognia ju da nie moe.
Sdz, e nawet bez przykadów to omówienie jest dla
was wystarczajce, majc jednak ich wiele z dawnych czasów,
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nie omieszkam tego uczyni. Ventidius8, idc bi si z Partami, których sia w duym stopniu tkwia w ich ukach i strzaach, pozwoli im podej niemal do swoich stanowisk, nim
ruszy z wojskiem do natarcia, co zrobi tylko po to, aby osaczy ich szybko i nie da im moliwoci do oddania strzau.
Cezar mówi nam, e za jego pobytu w Galii wicy go bitw
nieprzyjaciel natar z tak wielk furi, e ludzie Cezara nie mieli
czasu wycign strza, zgodnie z rzymskim zwyczajem. Wida
z tego, e jeli jeste na polu i nie chcesz by raonym czym
z dala, nie ma innego wyjcia, jak zdoby to jak najprdzej.
Druga przyczyna, która równie skonia mnie do dziaania bez ognia artylerii, by moe was rozmieszy, nie sdz
jednak, by mona j lekceway. Nic tak nie konfunduje wojska, jak utrudnianie mu widocznoci. Otó najwierniejsze
armie pokonanymi zostay przez utrudnion widoczno,
czy to z powodu pyu, czy soca. A nic tak nie przeszkadza
w widocznoci jak dym czyniony przez artyleri, kiedy ta daje
ognia. Dlatego myl, e byoby rozsdniej pozwoli nieprzyjacielowi, by olepi sam siebie, ni wam olepionym go szuka. Z tej to przyczyny nie strzelabym lub (jako e nie byoby to dobrze przyjte, zwaywszy na dobr saw, 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; dziki Cezarowi zosta senatorem; 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; wysany w 39 r. do Azji pobi
Partów i Labienusa (byego legata Cezara, który w czasie wojny
domowej przeszed na stron Pompejusza), podbi Syri, a w rok
potem ostatecznie pokona ksicia Partów, Pakorusa — przyp. tum.
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artyleria) ustawibym j na skrzydach armii, tak aby strzelajc, nie zasaniaa dymem frontu, co istotne jest dla moich ludzi. e za utrudnianie widzenia nieprzyjacielowi jest rzecz
poyteczn, mona tu poda przykad Epaminondasa9, który,
aby olepi idcych mu na spotkanie, nakaza lekkiej je dzie
pocwaowa przed frontem wroga, aby kurz wznieci, co
utrudnio tamtym widzenie, a jemu przynioso zwycistwo.
A co do waszej opinii, iem salwie armatniej tor po myli
swej nada, powodujc, e j nad gowami piechoty przenioso, odpowiem, e zazwyczaj i nieporównanie czciej cika
artyleria chybia piechoty ni jej dosiga, gdy piechurzy s
tak niewysocy, a wymierzy do nich tak trudno, e jeli cho
odrobin wyej j podniesiesz, ogie idzie ponad ich gowami, a jeli j obniysz, trafia w ziemi, a wybuch nie dociera
do nich. Chroni ich równie nierównoci terenu, bo kady may zagajnik czy pagórek eksplozj tumi. A co si tyczy
je d ców, a zwaszcza cikozbrojnych, zwaywszy, e stoj
cianiej i s wysi, mog by atwiej trafieni. Wypada wic na
czas ostrzau ustawi ich bardziej na tyle. Jest prawd, e czciej ich rani hakownice i mniejsza artyleria ni wiksza. Tedy
najlepiej jest podej ich i uchwyci, a jeli nawet w pierwszym szturmie bd jacy polegli — polegli zawsze bd.

