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wPROwADZENIE

W tym samym czasie, gdy Republika Rzymska i Kartagina 
prowadziły bój o panowanie w zachodniej części basenu 
Morza Śródziemnego, na Wschodzie rozgrywały się równie 
dramatyczne wydarzenia IV wojny syryjskiej (221–217)1. 
Podczas gdy w Italii genialny kartagiński dowódca Hanni-
bal zadawał armii rzymskiej klęskę za klęską, na syryjskich 
piaskach armie ptolemejska i seleukidzka prowadziły 
skomplikowane operacje militarne i przygotowywały się do 
decydującego starcia. Dzień po pogromie urządzonym armii 
rzymskiej przez Hannibala nad Jeziorem Trazymeńskim, 
nieopodal Rafii w południowej Syrii starły się kilkudziesię-
ciotysięczne armie Ptolemeusza IV i Antiocha III. Stoczona 
wówczas bitwa była kulminacyjnym momentem IV wojny 
syryjskiej. Była zarazem jedną z największych bitew świata 
starożytnego, a spośród tych, które miały miejsce w okresie 
hellenistycznym, równać się z nią może jedynie starcie pod 
Ipsos w 301 r. IV wojna syryjska stanowiła jednak tylko 
kolejną, i nie ostatnią, odsłonę trwającego z przerwami 

1 Wszystkie daty w książce, o ile nie oznaczono inaczej, odnoszą 
się do okresu przed narodzeniem Chrystusa. W literaturze przed-
miotu często można spotkać daty 219–217 jako wyznaczające okres 
IV wojny syryjskiej, jednak nie ma powodu, by ataku Antiocha III 
w 221 r. na posiadłości ptolemejskie w Celesyrii nie traktować jako 
rozpoczęcia działań wojennych, chociaż na pełną skalę walki rozpo-
częły się dwa lata później.
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ponad 100 lat konfliktu o Syrię między monarchiami Pto-
lemeuszy i Seleukidów, a rafijskie starcie — chociaż było 
najsłynniejszym epizodem owych zmagań — nie przyniosło 
ostatecznego ich rozstrzygnięcia. Zwycięstwo armii Pto-
lemeusza IV oznaczało jedynie odłożenie w czasie utraty 
bogatej Celesyrii. Następny rozdział w dziejach konfliktu 
został dopisany już kilkanaście lat później.

Współcześnie znacznie więcej uwagi poświęca się woj-
nom punickim. To ich bohaterowie, jak chociażby Hannibal 
czy Publiusz Korneliusz Scypio, są powszechnie znani, a ich 
działania szeroko komentowane. Jest to naturalne, szczegól-
nie gdy uwzględni się dziejowe znaczenie konfliktów Karta-
gińczyków i Rzymian oraz zbudowanie przez tych drugich 
imperium obejmującego cały świat śródziemnomorski. 
W oczach współczesnych tym wydarzeniom Hellenów 
sytuacja przedstawiała się jednak zgoła odmiennie. W „ich 
świecie” to zmagania gigantów wschodniej części Morza 
Śródziemnego były najważniejsze. W rywalizacji tej uczest-
niczyły dwie największe potęgi świata hellenistycznego, 
a teatr działań wojennych stanowiła nie tylko Syria, ale cała 
wschodnia część basenu Morza Śródziemnego. W tym czasie 
to tam biło serce świata antycznego i z perspektywy Greków 
to, co działo się w Italii, odbywało się na peryferiach świata 
i znacznie mniej przykuwało ich uwagę. Oczywiście wkrótce 
miało się to zmienić i — chcąc nie chcąc — Hellenowie 
musieli dostrzec nową potęgę na zachodzie, o której sile 
mieli się niedługo sami boleśnie przekonać. Zanim jednak 
świat stał się rzymski, Hellenów pochłaniały bez reszty 
ich własne problemy, a wojny Ptolemeuszy i Seleukidów 
były największym konfliktem rozgrywającym się na ich 
oczach. Stawką przynajmniej pierwszych wojen syryjskich 
nie było tylko panowanie nad bogatą i ważną strategicznie 
południową Syrią. Równie istotne były interesy obu dynastii 
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w Azji Mniejszej i całym basenie egejskim. Niekiedy zaś 
w ich wojny — przynajmniej pośrednio — angażowały się 
i inne państwa tego regionu.

W dziejach IV wojny syryjskiej uwagę przyciąga przede 
wszystkim największe jej starcie. Bitwa pod Rafią jest inte-
resująca jako modelowy przykład strategii i taktyki stoso-
wanych przez armie wielkich monarchii hellenistycznych, 
a z czysto militarnego punktu widzenia często uchodzi 
wręcz za typowy przykład skostnienia hellenistycznej sztuki 
wojennej. Doczekała się jednej książki i kilku artykułów 
analizujących jej przebieg. Szczególne znaczenie mają 
dotyczący jej rozdział w książce Bezalela Bar-Kochvy na 
temat armii Seleukidów oraz prace Eleazara Galiliego2. 
Obaj dużo uwagi poświęcili topografii pola bitwy. Dla rafij-
skiego starcia zawsze znajduje się miejsce także w różnego 
rodzaju leksykonach najsłynniejszych bitew starożytności 
oraz mniej lub bardziej popularnych kompendiach wiedzy 
o sztuce wojennej epoki3. Sama IV wojna syryjska jak dotąd 
nie doczekała się osobnej książki, chociaż zajmuje niekiedy 
znaczące miejsce w pracach poświęconych polityce obu 
dynastii, przede wszystkim w pracy Wernera Hussa na 
temat polityki zagranicznej Ptolemeusza IV4. Niemiecki 
badacz podjął w niej próbę nowego wówczas spojrzenia na 

2 Bar-Kochva 1976; Galili 1976/1977. Ten drugi autor poświęcił 
bitwie całą książkę w języku hebrajskim: Ma’arekhet Rafiah., 217 li-f. s. 
ha-N.: t.ak. t.ik.ah, ast.rat.egyah v.e-logist.ik.ah ba-’olam ha-Helenisti, Yerusha-
layim 1999 (non vidi).

3 Np. J. Warry, Armie Świata Antycznego, Warszawa 1995; J.D. 
Montagu, Battles of  the Greek and Roman Worlds, London 2000; I.G. 
Spence, Historical Dictionary of  Ancient Greek Warfare, Lanham, London 
2002; P. Sabin, Lost Battles: Reconstructing the Great Clashes of  the Ancient 
World, London-New York 2007.

4 Huss 1976.
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tego władcę, wykazując — wbrew ogólnej opinii — wiele 
pozytywnych aspektów jego rządów.

Jak dotąd nie ukazała się również monografia poświę-
cona wszystkim wojnom syryjskim Ptolemeuszy i Seleu-
kidów, która przedstawiałaby całą złożoność problemu5. 
Tematyka ta pojawia się naturalnie w pracach traktujących 
o dziejach obu monarchii. Istnieją także rozdziały w synte-
zach poświęconych epoce hellenistycznej, spośród których 
należy wymienić przede wszystkim odpowiedni artykuł 
pióra Heinza Heinena (1984) w The Cambridge Ancient Hi-
story6. W języku polskim całą książkę na temat konfliktów 
syryjskich wydał Jan Krzysztof  Winnicki7, ograniczając się 
jednak do przedstawienia operacji wojskowych na terenie 
Syrii. Zaletą tej pracy jest m.in. szerokie wykorzystanie 
materiału papirologicznego.

Także niniejsza książka, jak wskazuje już jej tytuł, nie 
została zamierzona jako pełna analiza wszystkich wojen 
syryjskich między Ptolemeuszami a Seleukidami. Jej cen-
tralną częścią jest prezentacja podłoża, przebiegu i skutków 
IV wojny. Uchwycenie właściwego kontekstu i nakreślenie 
miejsca, jakie zajmuje ona w dziejach zmagań obu dynastii, 
wymagało jednak krótkiego omówienia również pierwszych 
trzech konfliktów. Podobną, wprowadzającą rolę pełni 
rozdział pierwszy, poświęcony źródłom na temat wojny, 
oraz drugi — prezentujący potencjał obu zwaśnionych 
dynastii.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować tym 
wszystkim, którzy w różnym stopniu przyczynili się do 

5 Już w trakcie prac redakcyjnych nad niniejszą książką ukazała 
się monografia J.D. Graingera, The Syrian Wars, Leiden 2010 (non 
vidi).

6 Heinen 1984.
7 Winnicki 1989b.
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powstania tej książki. Wielce zobowiązany jestem przede 
wszystkim recenzentom, Profesorom Edwardowi Dąbro-
wie i Mariuszowi Mielczarkowi za cenne uwagi i sugestie. 
Dziękuję również za wsparcie i słowa zachęty Rodzicom, 
Bratu, wszystkim Bliskim i Kolegom, szczególnie dr. hab. 
Sławomirowi Sprawskiemu, który zapoznał się ze wstęp-
ną wersją tekstu i zechciał podzielić się swoimi uwagami, 
a także zaproponował wydanie książki w serii Mediterraneum. 
Wreszcie, wyrazy wdzięczności należą się Fundacji z Brzezia 
Lanckorońskich, której stypendium umożliwiło mi wyjazd 
badawczy do Londynu.





ROZDZIAŁ I 

CZWARTA WOJNA SYRYJSKA  
W RELACJACH ANTYCZNYCH

Polibiusz i jego źródła

W wypadku zarówno mniej, jak i bardziej doniosłych wyda-
rzeń historycznych czynnikiem determinującym możliwość 
wyjaśnienia ich przebiegu jest stan zachowanych źródeł. 
W tym wypadku IV wojna syryjska wraz z jej kulminacją 
pod Rafią zajmuje miejsce nie najgorsze, a w gronie wojen 
syryjskich wręcz uprzywilejowane. Historyk badający jej 
dzieje ma do dyspozycji różne typy przekazów, w tym jedną 
długą relację o jej przebiegu, a nie jest to dla tych czasów 
regułą.

Wśród epok dotkniętych szczególnie mocno brakiem 
zachowanej literatury okres hellenistyczny zajmuje niestety 
poczesne miejsce. Nieprzypadkowo najczęściej występują-
cym słowem w opracowaniach literatury tej epoki jest „frag-
ment”, a i tak autorzy tych fragmentarycznie zachowanych 
dzieł mogą uchodzić za szczęściarzy, gdyż po dziełach wielu 
ich kolegów pozostały tylko imiona i tytuły napisanych 
przez nich prac. I nie oznacza to bynajmniej, że były to dzie-
ła miałkie, słusznie zapomniane już w czasach starożytnych. 
Wręcz przeciwnie, często zaginione dzieła, na tyle, na ile 
można wnioskować z zachowanych fragmentów, należały 
do wybitnych przykładów swojego gatunku. Zainteresowa-
nia potencjalnego czytelnika nie zależą przecież tylko od 
wartości dorobku tego czy innego autora, ale głównie od 
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jego gustu. Gusty zaś były, tak jak i dzisiaj, zmienne, stąd 
niekiedy dzieła bardzo cenione za życia autora spotykały 
się z niechęcią czy wręcz pogardą późniejszych pokoleń. 
Zmienne upodobania antycznych czytelników okazały się 
zabójcze dla niemal wszystkich wybitnych dziejopisarzy 
tamtych czasów. Ich dzieła, napisane w tzw. koine, języku 
wspólnym dla Greków całego świata hellenistycznego 
(a przynajmniej dla wykształconych warstw), zostały uznane 
za niegodne uwagi, gdy w I w. idealnym i godnym naślado-
wania okrzyknięto styl prozy attyckiej okresu klasycznego. 
O ile doceniano wagę problemów opisanych przez autorów 
doby hellenizmu, o tyle za trudne do przyjęcia uważano 
formę i język ich prac. Dobitnie ujął to jeden z pionierów 
attycyzmu, żyjący w I w. Dionizjusz z Halikarnasu, który 
przeciwstawiał doskonałość stylu pisarzy epoki klasycznej 
autorom hellenistycznym, stwierdzając, że ci drudzy pozo-
stawili po sobie tak skonstruowane utwory, iż nikt nie ma 
ochoty ich czytać (Dion. Hal., Comp. 29–30). 