9

Epaminondas (ok. 418 – 362 p.n.e.), wybitny polityk i dowódca
tebaski, Teby kwity za jego rzdów; podbi wiksz cz Peloponezu i dwukrotnie pobi Spartan (w r. 371 pod Leuktrami
i w r. 362 pod Mantyne); w drugiej bitwie poniós mier i skoczya si wielko Teb; jako pierwszy wprowadzi szyk ukony,
pó niej naladowany przez Macedoczyków — przyp. tum.
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Wszake dobry dowódca i dobre wojsko nie powinni liczy pojedynczych strat, a tylko ogólne, i naladowa powinni Szwajcarów, którzy nigdy nie uchylaj si od walki z powodu strachu przed artyleri, przeciwnie — karz mierci
tych, co by si wayli powodowani strachem z szeregów si
wyama lub lk jakowy okaza. Po salwie odesaem j
w gb szeregów, aby da przejcie bataliom. I pó niej ju
o niej nie wspominaem, jako e staje si zbdna, gdy bój rozgorzeje na dobre.
Zwrócilicie równie uwag, e przez wzgld na gwatowno tego narzdzia wielu uwaa, i bro i szyki staroytnych
s bezuyteczne, i wynika z waszej mowy, e wspóczeni wynale li szyki i pancerze zdolne broni przed artyleri. Skoro
to wiecie, rad bybym, abycie mi to pokazali, gdy jak do
tej pory nie znam adnego przykadu i nie sdz, by taki si
znalaz. Chciabym wic poj owych, co ka onierzom
wspóczesnej piechoty nosi napierniki lub pancerze elazne,
a konnych w caoci zbroj pokrywa, jako e pogardzajc
zbrojami antyku i majc je za nieprzydatne, i tych nie powinni
mie w cenie.
Chciabym te wiedzie, dla jakiej przyczyny Szwajcarzy
na wzór staroytnych szyków tworz bataliony10 po sze lub
osiem tysicy ludzi i czemu to naladuj ich wszyscy inni,
nie baczc na to, e ogie artyleryjski dla szyków takich jest
równie niebezpieczny jak i dla kadych innych naladujcych
staroytne. Przyjmuj, e nie wiedzieliby oni, co odrzec. Lecz
10

Liczebno tych „batalionów” odpowiada bardziej wspóczesnej
brygadzie; zwracalimy ju na to uwag — przyp. tum.