Tak surowa ocena spowodowała, że dzieła historyków 
hellenistycznych były rzadziej kopiowane, a w czasach 
późnego antyku, gdy publiczność preferowała kompendia 
i streszczenia, dokonała się ostateczna zagłada historiografii 
hellenistycznej. Przetrwanie tej ostrej selekcji zresztą tak-
że nie oznaczało gwarancji na zachowanie danego dzieła 
do naszych czasów, gdyż mogło ono paść ofiarą różnego 
rodzaju gryzoni grasujących po średniowiecznych biblio-
tekach klasztornych.

W takiej sytuacji szczególnej wagi nabierają różnego 
rodzaju fragmenty, cytaty zamieszczone w zachowanych 
dziełach autorów późniejszych, jak na przykład u nie-
ocenionego Athenajosa z Naukratis, żyjącego w II w. n.e. 
W swoim dziele Deipnosophistai (Ucztujący mędrcy) cytuje 
on ponad 1000 utworów, w większości zaginionych. Na 
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szczęście zachowało się nieco dzieł podobnych erudytów, 
dysponujących dobrymi bibliotekami i pragnących podzielić 
się ze współczesnymi swoimi uwagami bądź po prostu dla 
przyjemności robiących wypisy z innych dzieł.

Badacze zajmujący się problemami politycznymi świata 
hellenistycznego w III w., w tym dziejami rywalizacji Pto-
lemeuszy i Seleukidów o Syrię, znajdują się w wyjątkowo 
trudnej sytuacji, gdyż nie dysponują żadnym dziełem zawie-
rającym ciągłą narrację na temat wydarzeń tego burzliwego 
okresu. Dzieła najważniejszych historyków tego wieku: 
Hieronima z Kardii, Timajosa, Durisa z Samos i Fylarchosa, 
zaginęły niemal w całości1. Dopiero dla wydarzeń drugiej 
połowy III w. dysponujemy — i to szczęśliwie wysokiej 
jakości — ciągłą relacją w postaci dzieła Polibiusza. Jego 
Dzieje są także najważniejszym źródłem literackim do wy-
darzeń IV wojny syryjskiej.

Taki stan rzeczy zmusza do posługiwania się przy 
rekonstrukcji wydarzeń tych czasów dziełami autorów 
późniejszych. I tu sytuacja nie jest najlepsza. Nie zawsze 
można ustalić, w jakim stopniu korzystali oni z prac histo-
ryków wcześniejszych, co wpływa w decydujący sposób 
na wartość ich relacji. Przede wszystkim zaś, nawet u za-
chowanych autorów późniejszych, nie znajdujemy ciągłe-
go opisu wydarzeń III w. Niezmiernie istotne tego typu 
dzieło — Bibliotheke historike (Biblioteka historyczna) Diodora 
Sycylijskiego w swych w całości zachowanych partiach sięga 
tylko do 302 r.; począwszy od księgi XXI zachowało się 
tylko we fragmentach2. Nie jest zatem w stanie wypełnić 

1 Zdaniem Walbanka (1984b: 22) ta czwórka oraz Aratos z Sykio-
nu odcisnęli najsilniejsze piętno na zachowanej tradycji, dotyczącej 
wypadków tego okresu. 

2 Odnośnie do dzieła Diodora oraz jego źródeł zob. Merker 1988; 
Wirth 1993; Sacks 1994.
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luki istniejącej aż do 264 r., kiedy to zaczyna swą relację 
Polibiusz. Dlatego też wiedza o pierwszych wojnach syryj-
skich jest bardzo fragmentaryczna.

Wspomniany Polibiusz cieszy się opinią jednego z naj-
bardziej rzetelnych historyków świata antycznego. Wysoka 
ocena, wystawiona już przez starożytnych, pozwoliła prze-
trwać w dużej mierze przynajmniej jego najważniejszemu 
dziełu — Historiai (Dzieje). Ten żyjący w II w. (ok. 200–118) 
dziejopis był niezwykle bystrym obserwatorem, a zarazem 
uczestnikiem wielu spośród opisywanych przez siebie wy-
darzeń. Należał do jednej z najznakomitszych i najbardziej 
wpływowych rodzin w arkadyjskiej Megalopolis, jednego 
z najważniejszych miast Związku Achajskiego. Po III woj-
nie macedońskiej znalazł się w Rzymie jako jeden z tysiąca 
zakładników, którzy mieli gwarantować, że Związek Achaj-
ski — neutralny podczas tej wojny — w przyszłości lepiej 
odczyta życzenia senatu. Przymusowy pobyt Arkadyjczyka 
w Italii trwał kilkanaście lat, podczas których Polibiusz za-
warł cenne znajomości z rzymskimi notablami, a zwłaszcza 
ze Scypionem Emilianusem, zdobywcą Kartaginy w 146 r. 
i hiszpańskiej Numancji w 133 r.

Przestawanie z osobami, które tworzyły historię ówcze-
snego świata, pozwoliło Polibiuszowi bliżej poznać warunki 
rzymskie, a zarazem wpłynęło na jego poglądy. Achajski 
zakładnik dosyć szybko zaczął podziwiać ustrój, instytucje 
i armię nadtybrzańskiego państwa, którego skuteczność na 
arenie międzynarodowej mógł naocznie śledzić. W efekcie 
postanowił przedstawić proces powstawania rzymskiego 
imperium, pierwotnie zamierzając zakończyć opis wydarzeń 
na bitwie pod Pydną, która i na jego życiu odcisnęła istotne 
piętno. Ostatecznie jednak, po powrocie do rodzinnego 
Megalopolis w Arkadii, dociągnął swoją relację do 146 r., 
włączając opis następnych militarnych sukcesów Rzymian: 
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III wojny punickiej i wojny achajskiej. Koniec jego dzieła 
wyznaczyła zatem bardzo ponura w dziejach świata śród-
ziemnomorskiego data — rok zburzenia Koryntu i Karta-
giny. Faktycznie nikt nie mógł wówczas mieć wątpliwości, 
że świat istotnie stał się „rzymski”. 

Pomimo skupienia swojej uwagi na wyjaśnieniu, jak i dla-
czego Republika Rzymska zdobyła hegemonię w świecie 
śródziemnomorskim, Polibiusz znalazł także czas i miejsce, 
by opisać i inne wydarzenia, luźno lub wcale niezwiązane 
z rzymskim podbojem świata. Swoją relację otworzył opi-
sem wydarzeń 264 r., zgodnie z częstą praktyką antycznych 
historyków rozpoczynając swoje dzieło w roku, w którym 
zakończył tworzący wcześniej dziejopis, w tym przypadku 
niemiłosiernie przez Arkadyjczyka krytykowany Timajos. 
Data ta idealnie pasowała także do koncepcji Polibiusza, 
gdyż I wojna punicka, mająca swój początek właśnie 
w 264 r., faktycznie otwierała ekspansję Rzymu poza Italię. 
Za początek realizacji rzymskiego planu zdobycia władzy 
nad światem historyk z Megalopolis uznawał co prawda 
dopiero okres II wojny punickiej, jednak jego zdaniem cały 
okres, którym się zajął, charakteryzował się tym, że dzieje 
poszczególnych państw zaczęły splatać się w jedną całość, 
zmierzając do ostatecznego celu, jakim miała być hege-
monia rzymska. Opis wydarzeń sprzed wybuchu II wojny 
Rzymu z Kartaginą stanowi więc niejako wprowadzenie do 
zasadniczej części dzieła. Niestety za warte przedstawienia 
z tego okresu uznał Polibiusz tylko wydarzenia dotyczące 
wzrostu wpływów Rzymu w Italii oraz najbliższe jego sercu 
problemy przeżywającego wówczas szczyt potęgi Związku 
Achajskiego. Dlatego też, mimo że opisujące historię lat 
264–220 dwie pierwsze księgi jego monumentalnego dzieła 
przetrwały w całości, nie znajdziemy tam informacji na 
temat monarchii Ptolemeuszy i Seleukidów, a co za tym 
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idzie — nie rozpraszają one mgły, która spowija pierwsze 
wojny syryjskie. Na szczęście IV wojna mieściła się już 
w ramach chronologicznych głównej części Polibiuszowej 
narracji i sporą część księgi V poświęcił on na przedstawie-
nie przebiegu zarówno konfliktu, jak i bitwy pod Rafią.

W swoim dziele achajski historyk pomieścił rozrzu-
cone tu i ówdzie refleksje natury metodologicznej, które 
pozwalają na zrekonstruowanie prezentowanego przez 
niego podejścia do pisania historii, a to z kolei pomaga 
w ocenie wartości źródłowej jego dzieła3. Polibiusz zresztą 
nie grzeszył skromnością i rzadko pozwalał sobie na, umiar-
kowaną zresztą, pochwałę innych historyków greckich, czy 
to starszych, którzy nie mogli się już bronić, czy też sobie 
współczesnych. Gdybyśmy mieli polegać w ocenie ich 
twórczości jedynie na opiniach Polibiusza, to trzeba byłoby 
uznać, że niemal wszyscy to kompletni partacze. W swej 
krytyce ich dokonań autor Dziejów często jest bezlitosny. 
Szczególnie Timajos, piszący o krajach zachodniej części 
Morza Śródziemnego, był zdaniem Polibiusza wyjątkowo 
naiwny, bezkrytyczny i źle poinformowany. Na szczęście 
przynajmniej niektórzy mogą bronić się zachowanymi 
urywkami swoich dzieł. Czy jednak sam Polibiusz na pewno 
spełniał wszystkie wymogi dające przepustkę do zajmowa-
nia się historią?

Idąc za swoim najwybitniejszym poprzednikiem, Tu-
kidydesem, Polibiusz na pierwszym miejscu wśród zadań 
historyka stawia poznanie przyczyn wydarzeń w oparciu 
o starannie zebrane i zbadane świadectwa. Faktem jest, 
że sam zbierał materiał do dzieła swego życia niezwykle 
starannie. Miał dostęp do oficjalnych dokumentów rzym-

3 Na temat metod pracy autora Dziejów zob. Pédech 1964; 
Lehmann 1967; Gelzer 1982a i 1982b; Klotz 1982; Walbank 1985: 
280–291.
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skich przechowywanych w skarbcu (aerarium) edylów przy 
świątyni Jowisza na Kapitolu, zbierał informacje od na-
ocznych świadków i uczestników wydarzeń. Czytał także 
dzieła innych historyków, chociaż, zwyczajem antycznych 
badaczy, nader rzadko (najczęściej przy okazji krytyki) się 
na nich powołuje4. Następny warunek, jaki stawia osobom 
pragnącym zajmować się badaniem historii, wyeliminowałby 
większość współczesnych nam adeptów tej sztuki. Historyk 
ma bowiem zdaniem achajskiego dziejopisa dysponować 
rozległym, osobiście zdobytym doświadczeniem politycz-
no-militarnym. Krytykując na przykładzie Timajosa tzw. 
książkowych historyków, którym wydaje się, że spędziwszy 
sporo czasu w bibliotekach, są przygotowani do zajmowania 
się historią, przeciwstawia im innych autorów, np. Rodyj-
czyków Zenona i Antistenesa (i oczywiście siebie), którzy 
sami brali czynny udział w polityce.

Timajos i jemu podobni autorzy mieli na sumieniu 
jeszcze inny poważny grzech. Prowadząc badania jedynie 
w bibliotekach i spędzając czas nad papirusowymi zwojami, 
nie znali terenów, o których pisali. Znajomość topografii 
opisywanych miejsc jest zdaniem Polibiusza niezbędnym 
warunkiem, by przedstawić wydarzenia z nimi związane 
w sposób rzetelny i fachowy. Sam autor Dziejów istotnie 
sporo podróżował. Miał okazję być w północnej Afryce, 
Hiszpanii, Galii, znał oczywiście rodzimą Helladę, zwiedzał 
Italię, Sycylię, Alpy, był świadkiem zdobycia i zburzenia 
Kartaginy w 146 r. W tym też czasie odbył morską podróż 
badawczą wzdłuż wybrzeży Afryki, która zawiodła go aż 
na Atlantyk. Odwiedził również leżące w Azji Mniejszej 

4 Odnośnie do źródeł Polibiusza istnieje bogata literatura, jak 
jednak słusznie zauważył Walbank (1967–1979, I: 26), liczba poświę-
conych temu problemowi publikacji pozostaje w rażącej dysproporcji 
do osiągniętych rezultatów.
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Sardes, prawdopodobnie także Rodos. Udało mu się wresz-
cie dotrzeć do Egiptu. Odwiedził ten kraj za panowania 
Ptolemeusza VIII, najprawdopodobniej towarzysząc swemu 
przyjacielowi Scypionowi Emilianusowi, który na przełomie 
140/139 r. przebywał w Aleksandrii z misją dyplomatyczną. 
Jeśli istotnie Polibiusz znajdował się wówczas w otoczeniu 
Scypiona, to z pewnością wziął udział także w podróży 
doliną Nilu, którą przedsięwziął rzymski poseł5. Miał zatem 
prawo formułować wobec historyka żądanie opisywania 
krajów z autopsji.

Nieco inaczej wygląda kwestia doświadczenia w spra-  
wach polityczno-wojskowych, chociaż Polibiusz, formułu-
jąc listę warunków niezbędnych dla historyków, w swoim 
mniemaniu także w tej materii miał niezbędne doświad-
czenie. Przeszedł niewątpliwie podstawowe przeszkolenie 
wojskowe w Związku Achajskim, ale nie dane mu było 
sprawdzić się w warunkach polowych6. Działania wojenne 
oglądał tylko jako obserwator, u boku Scypiona Emilianusa 
w Afryce w 146 r., gdy patrzył na płonącą Kartaginę, i za-
pewne w Hiszpanii w latach 134–133. Co prawda podczas 
kampanii punickiej Scypion miał zaprosić go jako eksperta 
od spraw sztuki wojennej, ale chyba bliższe prawdy byłoby 
stwierdzenie, iż rzymski polityk — rozumiejąc znaczenie hi-
storiografii dla budowania sławy — miał na uwadze przede 
wszystkim talenty pisarskie swego przyjaciela. Polibiusz 
był bystrym obserwatorem i nawet autorem teoretycznego 

5 Na temat podróży Polibiusza zob. Walbank 1967–1979, I: 4–6; 
1979: 180–189.

6 Co prawda Polibiusz w 169 r. objął stanowisko hipparchy 
(dowódcy jazdy), czyli — obok stratega, nauarchy (dowódcy floty) 
i sekretarza — jeden z najwyższych urzędów Związku (Plb. 24.6.5; 
28.6.9; Plut., Philop. 21.5), jednak nigdy nie dowodził na polu bitwy. 
O militarnym aspekcie warsztatu Polibiusza zob. Marsden 1974.
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traktatu na temat taktyki, co nie zmienia faktu, że jego do-
świadczenie w tej materii było skromne i trudno uznać go 
za osobę w pełni kompetentną, za jaką chciał być uważany. 
Nie jesteśmy w stanie odtworzyć jego zaginionego traktatu 
Taktika, gdyż wspomina o nim niezwykle rzadko w Dziejach, 
ale dokładna lektura fragmentów dotyczących problematyki 
militarnej skłania do ostrożności w ocenie jego kompetencji 
w tej materii. Przede wszystkim wiele wskazuje, że achajski 
historyk nie do końca rozumiał taktykę armii hellenistycz-
nych, opartą na współdziałaniu różnych formacji. Podobnie 
w opisach bitew, chociaż faktycznie wyróżniał się pozytyw-
nie na tle innych historyków antycznych, to też zdarzało 
mu się niekiedy popełniać błędy.

Tak więc, chociaż Polibiusza słusznie uważa się za jedne-
go z najbardziej rzetelnych, inteligentnych i wiarygodnych 
historyków antycznych, to i on nie był wolny od pewnych 
słabości. Jak natomiast przedstawia się ocena jego relacji 
z przebiegu IV wojny syryjskiej?

W tym wypadku Arkadyjczyk nie mógł liczyć na uzy-
skane bezpośrednio relacje najlepiej poinformowanych 
świadków wydarzeń. Pozostawała mu lektura dzieł wcze-
śniej tworzących dziejopisarzy. Sam Polibiusz, jak niejed-
nokrotnie zaznacza w Dziejach (4.2.2; 12.4c.2–5), uważał 
właśnie świadectwa naocznych świadków, obok autopsji, 
za najistotniejsze źródło wiedzy. Wszystko wskazuje na to, 
że tego typu uwagi nie były tylko czczą gadaniną achajskiego 
historyka, lecz że sprawnie umiał on wypytywać świadków 
i analizować uzyskane w ten sposób informacje. Umiejęt-
nie wykorzystywał także swoich przyjaciół jako swoistych 
informatorów, prosząc np. Scypiona, by dowiedział się dla 
niego konkretnych rzeczy podczas podróży przez Galię7. 
Pobyt w Rzymie dał mu sposobność do wypytywania wielu 

7 Plb. 34.10.6–7.
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greckich polityków, gdyż po bitwie pod Pydną nad Tybr pły-
nął niekończący się strumień posłów i innych znaczących 
osób ze wszystkich krajów basenu śródziemnomorskiego, 
do których trudno byłoby mu dotrzeć w inny sposób.

Naturalna ze względów chronologicznych trudność 
w znalezieniu żyjących jeszcze świadków IV wojny syryjskiej 
i konieczność bazowania jedynie na relacjach innych histo-
ryków była dla Polibiusza sporym problemem. Znacznie 
większy kłopot mają jednak współcześni badacze próbujący 
zidentyfikować źródła achajskiego historyka, które posłuży-
ły mu do przedstawienia przebiegu tego konfliktu. Nie tylko 
zresztą samego konfliktu, gdyż sporą część księgi V Dziejów 
autor poświęcił także przedstawieniu innych aspektów po-
lityki obu zwaśnionych monarchii w tym okresie. Ponieważ 
sam Polibiusz nie ujawnia autorów i dzieł, z których sko-
rzystał w tej partii swego dzieła, a analizy filologiczne nie są 
w stanie pomóc w identyfikacji jego źródeł, jedyny sposób, 
jaki pozostaje, to próba wykrycia pewnych tendencji w opi-
sie i połączenie ich ze znanymi nam, przynajmniej z imienia, 
historykami, do których dzieł mógł Polibiusz mieć dostęp. 
Jak łatwo się domyślić, odpowiedzi uzyskane w ten sposób 
mogą być jedynie ostrożnymi hipotezami.

Polibiuszową narrację o wydarzeniach na Wschodzie 
rozpoczyna informacja o objęciu tronu egipskiego przez 
Ptolemeusza IV Filopatora i charakterystyka jego rządów 
zdominowana przez relację z pobytu na wygnaniu w Egipcie 
spartańskiego króla Kleomenesa III, a kończy opis zdrady 
jednego z ptolemejskich dowódców, który zarządzał w imie-
niu Egiptu Celesyrią. Następnie achajski historyk przedsta-
wia w podobny sposób dzieje monarchii Seleukidów w tym 
okresie — objęcie władzy przez Antiocha III, bunt Molona, 
satrapy Medii, i uzurpację Achajosa, zarządzającego posia-
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dłościami seleukidzkimi w Azji Mniejszej. Najważniejsze 
miejsce zajmuje opis przebiegu IV wojny syryjskiej.

Opis dramatycznych losów Kleomenesa w kraju nad 
Nilem możemy porównać z relacją Plutarcha z Cheronei. 
Ten żyjący w I–II w. n.e., niezwykle płodny (napisał ponad 
200 utworów o rozmaitym charakterze i wielorakiej tema-
tyce) autor pozostawił po sobie kilkadziesiąt zachowanych 
biografii sławnych osobistości świata grecko-rzymskiego, 
między innymi właśnie króla Kleomenesa III. Plutarch 
był nie tylko człowiekiem szerokich horyzontów i wielu 
zainteresowań, ale także mrówczej pracowitości. Każda 
z jego biografii powstała bowiem w oparciu o wiele prac. 
W wypadku żywotu Kleomenesa jego głównym źródłem, 
na które zresztą nieraz wprost się powołuje, było dzieło 
Fylarchosa. Ten pochodzący z egipskiego Naukratis, a za-
mieszkały w Atenach historyk napisał w drugiej połowie 
III w. p.n.e. w 28 księgach historię państw hellenistycznych 
w latach 272–219, kończąc ją właśnie opisem śmierci 
Kleomenesa. Utrzymane w udramatyzowanej formie, od-
wołujące się do emocji, niestroniące od różnego rodzaju 
plotek i skandali dzieło niestety nie przetrwało do naszych 
czasów. Kto wie, może przyczynił się do tego Polibiusz 
ganiący Fylarchosa za przedkładanie efektu nad rzetelność 
i epatowanie dramatycznymi efektami, w rodzaju zalanych 
łzami kobiet, które z rozwianymi włosami i odsłoniętymi 
piersiami rzucały się w objęcia mężów podczas oblężeń 
miast. Achajski historyk cały passus (52.56–64) poświęcił 
gruntownej krytyce sposobu pisania Fylarchosa, ale w rze-
czywistości pochodzący z Naukratis historyk reprezento-
wał wielce popularny w tej epoce kierunek historiografii, 
starający się postawić przed oczami czytelnika żywe obrazy 
faktów z przeszłości. W świetle tej krytyki oraz różnic 
w przedstawieniu tych samych wypadków przez Polibiusza 



30 ROZDZIAŁ I

i Plutarcha jest pewne, że Arkadyjczyk, chociaż także sięgnął 
do relacji Fylarchosa, to posiłkował się również innym źró-
dłem. Kto był jego autorem? Tu odpowiedź nie jest już taka 
pewna. Niewątpliwie ten nieznany autor był nieprzychylny 
Kleomenesowi, gdyż, jak wiemy z relacji Plutarcha (Cleom. 
5), Fylarchos nie obarczał np. spartańskiego władcy winą za 
śmierć Archidamosa, który wraz z Kleomenesem tworzył 
parę królewską w Sparcie, a w obawie przed tym drugim 
schronił się w Messenii. Zupełnie inaczej przedstawia te 
wydarzenia Polibiusz (5.37.1–7), wedle którego Kleomenes 
ściągnął Archidamosa podstępnie do Sparty, by go zgładzić. 
Podobnie przy opisie kilku epizodów z pobytu Spartanina 
w Egipcie Plutarch, idąc za Fylarchosem, stawia wygnańca 
w lepszym świetle niż autor Dziejów. Niechętny stosunek 
Polibiusza do Kleomenesa jest o tyle zrozumiały, iż król 
spartański był jednym z najważniejszych rywali Związku 
Achajskiego, którego Achajowie pokonali dopiero z pomo-
cą Macedonii. Z pewnością Polibiusz nie zmyślał, gdyż na 
to nie pozwalała mu uczciwość historyka. Musiał znaleźć 
nieprzychylną Kleomenesowi wersję wydarzeń w jakimś 
innym źródle. Niewykluczone, że był nim jego rodak, 
niejaki Ptolemeusz z Megalopolis, autor skandalizującej 
historii o czasach Ptolemeusza IV Filopatora, niepałający 
do spartańskiego króla zbytnią miłością8. Nigdy jednak 
nie będziemy mieli w tej materii pewności, tym bardziej 
że z owego utworu zachowały się raptem cztery drobne 
fragmenty.