Kup książkę

131

Poleć książkę

KSI GA III

jelibycie spytali onierzy cokolwiek dowiadczonych, odrzekliby najpierw, e nosz pancerze, bo cho nie ustrzeg
ich przed artyleri, chroni ich przed kuszami, pikami, mieczami, 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 moliwo ich pokonania.
Wida wic, e na onierzy czyha wicej niebezpieczestw
ni tylko artyleria, przed którymi si chroni pancerzem i uszykowaniem. Z tego natomiast wynika, e im lepsze ma wojsko
pancerze, im mocniej zwiera szeregi, tym bardziej jest bezpieczne. Tote ktokolwiek jest zdania takiego jak to, które
przytoczylicie, brakuje mu rozwagi lub rozeznania rzeczy.
Bo jeli 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,
wnoszc tak wiele siy do wojsk naszych, skd bierze si niewiara, e inna bro i szyki zapomniane nie przyniosyby nam
korzyci? Co wicej, jeli zaniedbamy artyleri, trzymajc si
ciasno, jak Szwajcarzy, czego innego mielibymy si obawia?
Który inny szyk wzbudzi w nas obaw, jeli nie ten, który
mocno jest zwarty? Przy tym jeli nieprzyjacielska artyleria
nie straszna mi, kiedy miasto oblegam, mogc skuteczniej
mnie razi chroniona za murami, a uciszy j mog tylko wasn, moe wic ponawia salwy podug swego uznania, dlaczego miabym si jej obawia w polu, jeli mog j szybko
przechwyci? Zamkn wic ten wywód w ten sposób, e artyleria, moim zdaniem, nie przeszkodzi nikomu, kto potrafi
uciec si do metod staroytnych i wykaza staroytnych od-
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wag. I gdyby nie to, e rodek ten wczeniej wam przybliyem, mógbym rzec o nim wicej, lecz bd si odwoywa
do tego, co ju byo rzeczone.
LUIGI: Potrafimy to teraz ju dobrze zrozumie, bocie
o artylerii rzekli nam niemao, wic w sumie — jako widz
— wedle waszego wskazania najlepszym sposobem, do którego mona si uciec w starciu z ni, jest przej j szybko.
Tu wtpliwo ogarnia mnie jedna, wydaje mi si bowiem,
e nieprzyjaciel moe j tak rozmieci na skrzydach swej
armii, e bdzie móg was razi, a osaniajc j swoj piechot, pojma jej nie pozwoli. W ustawieniu batalii w waszym
wojsku — jeli dobrze pamitam — s odstpy na cztery okcie midzy jedn batali a drug i dwadziecia oddziela pikinierów wydzielonych od batalii. Gdyby nieprzyjaciel ustawi
swe wojska podobnie do waszych i umieci artyleri w tych
wolnych przestrzeniach, sdz, e z tego miejsca mógby was
dosign z najwikszym dla siebie spokojem, gdy nie daoby si wej midzy jego siy, aby temu zapobiec.
FABRIZIO: Bardzocie skrupulatni w wtpliwociach
waszych, musz wic je rozstrzygn lub doradzi wam co
w tej mierze. Mówiem wam, e batalie owe, czy to w marszu, czy w bitwie, w nieustannym znajduj si ruchu i z natury d ku sobie, wic armaty nie mog wypenia swych
zada. Jeli powikszysz miejsce, eby tego zagroenia unikn, popadniesz w jeszcze wiksze tarapaty, gdy z powodu
tych przerw stwarzasz nieprzyjacielowi nie tylko moliwo
zagarnicia twojej artylerii, lecz naraasz si na pobicie. Musicie jeszcze zrozumie, e artylerii midzy szykami utrzyma
niepodobna, zwaszcza takiej, co spoczywa na lawetach, jako
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e dziaa te przemieszczaj si w jednym kierunku, a strzelaj w drugim. Tedy chccy ich uy w marszu, naleaoby je
obróci przed strzaem, a do obrotu potrzebuj one tak duo
miejsca, e pidziesit lawet z armatami zburzyoby szeregi
wojska. Przeto trzeba koniecznie trzyma je poza szykami,
gdzie mog dziaa w sposób przedstawiony wam przed chwil.
Lecz przyjmijmy, e daoby si je tam trzyma i e znaleziono by sposób poredni, tak by ludzie skupieni blisko nie
zawadzali artylerii i nie byli otwarci na tyle, by da nieprzyjacielowi drog. Mówi, e w czasie bitwy jest na nie prosty
sposób przez utworzenie w waszych wojskach takich odstpów, by da woln drog ich salwom i tym samym zniweczy
ich si. atwo mona to zrobi, poniewa nieprzyjaciel, jeli
chce mie armaty bezpieczne, musi postawi je na kocach
takich odstpów, wic ich salwy, jeli nie maj razi wasnych
ludzi, musz i na wprost i zawsze w tej samej linii, tote
ustpujc im, mona ich atwo unikn.
A jest to zasada ogólna, e temu, czemu nie moesz si
przeciwstawi, musisz da woln drog. Tak staroytni robili ze soniami i rydwanami z sierpami. Sdz, a nawet jestem
przekonany, e przyznacie ju teraz, iem bitw opracowa
i wygra tym wasnym sposobem. Gdyby jednak i to was nie
przekonywao, com rzek by do tej pory, powtórz, e niemoliwoci byoby armii tak ustawionej i uzbrojonej nie wygra w pierwszym starciu z kad inn armi urzdzon na
obecny sposób, jako e tworz one zazwyczaj tylko jeden front,
nie maj tarczowników, co bezbronnymi je czyni w bezporedniej bliskoci nieprzyjaciela. Ustawione w ten sposób, e
maj batalie na flankach jedna obok drugiej, stanowi cienk

Kup książkę

134

Poleć książkę

Sztuka wojny wedug Machiavellego

lini. A jeli ustawi si jedna za drug, bez szansy na przejmowanie szeregów, robi to bdnie i atwo popadaj w kopoty. I cho daje si tym wojskom trzy nazwy i dzieli na trzy
batalie: awangard, batali i stra tyln, do niczego innego to
nie suy, jak do marszu i rozrónie na kwaterze — gdy nadejdzie dzie bitwy, stawiaj wszystko na pierwsze uderzenie
i jedn kart fortuny.
LUIGI: Zauwayem równie, e walczca na waszym polu konnica zostaa odparta przez konnic nieprzyjaciela i e
wycofaa si midzy wydzielonych pikinierów, gdzie z ich
pomoc nie tylko j powstrzymaa, lecz odepchna do tyu.
Wierz, jako mówicie, e pikinierzy mog si oprze konnicy, lecz w zwartym i wielkim oddziale, jak go maj Szwajcarzy. Wasze wojsko natomiast ma pi szeregów pikinierów
na czele i siedem na flance, nie widz wic, jakim sposobem
mieliby jej skutecznie stawi czoo.
FABRIZIO: Chocia ju wam mówiem, e swego czasu
w macedoskich falangach byo uywanych sze szeregów,
jednak winnicie wiedzie, e batalion szwajcarski, nawet
gdyby si skada z tysica szeregów, nie uyby wicej ni
czterech, najwyej piciu, gdy ich piki maj dziewi okci
dugoci, z czego pótora okcia midzy domi wypada,
a tylko siedem i pó okcia piki wystaje przed pierwszy szereg. W drugim szeregu, prócz tego, co zajmuj rce, pótora
okcia idzie na odlego midzy jednym szeregiem a drugim.
Do uycia zostaje wic nie wicej ni sze okci piki. W trzecim szeregu z tych samych przyczyn zostaje cztery i pó okcia, trzy w czwartym i pótora w pitym. Pozostae szeregi nie
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s w stanie zadawa obrae, su jednak — jakomy rzekli
— do zastpowania pierwszych szeregów i jako umocnienie tych piciu. Jeli zatem pi ich szeregów zdoa konie powstrzyma, czemu by pi naszych nie miao ich trzyma
w szachu, jeli im nie zabraknie podtrzymania z tyu, pomocnego tak samo, mimo e nie maj oni pik jak inni. A jeli szeregi wydzielonych pikinierów rozmieszczone wzdu flanków
wydaj si wam za wskie, mona je uformowa w kwadrat
i umieci na flankach dwu batalii, które ustawiam w ostatnich szykach armii. Z tego miejsca mog one atwo i w sukurs i przodom, i tyom, i nie pomoc konnicy, w zalenoci od biecych potrzeb.
LUIGI: Czy zawsze uylibycie takich szyków, gdyby
przyszo wam si w bitw wdawa?
FABRIZIO: adn miar, gdy musicie zmienia uformowanie armii, jak tego wymaga sytuacja, kondycja i liczebno wroga, co — nim wywód ten koca dobiegnie — na
przykadzie zostanie ujte. Lecz formacja tutaj przedstawiona nawet nie dlatego pokazan wam zostaa, e od innych
jest silniejsza — a siln jest naprawd — co po to, e z niej
pynie zasada i system, podug których pozna mona sposób
uszykowania innych; jako e kada nauka ma swoje ogólne
podstawy, na których w wikszej czci si opiera. Jedno tylko
wam radz: ibycie nigdy nie ustawiali wojska w ten sposób,
aby tym, co walcz na przedzie, pomocy nie nie mogli ci,
co z tyu stoj, bo kady, kto dopuci si takiego bdu, wiksz cz wojska bezuyteczn czyni i gdy cho troch dzielnoci zastpi mu drog, zwyciy nie zdoa.
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LUIGI: Nachodzi mnie pewna wtpliwo dotyczca tej
czci. Widziaem, e rozmieszczajc batalie, tworzycie front
rozlegy na pi pododdziaów, porodku trzy stoj, a w tylnych czciach wystpuj dwa. Sdz przeto, e byoby lepiej
ustawienie zrobi odwrotne, gdy tak myl, e armi trudniej bdzie pokona, gdy ten, kto na ni uderza, im bardziej
si w ni zagbia, tym mocniejsz j tam spotyka. Widzi mi
si natomiast, e w szykach przez was obmylonych, im kto
gbiej w nie wejdzie, tym sabszymi je znajdzie.
FABRIZIO: Gdybycie pamitali, e triari, bdcy w rzymskich legionach trzeci lini, nie liczyli wicej ni szeciuset
ludzi, mielibycie mniej wtpliwoci, wiedzc, e stali oni
w ostatnich szeregach. Zobaczylibycie bowiem, e — co uzasadnia ten przykad — ustawiem w ogonie dwie batalie, które maj dziewi setek piechoty. Jeli wic popeniam bd,
to ten, e w stosunku do Rzymian wziem tam ludzi zbyt