Skoro próba identyfikacji źródeł wykorzystywanych 
przez Polibiusza przy opisie losów Kleomenesa, który mo-

8 Fragmenty tego dziełka zebrał F. Jacoby (FGH 161). Hipo-
tezę — do dzisiaj najbardziej prawdopodobną — o posiłkowaniu 
się przez Polibiusza relacją Ptolemeusza z Megalopolis postawiono 
jeszcze pod koniec XIX w., por. Walbank 1967–1979, I: 565–567.
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żemy skonfrontować z utworem Plutarcha, napotyka na tak 
ogromne trudności, to co powiedzieć na temat fragmentów 
opisujących wydarzenia, dla których nie dysponujemy inną 
wersją, czyli między innymi passusu o wojnie Ptoleme-
usza IV z Antiochem III?

Możemy domyślać się, że opisując sytuację w monarchii 
Seleukidów, Polibiusz wykorzystywał jedno lub kilka źródeł 
zbliżonych do dworu Antiocha III. Nieznany nam autor 
(bądź autorzy) wykorzystanych przez achajskiego history-
ka relacji jest bowiem dobrze poinformowany o krokach 
podejmowanych przez tego władcę, a zarazem prezentuje 
stanowisko mu przychylne. Dotyczy to zwłaszcza sposobu 
przedstawienia w Dziejach buntów Molona i Achajosa9. Sam 
Polibiusz nie miał powodów, by sympatyzować z jedną 
bądź drugą stroną tych konfliktów, tak więc ten przyjazny 
Antiochowi styl opisu tych wydarzeń musiał Arkadyjczyk 
zaczerpnąć ze swoich źródeł. Zastanawia też fakt, że opi-
sując bitwę między Antiochem a Molonem, autor Dziejów 
nie podaje żadnych informacji na temat liczebności wojsk 
buntownika. Takie zachowanie jest do Polibiusza niepo-
dobne, gdyż przedstawiając starcia zbrojne, zawsze starał 
się w miarę dokładnie podać liczbę uczestniczących w nich 
wojsk. Wszystko wskazuje na to, iż siły Antiocha znacznie 
przewyższały liczebność armii buntownika, najprawdopo-
dobniej więc opisujący bitwę historyk związany z dworem 
królewskim wolał pominąć te szczegóły, by nie pomniejszać 
rozmiarów zwycięstwa swojego władcy. Kto był tym tajem-
niczym dla nas źródłem informacji Polibiusza? Współcześni 

9 Na temat obrazu Molona i Achajosa w dziele Polibiusza por. 
także Primo 2009: 136–141, który zwraca uwagę na pojawiający się 
w odniesieniu do działań przeciwko Achajosowi motyw przywrócenia 
wolności miast greckich przez Antiocha. Taki wizerunek Seleukidy 
powrócił później podczas wyprawy trackiej.
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badacze wskazywali niekiedy na Apollofanesa, osobistego 
lekarza Antiocha III10. Był dobrze poinformowany na temat 
wydarzeń na dworze królewskim, a nadto także interesował 
się sprawami politycznymi. Należał do kręgu philoi (przy-
jaciół) króla i miał okazję uczestniczyć w naradach nad 
najważniejszymi sprawami państwa, między innymi przy 
układaniu planów wojennych przeciwko Egiptowi11. Jednak 
niektóre sformułowania w Dziejach nie potwierdzają takiej 
identyfikacji. Czytamy bowiem (Plb. 5.56.1), że co prawda 
Apollofanes obawiał się w tym skomplikowanym okresie 
o króla, ale przede wszystkim drżał o własne bezpieczeń-
stwo. Oficjalne przyznawanie się do tego, że przedkłada 
się własne bezpieczeństwo nad życie władcy, nie bardzo 
pasuje do postawy pisarzy dworskich, nie tylko w czasach 
starożytnych.

W związku z planami Antiocha III rekonkwisty terenów 
wchodzących niegdyś w skład państwa jego przodków pi-
sarze przebywający w Antiochii starali się uzasadnić prawa 
Seleukidów do spornych terytoriów, zarówno małoazjatyc-
kich, jak i syryjskich. W dziele Polibiusza zachowały się ślady 
takiej argumentacji pozwalające wnosić, iż podkreślano 
przede wszystkim zasadę chora doriktetos („kraju zdobytego 
włócznią”) i wywodzono prawa do tych ziem od czasów 
Seleukosa I Nikatora i bitew pod Ipsos oraz Kuropedion. 
Dobitnie wyraził to Antioch na spotkaniu z rzymskimi lega-
tami w obozie pod Lizymachią w 196 r.12 Autorzy tworzący 
w kręgu Antiocha III często zatem skupiali swoją uwagę na 
przeszłości dynastii, a przedstawianie sukcesów przodków 

10 Apollofanesa jako źródło Polibiusza uznali Brown (1961: 
187–195); Pédech (1964: 144 przyp. 232). Przekonująco polemizował 
z tą hipotezą Schmitt (1964: 179 przyp. 4).

11 Plb. 5.58.3–4.
12 Plb. 18.51.1–5.
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aktualnego władcy miało służyć właśnie jego doraźnym 
celom. Pozwala to przynajmniej z dużym prawdopodo-
bieństwem wyeliminować kilku historyków z rozważań 
nad źródłami Polibiusza odnośnie do IV wojny syryjskiej. 
Simonides z Magnezji napisał poemat, w którym opiewał 
czyny Antiocha I w walkach z Galatami, a kulminacją jego 
eposu była słynna „bitwa słoni”. Podobnie Euphorion 
z Chalkis na Eubei, który na zaproszenie władcy objął 
funkcję kierownika antiocheńskiej biblioteki13, był przede 
wszystkim poetą. Chociaż napisał także kilka pism prozą 
o szeroko pojętej tematyce historycznej, to nie znajdu-
jemy wśród nich prac dotyczących wydarzeń innych niż 
związane z osobą założyciela dynastii. Wiele tytułów pism 
Euphoriona wskazuje na tematykę mitologiczną, i takie też 
były zainteresowania kolejnego z poetów dworskich epoki 
Antiocha III — Hegesjanaksa z Aleksandrii w Troadzie. 
Hegesjanaks, posłujący w imieniu swego władcy do Tytu-
sa Kwinkcjusza Flamininusa podczas igrzysk istmijskich 
w 196 r.14, napisał utwór zatytułowany Troika, podejmujący 
wątki wojny trojańskiej. Najbardziej interesujący w kon-
tekście IV wojny syryjskiej może być inny autor związany 
z dworem Seleukidy, Mnesiptolemos z Kyme, który opisał 
dzieje królów z dynastii Seleukidów15. Z jego dzieła zacho-
wały się jednak szczątki, które nie pozwalają stwierdzić, 
czy przedstawił również wydarzenia tej wojny, czy też jego 

13 Suda s.v. Euphorion. To jedyny przekaz dotyczący tej jego 
funkcji.

14 Plb. 18.47.1–4.
15 O tych autorach, a także szerzej o życiu kulturalnym na dworze 

Seleukidów zob. Austin 2001: 94–103; Primo 2009: 39–52, 87–100; 
K. Kost, LH, s.v. Euphorion, col. 320–325. Na temat roli historyków 
na dworach hellenistycznych królów zob. Meissner 1992: 478–547 
(jego uwagi dotyczą pierwszego pokolenia władców, ale w dużej 
mierze są aktualne także dla pozostałej części III w.).
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dzieło wpisywało się w główny nurt historiografii czasów 
Antiocha III, ukierunkowany na prezentację chwalebnej 
przeszłości dynastii.

Wobec faktu, iż o historykach czy szerzej — autorach 
przebywających na dworze Seleukidy posiadamy zaledwie 
szczątkowe informacje, najbezpieczniej jest poprzestać na 
uznaniu, iż Polibiusz miał dostęp do źródła dobrze po-
informowanego i związanego z najbliższym otoczeniem 
Antiocha III.

Godne uwagi są także rzetelne informacje, świadczące 
o dobrej znajomości terenu, na temat Medii, doliny Massyas 
między górami Libanu i Antylibanu oraz niezwykle ważnego 
portu Seleucji Pierii. Zdaniem niektórych badaczy Poli-
biusz mógł przy prezentacji krajobrazu i roślinności doliny 
Massyas posiłkować się informacjami Dioklesa z Karystos, 
jednego z największych uczonych lekarzy schyłku IV w., 
który napisał traktat na temat zielarstwa i roślin leczni-
czych16. Typowo geograficzny ekskurs o Medii bazował 
zapewne po części na dziełach wielce przez Polibiusza 
szanowanego geografa Eratostenesa, uzupełnionych o in-
formacje z innych traktatów geograficznych. Opis Seleucji 
Pierii być może oparł Polibiusz na własnych obserwacjach, 
jeśli założymy, że podczas swej podróży do Aleksandrii 
odwiedził także to miasto i uzupełnił napisaną wcześniej 
księgę V o poświęcony mu fragment. W każdym razie nie 
ulega wątpliwości, że przedstawiając początek rządów An-
tiocha III, achajski dziejopis miał pod ręką źródło dobrze 
poinformowane i prezentujące wydarzenia z perspektywy 
Seleukidy.

Najważniejszy jest fakt, że opisując przebieg pierwszej 
kampanii IV wojny syryjskiej w latach 219–218, Polibiusz 

16 Walbank 1967–1979, I: 577; M. Wellmann, RE V (1905), s.v. 
Diokles nr 53, col. 811.



CZWARTA WOJNA SYRYJSKA W RELACJACH ANTYCZNYCH 35

czerpał informacje nie tylko ze źródła wywodzącego się 
z kręgów seleukidzkich. Jednak sposób przedstawienia tego 
konfliktu nie daje podstaw do przypuszczeń, że wykorzystał 
on także relacje ewidentnie przychylne stronie egipskiej. 
Trudno bowiem doszukać się sympatii dla strony egipskiej. 
Autor Dziejów kontrastuje obraz Antiocha okazującego 
łaskę mieszkańcom Seleucji Pierii po jej opanowaniu we 
wstępnej fazie wojny z wizerunkiem gnuśnego, niedbające-
go o swój kraj Ptolemeusza17. Co prawda jeden z dowód-
ców ptolemejskich o imieniu Nikolaos jest przedstawiany 
w wyjątkowo pozytywnym świetle, jednak może wynikać to 
z faktu, że później działał on w służbie Antiocha18. Niemniej 
można mówić o czerpaniu przez Polibiusza informacji także 
ze źródeł neutralnych.

Również opisując drugą fazę wojny z 217 r., Polibiusz 
kompilował informacje zarówno ze źródeł proweniencji 
seleukidzkiej, jak i neutralnych, a nawet umiarkowanie przy-
chylnych Ptolemeuszowi IV. Przejście jednego z wodzów 
egipskich, Teodotosa z Etolii, na stronę Antiocha określa 
bez ogródek jako zdradę i nie wynika to tylko z moralnych 
sądów autora Dziejów. Chociaż z kolei ocena próby zamachu 
na króla egipskiego, którą tenże Teodotos podjął, wskazuje 
na wykorzystanie relacji seleukidzkiej. Polibiusz (5.81.1) 
pisze o tym przedsięwzięciu jako o śmiałym i męskim 
czynie, chociaż już od siebie dodaje, że był to także czyn 
„etolski”. W ustach historyka z Megalopolis takie określenie 
miało mocno pejoratywny wydźwięk, gdyż bynajmniej nie 

17 Plb. 5.61.1–2; 62.7–8. Antioch miał nie tylko oszczędzić ludność 
Seleucji, ale także sprowadził tam mieszkańców, którzy wcześniej 
z różnych względów musieli ją opuścić. O Ptolemeuszu Polibiusz zaś 
bez ogródek stwierdza, iż lekceważył przygotowania, nie zamierzając 
iść z pomocą swoim poddanym.