duo, a nie mao. I cho ten przykad 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 mógby j osabi, ju to z powodu wtoci szyku,
ju niewystarczajcej ich liczby. Natomiast druga linia, która
pierwej ni li bi nieprzyjaciela, ma dawa wytchnienie walczcym w linii pierwszej, musi mie due luzy, dlatego jej
liczebno powinna by mniejsza ni pierwszej. Gdyby bowiem bya liczniejsza lub taka sama, nie byoby w niej miejsc
wolnych, co mogoby wprowadzi zamieszanie, lub z powodu koniecznych odstpów rozcignaby si szerzej ni ci
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na froncie, powodujc niedoskonao uformowania armii.
I nieprawd jest, cocie rzekli, e im gbiej nieprzyjaciel si
wedrze w bataliony, tym sabszymi je tam zastanie, gdy nie
walczy on nigdy z drugim szykiem, jeli pierwszy ju do niego nie doczy — tak wic zastaje rodek batalionu silniejszym,
a nie sabszym, muszc bi si jednoczenie z pierwszym i drugim szykiem. I tak samo si stanie, gdyby nieprzyjaciel przenikn do linii trzeciej. Tu mu walczy przyjdzie nie tylko
z dwiema wieymi bataliami, lecz z caym batalionem. A jako
e te ostatnie pododdziay dostaj wicej ludzi, odstp pomidzy nimi musi by jeszcze wikszy, a tych, którzy ich przyjmuj, musi by mniej.
LUIGI: Zadowala mnie to, cocie powiedzieli, raczcie
wszak odpowiedzie i na to: jeli pi batalii cofa si midzy
te trzy drugiego rzutu, a potem osiem midzy dwie trzeciego, jak to jest moliwe, aby osiem, a potem dziesi pomiecio si razem na miejscu zajmowanym przez pi?
FABRIZIO: Odpowiadajc, zaczn od tego, e nie s to
te same odstpy, gdy midzy tymi picioma [bataliami] s
mniejsze ni midzy trzema lub dwiema, gdy si w nie cofaj. Do tego dochodz odstpy midzy batalionami i midzy
skrajnymi bataliami i pikinierami wydzielonymi. Miejsca jest
wic pod dostatkiem. Poza tym trzeba zway, e odstpy
w bataliach jeszcze nienaruszonych s inne ni te w szykach
przerzedzonych w boju. Zmiany id wic w dwu kierunkach:
szyki zwieraj si lub poszerzaj. Poszerzaj si wówczas,
gdy ludzie, zdjci strachem, rzucaj si do odwrotu. Czujc
mniej zagroenia i dziaajc w obronie, zwieraj si cianiej,
a nie rozpraszaj. Dodatkowo pi szeregów pikinierów, które
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na pocztku bitwy byy na froncie, wycofuje si midzy swoimi bataliami na tyy armii, robic miejsce tarczownikom —
ci s zdolni do walki. A kiedy dotr oni na tyy, mog by na
stosowne rozkazy dowódcy, który wykorzysta ich dobrze,
podczas gdy pozostajc na froncie, w bitewnym tumulcie,
byliby do niczego. Pomylane odstpy s tym samym na tyle
szerokie, aby przyj pozostae siy. A gdyby nawet ich nie
starczao, flanki z ludzi s utworzone — nie z murów, którzy ustpujc miejsca i rozstpujc si na boki, daj go tyle,
ile potrzeba do ich wchonicia.
LUIGI: A co zrobicie z szykami wydzielonych pikinierów, których ustawilicie na flankach armii, gdy batalie cofaj si do drugiej linii? Czy nakaecie im sta twardo, aby
utworzyli dwa skrzyda armii, czy polecie ich do cofajcej
si batalii? A jeliby mieli wykona to drugie, nie widz, jakim sposobem, skoro nie ma za nimi batalii z odstpami na
tyle szerokimi, eby mogy ich przyj.
FABRIZIO: Jeli nieprzyjaciel, zmuszajc batali do wycofania, nie naciska na nich zbyt mocno, mog nadal sta, gdzie
stali w szyku, szkodzc mu od flanki, po tym jak pierwsze
batalie si cofn. Jeli jednak ich bije, co moe si zdarzy,
skoro siy 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 szeregi podwoi od rodka w prawo przez wstpienie jednego
midzy drugi — sposobem, o którym mówilimy ju, rozprawiajc o podwajaniu szyków. Jest prawd, e gdy chc si
wycofa w drodze podwajania, trzeba uy innych sposobów
ni te, które wam przedstawiem, jako em mówi, i drugi
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szereg ma wstpi midzy pierwszy, czwarty midzy trzeci i tak
dalej, po trochu. W tym natomiast przypadku nie zacznie si
to od przodu, lecz od tyu, tak e podwajajce si szeregi bd si wycofywa zarazem, nie za postpowa ku przodowi.
Aby jednak odpowiedzie na wszystko, o cocie pytali i o co