18 Plb. 10.29.6.
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chodziło mu tu tylko o pochodzenie zamachowcy. Etolo-
wie cieszyli się złą sławą piratów i rabusiów, a Polibiusz, 
jak każdy szanujący się polityk Związku Achajskiego, 
dodatkowo nie darzył ich sympatią jako rywali Achajów. 
Autorowi Dziejów dostępne były także dokładne dane na 
temat armii ptolemejskiej, co wskazuje na wykorzystanie 
źródeł zbliżonych do dowództwa egipskiego. Wreszcie jest 
wątpliwe, by przytaczane przez Polibiusza liczby rannych 
i zabitych w bitwie pod Rafią, a świadczące o dużej dys-
proporcji strat na niekorzyść wojsk Antiocha III, mogły 
pochodzić ze źródła prezentującego wyłącznie seleukidzką 
wersję wydarzeń. Równie skomplikowany jest przypadek 
tych partii Polibiuszowego przekazu, które dotyczą wyda-
rzeń po rafijskim starciu. Niektórzy badacze doszukują się 
w tym miejscu źródeł zdecydowanie przychylnych Ptole-
meuszowi IV, pokazujących postępy jego wojsk na terenie 
Celesyrii z pominięciem rzekomej niechęci ludności tej 
krainy do egipskich rządów19. Takiemu poglądowi przeczą 
inne przekazy, z których dowiadujemy się o działaniach 
wojsk ptolemejskich w sercu seleukidzkiej Syrii20. Polibiusz 
zapewne nie wspomniał o tych wydarzeniach, gdyż nie było 
ich w źródle, które wykorzystywał. Z kolei fakt, że jego 
źródło przemilczało akcje wojsk egipskich na terytorium 
syryjskim, świadczy, wręcz przeciwnie, o czerpaniu przez 
greckiego historyka z utworu o sympatiach seleukidzkich. 
Co najważniejsze, Polibiusz korzystał ze źródeł dobrze 
poinformowanych nie tylko o krokach podejmowanych 

19 Momigliano (1929: 185–187) na podstawie takich przesłanek 
doszedł do wniosku, że Polibiusz wykorzystał tu informacje za-
warte w dziele Zenona z Rodos oraz innego autora o sympatiach 
egipskich. Otto (1928: 86–87), Walbank (1967–1979, I: 611–613), 
Huss (1976: 14–15) argumentują z kolei za źródłem bliskim dworu 
seleukidzkiemu.

20 Just. 30.1.6.
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przez Antiocha III. Precyzyjne informacje o prowadzonych 
w Aleksandrii w sekrecie przygotowaniach do decydującej 
kampanii wskazują na to, że autor Dziejów miał dostęp do 
źródła mającego informacje być może nawet z pierwszej 
ręki.

Kto kryje się zatem za tym źródłem, wolnym od zde-
cydowanie antyptolemejskich akcentów i relacjonującym 
wydarzenia w bardziej stonowany sposób? Znamy imiona 
kilku autorów niezachowanych do naszych czasów dzieł 
poświęconych dziejom Egiptu. Apion z Oasis, Apollonides 
Horapios, Chaireon z Aleksandrii, Lizymach — wszyscy 
oni napisali dzieła zatytułowane Aigyptiaka (Dzieje Egiptu). 
O ich treści niewiele wiemy, ale jest w miarę pewne, że ich 
autorzy żyli już po Polibiuszu, nie wchodzą zatem w grę. Do 
współczesnych historykowi z Megalopolis bądź tworzących 
niewiele przed nim autorów, również podejmujących sprawy 
egipskie, należeli Filistos z Naukratis, Neanthes z Kyzikos, 
Menodotos z Peryntu, Satyros, Heraklejdes Lembos, Ptole-
meusz z Mendes czy najbardziej z nich znany Agatarchides 
z Knidos. Jednak z tego, co o nich wiadomo, wszyscy poza 
ostatnim zajmowali się raczej albo historią Egiptu przed 
panowaniem greckim oraz okresem wczesnoptolemejskim, 
albo nie pisali w ogóle o sprawach politycznych. Heraklejdes 
Lembos na przykład, osoba wielce wpływowa w administra-
cji ptolemejskiej za panowania Ptolemeusza VI, pisał wiele 
dzieł na różne tematy, a przede wszystkim zajmował się 
bardzo popularnym w tej epoce robieniem różnego rodza-
ju streszczeń i wyciągów z innych prac. Kto wie zresztą, 
czy nie temu zajęciu zawdzięczał swój przydomek. Lembos 
bowiem to typ statku chętnie wykorzystywanego przez 
piratów, co mogło być szyderstwem z jego twórczości. 
Trzeba jednak przyznać na obronę Heraklejdesa, że jeśli 
takie miało być znaczenie jego przydomku, to stworzyli 
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go bardzo nieżyczliwi mu ludzie, gdyż nie przywłaszczał 
on sobie autorstwa dzieł, które kompilował i streszczał. 
Polibiusz mógł mieć dostęp do jego najbardziej znanego 
dzieła w starożytności, mało odkrywczo zatytułowanego 
Dzieje. Jednak z zachowanych fragmentów wiemy, że zaj-
mowały go raczej takie zagadki, jak plagi żab i spadające 
deszcze tych płazów w niektórych krainach na Bałkanach. 
Zamiłowanie do tego typu niezwykłości przejął po nim 
jego protegowany, Agatarchides z Knidos, autor kilku 
dzieł, donoszący o tak sensacyjnych rzeczach, jak plemiona 
żywiące się szarańczą (Akridofagowie, bo tak ich nazywa, 
byli także koneserami tych owadów w postaci suszonej), 
intrygujący Kynamolgowie („Dojarze psów”), tajemniczy 
Troglodyci, czy przynoszący opisy tak egzotycznych dla 
Greków zwierząt, jak żyrafa czy nosorożec21. Tego typu 
mniej lub bardziej prawdopodobne informacje zamieścił 
w geograficznym traktacie O Morzu Czerwonym, dziełem jego 
życia była jednak historia powszechna w dwóch częściach: 
O Azji i O Europie. Zachowane fragmenty pozwalają jedynie 
w niewielkim stopniu na rozważania na temat charakteru 
całej pracy, jej treści i układu. Jest w każdym razie bardzo 
mało prawdopodobne, by Polibiusz korzystał z prac Aga-
tarchidesa przy opisie interesujących nas wydarzeń IV wojny 
syryjskiej22.

21 Na temat Heraklejdesa zob. Fraser 1972, II: 515; Malinowski 
2007: 40–47 (w tej pracy znajduje się także przekład wraz z komen-
tarzem zachowanych fragmentów dzieł Agatarchidesa).

22 Polibiusz jednak zapewne znał utwory Agatarchidesa i wyko-
rzystywał je przy opisie innych wydarzeń. Pédech (1964: 354) jest 
zdania, że to właśnie ten autor posłużył Polibiuszowi jako jedno ze 
źródeł przy opisie regencji Agatoklesa po śmierci Ptolemeusza IV 
(15.34–36).
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Spośród historyków działających w Egipcie najbardziej 
prawdopodobnym źródłem uzupełniającym dla Polibiusza 
wydaje się być wspomniany już wcześniej Ptolemeusz 
z Megalopolis. Przede wszystkim jest pewne, że Polibiusz 
znał jego dzieło i oparł na nim być może relację z poby-
tu Kleomenesa nad Nilem. Ponadto jego dzieło Historia 
Ptolemeusza Filopatora jest jedynym znanym nam dziełem 
poświęconym panowaniu tego władcy, chociaż, pamiętając 
o fragmentarycznym charakterze naszej znajomości dzieł 
antycznych, nie możemy wykluczyć, że istniały i inne prace 
poświęcone temu władcy. Ptolemeusz z Megalopolis paso-
wałby na autora tajemniczego źródła tym bardziej, że był 
rodakiem Polibiusza, mógł więc szczególnie wzbudzić 
zainteresowanie u swego krajana. Ponadto Ptolemeusz 
z Megalopolis był niewątpliwie dobrze poinformowany 
o stosunkach egipskich. Przez lata bowiem znajdował się 
w służbie dynastii ptolemejskiej, sprawując nawet funkcję 
stratega (zarządcy) jej najważniejszej zagranicznej posia-
dłości — Cypru. Był także oficerem, a więc Polibiusz miał 
prawo uznać go za osobę znającą się na sprawach militar-
nych i godną cytowania. Jest jednak jeden problem z taką 
identyfikacją. Na ogół uważa się, że Ptolemeusz z Megalo-
polis pisał w tak zwalczanym przez Polibiusza stylu, pełnym 
przesady i emfazy, obfitującym w anegdoty. Nie pasuje on 
do opisu wydarzeń w Dziejach, który jest rzeczowy, wolny od 
nadmiernej sensacyjności. Czy jednak tak było faktycznie? 
Z dzieła Ptolemeusza zachowały się jedynie cztery drobne 
fragmenty, cytowane przez innych autorów antycznych, 
które nie mogą dać nam pełnego obrazu treści i charakteru 
całości, ale co najmniej jeden fragment, cytowany przez 
Athenajosa, skłania do ostrożności w przypinaniu mu łatki 
skandalisty. Athenajos bogaty materiał źródłowy, jaki zebrał 
do swoich Deipnosophistai, grupował w cykle tematyczne. 
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Lwia część dotyczyła przeróżnych uciech życia i w związku 
z tym przedstawiciele dynastii Ptolemeuszy zajmują w jego 
dziele poczesne miejsce. W części poświęconej heterom 
Athenajos przytoczył kilka zdań z utworu Ptolemeusza 
z Megalopolis (13.578a). Na zaczerpniętej w ten sposób 
liście władców i ich kochanek nie figuruje Ptolemeusz IV. 
Jest to tym bardziej zastanawiające, kiedy porównamy ten 
fragment z podobną listą spisaną przez Polibiusza, też przy-
taczaną zresztą przez Athenajosa (13.576f), gdzie oprócz 
szeregu wymienionych heter Ptolemeusza II Filadelfosa 
znajdujemy także informację o zgubnym wpływie, jaki wy-
wierała na Filopatora jego kochanka Agatokleja. Wystarczy 
sięgnąć do zachowanych urywków pamiętników jednego 
z późniejszych królów Egiptu, Ptolemeusza VIII, aby 
przekonać się, że i on nie miał oporów przed ujawnianiem 
długiej listy kochanek swych poprzedników. Wiele wska-
zuje zatem na powściągliwość Ptolemeusza z Megalopolis 
przy przedstawianiu spraw obyczajowych współczesnego 
mu Filopatora. Jego wysoka pozycja na dworze i chęć 
utrzymania jej musiała hamować jego zapędy w tej materii. 
Niekoniecznie zatem dzieło Ptolemeusza z Megalopolis 
musiało mieć wydźwięk wrogi królowi i stanowić kronikę 
obyczajową23. Negatywną ocenę Ptolemeusza IV Filopatora 
i opis jego różnych ekscesów zaczerpnął Polibiusz zapewne 
z jeszcze innych źródeł.

Próbując zidentyfikować autora tego źródła neutralne-
go wobec obu stron konfliktu syryjskiego, warto zwrócić 
uwagę także na historyków tworzących poza Egiptem. 
Najbardziej interesujący jest tutaj Zenon z Rodos, a nie-

23 Taką opinię o dziele Ptolemeusza z Megalopolis przedstawia 
także Huss 1976: 18–19. Większość badaczy jest jednak przekonana 
o skandalizującym charakterze tego utworu (Préaux 1965; Walbank 
1967–1979, I: 30; Fraser 1972, I: 514).
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którzy współcześni badacze sugerują, że to właśnie on był 
głównym źródłem Polibiusza przy opisie bitwy pod Rafią24. 
Zenon opisał dzieje swej rodzinnej polis, ale zawarł w swym 
dziele także szereg informacji niedotyczących bezpośrednio 
Rodos. Polibiusz często powołuje się na niego w tych par-
tiach swych Dziejów, które dotyczą wydarzeń schyłku III w. 
Achajski historyk znalazł zresztą miejsce na kilka ciepłych 
słów pod jego adresem, podkreślając, że żył w czasach, 
które opisywał i nie był tylko biernym obserwatorem wy-
darzeń, lecz brał czynny udział w życiu politycznym. To 
w dużej mierze zasługą Zenona jest fakt, iż sprawy rodyj-
skie zajmują w dziele historyka z Megalopolis tak poczesne 
miejsce. Z drugiej strony Polibiusz wytyka Zenonowi szereg 
błędów przy opisach bitew, nieznajomość topografii krain, 
o których pisze. Stąd wiemy, że Zenon opisał w swym dziele 
m.in. następną, V wojnę syryjską, łącznie z oblężeniem 
Gazy i bitwą pod Panion. Achajski historyk w tym miejscu 
bezlitośnie wylicza błędy rodyjskiego historyka i zarzuca 
mu, że ponad fakty przedkłada ozdobność stylu. Polibiusz 
musiał jednak darzyć Zenona pewnym uznaniem, gdyż 
napisał do Rodyjczyka list zwracający mu uwagę na pewne 
błędy z zakresu topografii. List spotkał się z życzliwą od-
powiedzią Zenona. Rodyjczyk miał żałować, że jego praca 
już została wydana i że w związku z tym nie ma możliwości 
naniesienia poprawek kolegi po fachu25. Tak więc fakt sze-
rokiego wykorzystania przez achajskiego historyka dzieła 
Zenona jest bezsporny; czy jednak dotyczy to także wojny 
syryjskiej? Takie założenie pozostaje czysto hipotetyczne. 
Rzetelny i dość precyzyjny opis bitwy pod Rafią przedsta-
wiony przez autora Dziejów wydaje się stać w sprzeczności 
z oceną umiejętności Zenona w tym aspekcie.

24 Tak uważa np. Momigliano 1929: 189.
25 Plb. 16.18.1–2; 20.8.
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Polibiusz jest także dobrze poinformowany na temat 
innych wydarzeń, mniej lub bardziej związanych z IV woj-
ną syryjską, np. poczynań Achajosa i polityki ówczesnego 
króla Pergamonu, Attalosa III. Wiemy, że niejaki Neanthes 
napisał historię Attalosa. Jednak z jego dzieła przetrwało 
jedynie kilka zdań, dlatego też nie da się stwierdzić, czy 
to ono posłużyło Polibiuszowi do przedstawienia tych 
wypadków.

Jak zatem widać, próba wskazania na konkretne źródła 
autora Dziejów zapewne nigdy nie będzie udana. Najistot-
niejsze jednak, że Polibiusz przy pisaniu partii swego dzieła 
dotyczących IV wojny syryjskiej wykorzystywał nie jedno 
źródło, związane z jedną stroną konfliktu, lecz sięgał za-
równo do relacji stworzonych na dworze Antiocha III, jak 
i do źródeł niezwiązanych z Seleukidą. Ta okoliczność zaś 
sprzyja wysokiej ocenie wiarygodności przekazu Polibiusza, 
a pamiętajmy, że relacja achajskiego historyka jest najważ-
niejszym źródłem do dziejów IV wojny syryjskiej.

Inne przekazy

Przekazu Polibiusza na temat IV wojny syryjskiej nie jeste-
śmy w stanie skonfrontować z innym dziełem historiogra-
ficznym. Niewielkim uzupełnieniem informacji achajskiego 
dziejopisa są drobne wzmianki w źródłach dużo później-
szych. Z nich najważniejszy jest stosunkowo nieduży utwór 
Justyna, będący epitomą (streszczeniem) pracy żyjącego na 
przełomie I w. p.n.e. i I w. n.e. Pompejusza Trogusa. Ten 
pochodzący z celtyckiego plemienia Wokontiów historyk 
zajmuje w dziejach rzymskiej historiografii miejsce szcze-
gólne, jako autor pierwszej w języku łacińskim historii 
powszechnej. Historiae Philippicae były także pierwszym 
napisanym w języku Cycerona dziełem historycznym, 
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w którym Rzym zajmował miejsce drugorzędne. W histo-
rii powszechnej autorstwa Trogusa, zawierającej przegląd 
dziejów świata śródziemnomorskiego od czasów asyryjskich 
aż po I w., Rzymianie pojawiali się wprawdzie przy okazji 
wojen, ale zasadniczą rolę w dziejach przypisywał on Ma-
cedonii. Sygnalizował to zresztą już tytuł jego dzieła, który 
można przetłumaczyć jako Dzieje epoki Filipiańskiej, a chodzi 
tu oczywiście o twórcę macedońskiej potęgi, Filipa II, ojca 
Aleksandra Wielkiego. Znaczące miejsce w tym obszernym, 
liczącym 44 księgi dziele zajmowała historia państw helle-
nistycznych. W kwestii źródeł, z jakich Pompejusz Trogus 
korzystał, mimo że poświęcono jej dziesiątki rozpraw, nie 
ma jasnego obrazu. Zdaniem niektórych badaczy dokonał 
on jedynie przeróbki niezachowanego dzieła Basileis (Kró-
lowie) Timagenesa z Aleksandrii, a hipotezę tę opierają oni 
przede wszystkim na licznych w dziele Trogusa fragmentach 
nieprzychylnych Rzymianom. Timagenes bowiem, chociaż 
zdobył w Rzymie w I w. rozgłos jako historyk i retor, ni-
gdy nie wyzbył się niechęci do rzymskich „panów świata”. 
Wytłumaczeniem takiej postawy są jego osobiste losy. Do 
Wiecznego Miasta trafił bowiem nie z własnej woli, lecz 
jako jeniec wojenny. Inni współcześni historycy sądzą, 
że baza źródłowa Historiae Philippicae była o wiele szersza 
i właśnie takie stanowisko dominuje dzisiaj w nauce. Trogus 
najprawdopodobniej wykorzystywał prace autorów dobrze 
poinformowanych w kwestiach wschodniej części basenu 
śródziemnomorskiego, oprócz wspomnianego Timagenesa 
także Polibiusza, Fylarchosa, Hieronima z Kardii czy Po-
sejdoniosa z Apamei26.

26 Na temat Pompejusza Trogusa i wykorzystanych przez niego 
źródeł zob. Richter 1987; Lewandowski 2007: 208–220. Szeroko 
koncepcję historii powszechnej tego autora omawia van Wickevoort 
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Niestety Historiae Philippicae podzieliły los wielu innych 
dzieł historiografii antycznej i przepadły za wyjątkiem pro-
logów zawierających wykaz treści poszczególnych ksiąg. Na 
szczęście w bliżej nieznanym nam okresie między II–IV w. 
n.e. dokonany został ich skrót27. O ile jednak opinia o Pom-
pejuszu Trogusie jako historyku jest zazwyczaj pozytywna, 
o tyle niestety nie można tego samego powiedzieć o jego 
epitomatorze. Nie rozumiał on wielu rzeczy i streszczał 
oryginał nieudolnie, popełniając wiele, często komicznych, 
pomyłek. Pomijał także rzeczy jego zdaniem nieistotne, 
eksponując wydarzenia bardziej według jego uznania inte-
resujące. Niewątpliwie natomiast doskonale rozumiał Justyn 
„potrzeby rynku”. Często zatem przy opisie istotnych fak-
tów można znaleźć bardziej rozbudowane sensacyjne i pi-
kantne opowieści. Sam Justyn pisze zresztą we wstępie do 
swej epitomy, że ułożył „mały bukiecik kwiatów”. Metoda 
była skuteczna, skoro znalazł się w gronie najpoczytniej-
szych pisarzy antyku, a o jego długotrwałej popularności 
najlepiej świadczy fakt, że ów „bukiecik kwiatów” zachował 
się w ponad 200 rękopisach średniowiecznych28. Wiarygod-
ność Justyna budzić może uzasadnione wątpliwości, jednak 
mimo popełniania przez niego licznych błędów sedno jego 
informacji jest często prawdziwe, a dla wielu fragmentów 
historii antycznej jest wręcz źródłem bezcennym, bo często 
jedynym. Szczęśliwie, dokonując skrótu dzieła Trogusa, 
Justyn nie usunął całkowicie partii dotyczących przebiegu 

Crommelin 1993. Jego źródłem do dziejów Ptolemeusza IV najpraw-
dopodobniej było dzieło Fylarchosa (Richter 1987: 146–148).

27 Większość badaczy umieszcza datę powstania epitomy autor-
stwa Justyna w III w. n.e., zob. Lewandowski 2007: 220–221.

28 Trzeba jednak oddać Justynowi, że uwypuklenie skandalizują-
cych epizodów nie było powodowane tylko zamiarem epatowania 
ekscesami, lecz miało mieć przede wszystkim walor umoralniający 
i wychowujący.
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III wojny syryjskiej, a także pozostawił barwny opis pano-
wania Ptolemeusza IV i jedynie garść informacji na temat 
jego konfliktu z Antiochem III.

Uzupełnieniem przekazanych przez Polibiusza i Justyna 
informacji na temat IV wojny syryjskiej są teksty zachowa-
ne na papirusach i inskrypcjach. W tej bowiem kategorii 
materiału źródłowego współcześni historycy często po-
kładają nadzieje na wyjaśnienie zagadkowych problemów 
starożytności. Dzięki zbawiennemu (przynajmniej z punktu 
widzenia historyków) klimatowi egipskiemu zachowała się 
ogromna liczba papirusów dokumentujących działalność 
władz ptolemejskiego Egiptu i życie zwykłych mieszkań-
ców. Papirusy i ostraka (teksty spisywane na skorupkach 
naczyń) rzucają także nieco światła na wydarzenia związane 
z wojnami o Syrię. Często pomagają w uściśleniu chrono-
logii zdarzeń bądź w bardziej precyzyjnym odtworzeniu 
ruchów wojsk. Również inskrypcje stanowią bardzo waż-
ne uzupełnienie lub główne źródło informacji dla wielu 
aspektów funkcjonowania społeczeństw antycznych. Wy-
nikało to przede wszystkim ze specyfiki życia społeczności 
greckich miast, gdzie każdą ważną decyzję, każdy istotny 
fakt godny upamiętnienia upubliczniano. Dlatego właśnie 
ryte w kamieniu napisy są bezpośrednimi świadectwami 
dokumentującymi przeróżne aspekty życia ludzi antyku. 
Chociaż materiał epigraficzny z okresu hellenistycznego 
wykorzystuje się przede wszystkim w badaniach nad funk-
cjonowaniem polis greckiej, to może on przekazywać także 
konkretne informacje na temat faktów z historii politycznej. 
Inskrypcje były bowiem ważnym narzędziem propagandy 
królewskiej. Już władcy państw Starożytnego Wschodu 
potrafili zrobić doskonały użytek z wystawionych na widok 
publiczny dokumentów, traktując je jako nośnik konkret-
nych treści propagandowo-politycznych.
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Zwłaszcza jedna inskrypcja zajmuje szczególne miejsce 
w badaniach nad IV wojną syryjską. W 1924 r. archeolo-
dzy odkryli w Tell el-Maskoutah (starożytnym Pithom) 
trójjęzyczną stelę z wyrytym dekretem synodu kapłanów 
egipskich, jaki odbył się w listopadzie 217 r. w Memfis. 
Dekret ten, honoryfikujący Ptolemeusza IV Filopatora 
i gloryfikujący jego rafijską wiktorię, dostarczył nie tylko 
pewnych informacji na temat bitwy, ale przede wszystkim 
pozwolił uściślić chronologię wydarzeń całej kampanii 
owego roku. Podobnie jak inne słynne trójjęzyczne dekrety 
kapłanów egipskich z Kanopos i Rosetty, dokument wydany 
dla uświetnienia bitwy pod Rafią sporządzono w dwóch 
formach pisma egipskiego: piśmie hieroglificznym i demo-
tycznym, a także w alfabecie greckim. Do naszych czasów 
w pełnej formie dotarł tylko tekst demotyczny, z pozosta-
łych wersji przetrwały jedynie dłuższe fragmenty.