moecie zapyta, powtarzam wam raz jeszcze: ustawiem t
armi i wyjaniam wam to pole bitwy z dwóch powodów. Raz,
aby wam unaoczni, jak j uszykowa. Dwa, aby wam pokaza, jako jest wiczona. Co do uszykowania, myl, ecie
wszyscy wikszo pojli. A co do armii samej, mówi wam,
e na ogó mona j uszykowa w tej postaci, tote dowódcy
powinni si nauczy utrzymywa swe batalie w tym szyku.
I tak jak obowizkiem kadego onierza z osobna jest ustawienia w kadej batalii pilnowa, tak obowizkiem kadego
dowódcy jest trzyma kady oddzia wojska w naleytym porzdku i wiedzie, jak wykonywa rozkazy gównodowodzcego. Jest zatem wskazane, aby umieli oni batalie swoje jednoczy i natychmiast miejsca zajmowa.
W tym celu na sztandarze kadej batalii jej numer musi
widnie wyra nie, by mona ni dowodzi i eby dowódca
i onierze mogli go atwo rozpozna. Bataliony zarówno
winny mie numery uwidaczniane na wasnych, gównych
sztandarach. Trzeba zatem wiedzie, jaki numer ma batalion
na lewym i na prawym skrzydle, zna numery tych na froncie
i w centrum. Staroytni dbali te, aby te numery odpowiaday
randze stopni w wojsku. Na przykad pierwszym stopniem
jest dziesitnik, drugim dowódca pidziesiciu welitów regularnych, trzecim — centurion, czwartym — dowódca
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pierwszej batalii, pitym — dowódca drugiej, szóstym — trzeciej, i tak a do dziesitej batalii, która powinna by na drugim
miejscu po gównodowodzcym caego batalionu. I nikt taki tej
funkcji dowódczej otrzyma nie powinien, kto by si wpierw
nie dosuy wszystkich wymienionych stopni. Poniewa za
prócz tych szary jest jeszcze trzech konestabli pikinierów
wydzielonych i dwóch dowodzcych wydzielonymi welitami, chciabym im przyzna stopie konestabla pierwszej
batalii, nie dbajc o to, e bdzie szeciu ludzi z takim stopniem, aby kady z nich móg si ubiega i robi, co w jego
mocy, by zasuy na awans do drugiej batalii. Kady z tych
dowódców, wiedzc, gdzie powinna sta jego batalia, na rozkaz
i gos trbki poda na swoje miejsce, gdy chorgiew gównodowodzcego wzniesie si do góry, i cae wojsko ustawia si,
gdzie trzeba. To jest pierwsze wiczenie, do którego wojsko
przyzwyczaja naley — to znaczy do szybkiego ustawiania si
w szyku. Aby to zrobi, musicie czsto, kadego dnia, zbiera ich i rozpuszcza.
LUIGI: Jakie znaki prócz numerów chcielibycie widzie
na sztandarach armii?
FABRIZIO: Chorgiew gównodowodzcego powinna
mie herb ksicia danego wojska, wszystkie inne mog mie
ten sam emblemat, cho na rónych polach, lub godo, które
uzna za odpowiednie pan caej armii. Jest to jednak rzecz pomniejszej wagi, o ile w kocowym wyniku powstanie moliwo rozróniania ich midzy sob.
Przejd my wszak do innego wiczenia, w którym wojsko
te wprawia naley. A jest nim maszerowanie miarowym
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krokiem z dogldaniem, czy podczas marszu zachowuje ono
szyk. Trzecie wiczenie polega na wyuczeniu ich zachowa
takich jak podczas bitwy: jak ma strzela artyleria i jak si wycofywa, jak wydzieleni welici rusza maj do przodu i po
pozorowanym natarciu cofa si na tyy; pierwsz batali wiczy naley w odpieraniu ataku, wycofywaniu si w przerwy
na drugiej linii, a potem do linii trzeciej, i w tym, jak ma stamtd wraca na swoje miejsce. To wiczc, przyzwyczaja ich
trzeba, by kady atwo to pozna i przyswoi, co przez praktykowanie i zaznajamianie atwo da si wpoi.
Czwarte wiczenie polega na nauczeniu ich rozpoznawania rozkazów dowódcy dawanych muzyk lub ruchem
sztandaru, by byy rozumiane na równi z tymi, które s im
wydawane sowami. A e wano komend muzyk wydawanych powinna przerasta te sowne, opowiem wam, jak
uywali ich staroytni. Jak podaje Tucydydes11, w armii Lacedemoczyków byy w uyciu gwizdki, uwaano bowiem,
e ich brzmienie byo odpowiedniejsze do tego, aby ich wojsko postpowao z rozwag i bez gwatownoci. Powodowani tym samym Kartagiczycy, idc do pierwszego natarcia,
uywali cytry12. Alliatus, król Lidyjczyków, stosowa na wojnie cytry i flety, natomiast Aleksander Wielki i Rzymianie
11