ROZDZIAŁ II 

STRONY KONFLIKTU

Nowy wspaniały świat

Gdy w czerwcu 323 r. w Babilonie umierał Aleksander 
Wielki, pewnie w najczarniejszych snach nie przypuszczał, 
że jego ogromne państwo szybko się rozpadnie. Chociaż 
patrząc z naszej perspektywy, dalsze trwanie tak ogromnego, 
dopiero co powstałego imperium było mało prawdopodob-
ne. Nieoczekiwana śmierć Aleksandra pozostawiła bowiem 
ogromny organizm polityczny rozciągający się od Grecji po 
Indie bez następcy zdolnego podjąć natychmiast kierowanie 
jego sprawami1. Niektórzy macedońscy dowódcy zmarłego 
zdobywcy przez pewien czas próbowali utrzymać jedność 
państwa. W końcu jednak rozpasane ambicje diadochów 
wzięły górę. Rozpoczęli trwające blisko 50 lat boje, po-
czątkowo w imię utrzymania jedności imperium, później 
o podział schedy po ich królu.

Rozpoczynała się nowa epoka, w której wydawało się, 
że tylko od własnych zdolności i sprzyjającej fortuny za-
leży skala osiągniętych sukcesów. Znacząco poszerzona 
oikumene (tak Grecy nazywali cały znany im świat zamiesz-
kały) stała się sceną śmiałych, zakrojonych na szeroką 
skalę, nieraz awanturniczych działań wodzów Aleksandra. 
Ucieleśnieniem tej epoki, gdy powstawał nowy świat, są 

1 Małżonka Aleksandra dopiero po śmierci męża powiła jego syna, 
a przyrodni brat Aleksandra był niedorozwinięty umysłowo, stąd obaj 
potencjalni następcy nie mieli szans na przejęcie władzy.
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dwie postaci. Pyrrus, mimo skąpych zasobów rodzimego 
Epiru, wyłącznie dzięki własnym talentom odgrywał pierw-
szoplanową rolę w zmaganiach diadochów. Sięgnął nawet 
po władzę w Macedonii, a rzucając wyzwanie Kartaginie 
i rosnącemu w siły Rzymowi, próbował zbudować pań-
stwo w południowej Italii i na Sycylii. Z kolei Demetriusz 
Poliorketes, bodaj najbardziej barwna postać tego okresu, 
przeżywał niezwykłe wzloty i upadki; nawet pozbawiony 
państwa, dzięki ogromnej flocie długo był postrachem 
przeciwników. Tego typu bohaterów ta epoka miała jednak 
więcej, a nawet najbardziej fantastyczne plany wydawały się 
możliwe do zrealizowania. Ogromne ambicje przejawiały 
nie tylko postaci z pierwszych szeregów ówczesnej sceny 
politycznej: Ofellas, ptolemejski zarządca Cyrenajki, marząc 
o własnym państwie, podjął śmiałą wyprawę na podbój 
Kartaginy. Przykład Ofellasa, zgładzonego w przededniu 
wyprawy przez własnego sojusznika, ilustruje zarazem inny 
aspekt owej epoki — jak wyjątkowo tanie było życie oraz 
z jaką wprawą i bezwzględnością eliminowano się nawzajem 
ze świata żywych dla osiągnięcia określonych celów. Był to 
czas, kiedy nawet najbliższe więzi rodzinne nie stanowiły 
przeszkody przed dokonaniem zabójstwa. Bez zbytnich 
skrupułów mordowali się małżonkowie, rodzeństwo, 
dzieci zabijały rodziców bądź ci drudzy likwidowali swe 
dzieci, jeśli stanowiły dla nich zagrożenie. Nie oszczędzo-
no także legalnych spadkobierców Aleksandra Wielkiego, 
a ich śmierć otworzyła diadochom drogę do utworzenia 
własnych monarchii. 

Ostatecznie na mapę polityczną powstałego w toku 
tych walk świata hellenistycznego składały się trzy wielkie 
państwa: Macedonia pod władzą Antygonidów, monarchie 
Seleukidów i Ptolemeuszy (Lagidów), uzupełniane przez 
szereg mniejszych państw i państewek. Niezależnie od 
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różnych problemów, przynajmniej do końca III w. istnia-
ła równowaga sił między najpotężniejszymi dynastiami. 
Oczywiście nie był to układ ustalony i uznany przez po-
szczególnych graczy. Zgodnie z popularną wówczas zasadą 
określającą prawo króla do ziemi, nad którą panował, jako 
„kraju zdobytego włócznią” (chora doriktetos) cały świat był 
do opanowania w drodze podboju. Jednak wielkie mocar-
stwa tej epoki nigdy nie planowały całkowitego unicestwie-
nia swoich przeciwników2.

Zasada „kraju zdobytego włócznią” odpowiadała 
poglądom na temat władzy królewskiej w tym okresie. 
Władzę panującym dawały osobiste zdolności i przeko-
nanie, że indywidualne umiejętności są wystarczającym 
tytułem do uznania prawowitości monarchii. Spośród zaś 
tych umiejętności i cech, jakimi powinien legitymować się 
władca hellenistyczny, na pierwszym miejscu stawiano 
męstwo prowadzące do zwycięstw na polach bitewnych. 
Wzorcem był tu wielki Aleksander, osobiście rzucający się 
w wir walki. Podobnie król hellenistyczny miał obowiązek 
osobistego udziału w boju. Z punktu widzenia taktyki nie 
było to rozwiązanie szczęśliwe, gdyż poważnie ograni-
czało możliwość wpływania na przebieg bitwy, a często 
było tragiczne w skutkach. Najlepiej przekonał się o tym 
Pyrrus, który poniósł przypadkową śmierć od dachówki 
rzuconej przez kobietę, gdy szturmował Argos3. Nic jednak 

2 Powstała jeszcze w XIX w. koncepcja o świadomym wcielaniu 
w życie zasady równowagi sił, którą naruszyć miała dopiero inter-
wencja Rzymu, jest już od dłuższego czasu odrzucana, zob. Klose 
1972: 91–92; Schmitt 1974: 74–75, 84–86; Gehrke 1982: 276; Austin 
1986: 456–457; Walbank 2003: 23.

3 Taką wersję przedstawił Plutarch (Pyrrh. 34). Zdaniem Justyna 
(25.5) Epirota został trafiony kamieniem wyrzuconym z murów 
obleganego miasta. Niezależnie od tego, którą wersję przyjmiemy, 
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w oczach samych władców i ich poddanych nie uzasadniało 
lepiej praw do tronu i konkretnych terytoriów niż osobiście 
odniesione zwycięstwo. Tym bardziej, że właśnie poprzez 
sukcesy bitewne monarcha stwarzał warunki dla pokoju 
i harmonii, a te elementy były najwyższym dobrem dla pod-
danych. Nic zatem dziwnego, że w rozbudowanej ideologii 
i propagandzie tego okresu wojna, oczywiście zwycięska, 
odgrywała pierwszoplanową rolę4. Idealny obraz władcy 
uzupełniały inne wymagane od króla cechy, przede wszyst-
kim bogactwo, nierozerwalnie związane zresztą z wojną jako 
środek do jej prowadzenia i jej skutek, a także występowanie 
w roli dobroczyńcy (euergetes), zainteresowanie kulturą czy 
pobożność i szereg innych.

Najbliższymi współpracownikami króla byli „przyjacie-
le króla” (philoi) i przynajmniej do końca III w. mieli oni 
słuszne przekonanie, że sprawują rządy razem z monarchą 
jako jego partnerzy5. Dopiero rozwój struktur dworskich 
i administracyjnych wymagający nadawania coraz to nowych 
tytułów spowodował, iż grupa ta uległa rozwarstwieniu na 
szereg stopni hierarchicznych, ściśle związanych z pełnie-
niem konkretnych funkcji w aparacie władzy. Z kandydata-
mi na philoi nigdy nie było problemu, gdyż Grecy, z natury 
swej ruchliwi, w epoce hellenistycznej jeszcze chętniej 

zachowanie Pyrrusa pozostaje bezsensowne z punktu widzenia 
taktyki, choć zgodne z ówczesnymi wzorcami.

4 Na temat miejsca zwycięskiej wojny w ideologii monarchii tego 
okresu zob. Schmitthenner 1968: 32–37; Mehl 1980–1981; Gehrke 
1982: 252–259, 275–276. Inne aspekty ideologii (w tym także kult 
władców): Schubart 1937; Walbank 1984a; Gauthier 1985: 39–65; 
Bringmann 1994 i 2000; Koenen 1994; Bringmann, von Steuben 
2000; Schmidt Donaus 2000; Pfeiffer 2008.

5 Na temat philoi zob. Habicht 1958; Préaux 1978: 220–226; Mo-
oren 1985; Savalli-Lestrade 1998; Rostropowicz 2002: 51–77; H.H. 
Schmitt, LH, s.v. Hof, col. 459–460.
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zmieniali miejsce pobytu, stając się prawdziwymi „obywa-
telami świata”. Wyprawa Aleksandra Wielkiego otworzyła 
przed nimi szeroko wrota do szybkiego wzbogacenia się 
i awansu społecznego. Świat od Sycylii po Indie, od Mo-
rza Czarnego po południowe granice Egiptu był jednolitą 
przestrzenią, w której łatwo było się przemieszczać i która 
ambitnym i rzutkim jednostkom mogła wiele zaoferować. 
Przede wszystkim na Wschodzie, w państwach Ptolemeuszy 
i Seleukidów dostanie się do najbliższego otoczenia władcy 
dawało okazję do zaspokojenia własnych ambicji, a udział 
we władzy gwarantował rozmaite korzyści. Zapotrzebo-
wanie dotyczyło zaś wszelakich profesji, stąd wśród philoi 
znajdowali się politycy, filozofowie, artyści, lekarze, poeci, 
jednym słowem — każdy, kto mógł oddać konkretne usługi 
władcy bądź dodać splendoru swoją obecnością. Niezwykle 
istotne miejsce „przyjaciele królewscy” zajmowali także 
w strukturach militarnych. Pełnili ważne funkcje wojskowe, 
administracyjne, udawali się z misjami dyplomatycznymi. 
Przybysze z różnych zakątków Hellady byli dla monarchów 
niezbędni, gdyż to właśnie na Macedończykach i Grekach 
opierały się struktury państwowe i to oni stanowili oparcie 
dla ich rządów. Oczywiście status „przyjaciela” nie musiał 
być dożywotnim bądź dziedzicznym. Kaprys władcy mógł 
pozbawić philoi przywilejów, a niełaska skończyć się wygna-
niem. Tacy wygnańcy byli szczególnie łakomym kąskiem dla 
innych monarchów, jako osoby zaznajomione z arkanami 
polityki, a nierzadko wprowadzone w najistotniejsze sprawy 
władcy, u którego poprzednio służyli. Zresztą sami philoi 
mogli, jeśli uznali, że nie są należycie cenieni, opuścić dwór 
jednego władcy, by poszukać szczęścia u innego. Historia 
okresu hellenistycznego, także wojen syryjskich, zna wiele 
takich przypadków i niekoniecznie należy przypinać tego 
typu osobom łatkę zdrajcy.
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W kreowaniu nowej rzeczywistości politycznej po śmier-
ci Aleksandra Wielkiego aktywną rolę odegrali założyciele 
dynastii Ptolemeuszy i Seleukidów, i to z niezłym skutkiem, 
gdyż stworzone przez nich państwa były najpotężniejsze 
i dysponowały największymi zasobami spośród wszystkich 
państw hellenistycznych.