Tucydydes (Tukidydes, ok. 460 – 400 p.n.e.), jeden z najwybitniejszych historyków staroytnych, autor omioksigu Historia wojny
peloponeskiej, obejmujcego lata 431 – 411; trze wy krytyk i analityk historii — przyp. tum.

12

Cytra, inaczej kithára — staroytny, grecki instrument strunowy
szarpany; odmiana liry — przyp. tum.
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uywali rogów i trb, jako e widzieli, i za pomoc takich instrumentów mona onierzom wla w serca odwagi i sprawi, e bd bi si dzielniej.
I tak jak zaczerpnlimy od Greków i Rzymian metody
wyposaenia naszego wojska, tak równie w wyborze sygnaów d wikowych winnimy posuy si obyczajami obu
tych narodów. Dlatego ustawibym trbki obok gównodowodzcego, gdy ich d wik nie tylko wojsko pobudza, lecz
da si usysze poród wszelkiego zgieku lepiej ni jakikolwiek inny. Chciabym, by inne d wiki byy przypisane konestablom i dowódcom batalii — ich ródem byyby mae
bbny i flety, brzmice nie tak, jak obecnie, lecz tak, jako je
sycha zazwyczaj na festynach. I tak, dowódca powinien wskazywa trbk, gdzie zajmowa pozycje lub w któr poda
stron — do przodu i czy zawraca, kiedy ma bi artyleria,
kdy wydzieleni welici i maj, i poprzez zmiany tych sygnaów wskazywa wojsku wszystkie manewry, które si zwykle zarzdza. Po trbkach id zasi bbny. A e wywiczenie
w tych sprawach jest bardzo istotne, dokadabym duych stara, by wojsko je opanowao. A co do konnicy — uywabym
trb tych samych, lecz mniejszych i o innej tonacji d wików
ni te dowódców pieszych. To wszystko, co wedug mnie dotyczy wojska organizacji i wiczenia.
LUIGI: Wybaczcie panie, lecz nurtuje mnie rzecz jeszcze
jedna. Dlaczego kazalicie lekkiej konnicy i wydzielonym welitom i do natarcia z okrzykami, wrzaw i furi, a gdy rusza do boju zasadniczy trzon armii — jak zauwaylicie —
odbyo si to w wielkiej ciszy? Poniewa nie rozumiem, skd
rónica ta wynika, prosibym was o wyjanienie mi tego.
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FABRIZIO: Rónych zda byli staroytni wodzowie, gdy
chodzio o rozpoczynanie natarcia: czy powinno si przyspiesza kroku z haasem, czy podchodzi w milczeniu i wolno.
Drugi sposób suy umocnieniu szeregów i lepszemu rozumieniu rozkazów dowódcy — pierwszy ludziom ducha dodaje. A poniewa uwaam, e kada z tych metod jest godna
uwagi, posaem jednych gono, a drugich w milczeniu, bo
adn miar nie sdz, eby ciga wrzawa suya osigniciu
celu, gdy zagusza komendy, co jest rzecz zgubn. I nie wydaje si suszne zakada, e Rzymianie po przypuszczeniu
pierwszego ataku szli dalej do natarcia z tak wrzaw, gdy czsto w ich historiach wida, e dziki sownym upomnieniom
dowódcy onierze, którzy byli skonni uciec, zatrzymywali si
i, stosujc si do jego komend, rónorodnie przeformowywali
szyki, co nie dziaoby si, gdyby zgiek zagusza jego gos.
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