Monarchia Seleukidów

Gdyby brać pod uwagę tylko rozmiary terytorialne, to trze-
ba byłoby uznać Seleukosa I za największego beneficjenta 
zamętu, jaki nastał po śmierci Aleksandra Wielkiego. Nie 
była to jednak tylko zasługa sprzyjających okoliczności, ale 
przede wszystkim autentycznych zdolności i energii zało-
życiela monarchii seleukidzkiej. Mimo że należał do grona 
najbliższych współpracowników Aleksandra, początkowo 
nie znajdował się w grupie „trzymającej władzę” po śmierci 
wielkiego zdobywcy. Do grona osób decydujących o losach 
państwa wszedł jednak z właściwym sobie zdecydowaniem. 
Gdy jeden z diadochów, Perdikkas, mający ambicje odgry-
wania roli przywódcy dla innych, ruszył pokonać krnąbr-
nego Ptolemeusza, Seleukos wraz z grupą spiskowców 
zamordował go u wrót Egiptu. W nagrodę otrzymał satrapię 
Babilonii. Jednak już po kilku latach został z niej wypędzony 
przez Antygona Jednookiego, kolejnego z diadochów, któ-
remu marzyła się władza nad całym ogromnym imperium 
stworzonym przez Aleksandra. Nic dziwnego, że Seleukos 
stał się jednym z najaktywniejszych członków kolejnych 
koalicji wymierzonych przeciwko ambitnemu Antygonowi. 
W 311 r. powrócił z pomocą niewielkiego oddziału przeka-
zanego mu przez Ptolemeusza, który nie zapomniał o przy-
słudze, jaką Seleukos oddał mu, usuwając Perdikkasa. Ki-
piąc niespożytą energią, ruszył na wschód, gdzie opanował 
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satrapie irańskie i ułożył sobie stosunki z najpotężniejszym 
wówczas władcą indyjskim Czandraguptą. Co prawda zrzekł 
się na jego rzecz najdalej na wschód wysuniętych rubieży, 
ale powetował sobie te straty na zachodzie. W 301 r. wziął 
udział w decydującej rozprawie z Antygonem Jednookim, 
walnie przyczyniając się do wspaniałego zwycięstwa pod 
Ipsos i rozciągając swoją władzę nad północną Syrią. Był 
już wtedy królem, gdyż idąc w ślady pozostałych diadochów, 
przyjął ten tytuł w 305/304 r. Niezmordowany Seleukos 
następne kilkanaście lat poświęcił na budowę struktur swe-
go młodego państwa i likwidację ostatnich zwolenników 
Antygona, uważnie obserwując także sytuację w Europie, 
dokąd po bitwie pod Ipsos przeniosły się główne walki 
między diadochami. W 282 r. uderzył na władającego Ma-
cedonią, Tracją i większą częścią Azji Mniejszej Lizymacha. 
Po raz kolejny sędziwy już, bo dobiegający wieku 80 lat, 
Seleukos udowodnił, że nieprzypadkowo nosi przydomek 
Nikator („Zwycięzca”) i w wielkiej bitwie pod Kuropedion 
nieopodal Sardes rozbił siły Lizymacha. Rywal padł na polu 
bitwy i Seleukos mógł sięgnąć po całe jego państwo6. Był 
u szczytu powodzenia, droga do zdobycia Macedonii stała 
otworem i wystarczało jeszcze tylko usunąć Ptolemeusza, 
by sięgnąć po całą pulę i zjednoczyć z powrotem dziedzic-
two Aleksandra. Nikator nie zwlekał. Przeprawił się przez 
Hellespont do Europy, by przejąć władzę nad Macedonią, 
i tutaj okazało się, że bogowie postanowili spiąć jego karierę 
swoistą klamrą. Tak jak on wchodził na scenę, mordując 
Perdikkasa, tak teraz sam padł z ręki skrytobójcy — Pto-
lemeusza Keraunosa, człowieka, któremu dał schronienie 
po tym, jak jego ojciec, król Egiptu, odsunął go od sukcesji 
w swoim państwie. W chwili śmierci Nikatora terytorium 

6 Na temat działań Seleukosa w tym okresie por. Mehl 1986; 
Grainger 1990a.
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państwa Seleukidów było już jednak w pełni ukształtowane, 
a jak miała pokazać przyszłość, jego następcy nie zdołali 
już, za wyjątkiem rozszerzania granic w Syrii, wiele do 
niego dodać.

Była to najbardziej rozległa terytorialnie monarchia 
hellenistyczna7. Rozciągała się na ogromnej przestrzeni 
od Hellespontu aż po Indus. Ta wielkość skutkowała też 
olbrzymią różnorodnością państwa, które łączyło wiele 
ludów i kultur. Na tę mozaikę składały się miasta greckie na 
terenie Azji Mniejszej oraz mniej lub bardziej zhellenizowa-
na ludność tej krainy, spadkobiercy cywilizacji babilońskiej 
w Mezopotamii, ludy irańskie, Arabowie i inne ludy semickie 
mówiące w języku aramejskim. Przed oczami wędrowców 
przemierzających te ogromne obszary jak w kalejdoskopie 
zmieniał się także krajobraz. Stanowiącą centrum państwa 
Syrię z żyznymi nizinami nadmorskimi, od wieków słynącą 
z łagodnego klimatu i obfitej roślinności, przecinały gęsto 
zalesione pasma górskie Libanu i Antylibanu, od których 
na wschód rozciągały się znacznie bardziej suche wyżyny, 
przechodzące stopniowo w stepowe obszary, by w końcu 
przybrać formę bezkresnych piasków Pustyni Syryjskiej.

Drugim po Syrii pod względem znaczenia regionem był 
„kraj między rzekami”, czyli ograniczona dolinami Tygrysu 
i Eufratu Mezopotamia z mocno pofałdowanymi wyżynami 
i przedgórzami Zagrosu i Taurusu w części północnej i pół-
nocno-wschodniej, przechodzącymi w bardziej równinny 
i nizinny rejon nad środkowym Eufratem, gdzie często 
jedynym źródłem wody były rzeki okresowe. Najważniejszą 

7 Monarchia Seleukidów była także najludniejszym z państw 
hellenistycznych. Jej ludność szacuje się na ok. 14–18 milionów 
w chwili jej największego rozwoju terytorialnego po bitwie pod 
Kuropedion — Aperghis 2004: 51–58. Green (1990: 371) zawyża 
liczbę jej mieszkańców nawet do ok. 30 milionów.
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częścią tej krainy była jednak jej rozległa, płaska i niezwykle 
żyzna aluwialna dolina obydwu rzek w części południowej. 
To tutaj, mimo gorącego klimatu, już od zarania cywiliza-
cji koncentrowało się osadnictwo, a dzięki zastosowaniu 
irygacji osiągano tak niezwykle wysokie plony, iż w oczach 
ludzi antyku urodzajność tego regionu przybrała wręcz 
legendarny i przysłowiowy charakter. Także w czasach 
Seleukidów był to obszar gęsto zaludniony, co zapewniało 
mu szczególne miejsce w gospodarce państwa.

Na wschód od Mezopotamii, poza potężnymi góra-
mi Zagros rozciągał się inny świat — płaskowyż irański 
zamknięty ze wszystkich stron wysokimi, trudnymi do 
przekroczenia pasmami górskimi, z licznymi wzajemnie 
się różniącymi krainami. Najdalej na wschód wysunięta 
była żyzna, równinna, słynąca ze wspaniałych oddziałów 
jazdy Baktria, której osią cywilizacyjną i gospodarczą była 
rzeka zwana przez Greków Oksos (dzis. Amu Daria). Od 
południa Baktrię zamykały wysokie szczyty Pamiru i Hindu-
kuszu, zwanego przez antycznych geografów Paropamisos. 
Na tych olbrzymich terenach znajdował się szereg innych 
krain, jak stanowiące centrum monarchii perskiej, położone 
najbliżej Mezopotamii, Media, Persyda i Elam, czy położona 
nad południowo-wschodnią częścią Morza Kaspijskiego 
Hyrkania, w której wedle starożytnych wyrabiano całkiem 
niezłe wino. Na wschód od niej leżała Partia, urodzajna 
Aria, odczuwająca podobnie jak inne satrapie irańskie żar 
niezwykle wysokich temperatur latem, ale poprzez iryga-
cję wykorzystująca rzeki zasilane przez topniejące wiosną 
śniegi. Podobnie było w przypadku Margiany, której uro-
dzajnością miał wedle Strabona (11.10.2) zachwycić się 
następca Seleukosa, Antioch I, i założyć tam miasto na-
zwane swoim imieniem. Wreszcie w północno-wschodnim 
rogu monarchii, aż po bieg Syr Darii, czyli Jaksartesu, jak 
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nazywali tę rzekę Grecy, leżała górzysta Sogdiana, z wielką 
oazą Marakandy pośrodku, opisywana często jako bogaty 
kraj pięknych ogrodów. Jednak z drugiej strony nie przy-
padkiem to właśnie w tej krainie, podobnie jak w Baktrii, 
popularnością cieszyły się baktriany, dwugarbne wielbłądy 
doskonale znoszące marsze przez bezwodne tereny. Zależ-
na od sztucznego nawadniania była także pozostała część 
płaskowyżu irańskiego. W takich krainach, jak położona 
na południu Karmania, słynąca nie tylko z kopalni złota, 
srebra i miedzi, ale także produkcji wina, czy zajmująca 
środkową część Drangiana, potrafiono osiągać wspaniałe 
rezultaty. Oprócz tak prezentujących się krain niezmiernie 
charakterystyczne dla płaskowyżu irańskiego były także 
rejony pustynne, jak Arachozja czy Gedrozja na południo-
wym wschodzie.

Tym, co łączyło te wszystkie mniej lub bardziej niego-
ścinne krainy, były trudności komunikacyjne. Rzeźba terenu, 
liczne i niejednokrotnie rozległe pustynie sprawiały, że szla-
ków komunikacyjnych było niewiele, co przy znacznych 
odległościach i dostępnych wówczas środkach transportu 
znacząco utrudniało administrowanie państwem i sprzyja-
ło lokalnym urzędnikom w rozszerzaniu ich kompetencji, 
a nawet dokonywaniu przez nich uzurpacji. Na lądzie do 
dyspozycji Seleukidów pozostawały właściwie dwie w miarę 
dogodne drogi: północna, łącząca Babilon z Arachozją 
i Pendżabem przez góry Zagros, Ekbatanę w Medii i pro-
wadząca dalej, po przejściu Wrót Kaspijskich, poprzez Hyr-
kanię, oraz południowa — biegnąca z Babilonu przez Suzę 
w Elamie, Persydę i dalej przez nadmorskie oraz pustynne 
obszary południowego Iranu do Karmanii i Gedrozji. Ta 
pierwsza była uważana za najdogodniejszą z możliwych, 
a przecież i ona była długa i wyczerpująca.
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Niewiele lepiej było także na pozostałych terenach. 
W Syrii pasma Libanu i Antylibanu też nie były łatwe do 
przebycia, a przełęczy i przejść je przecinających nie było 
zbyt wiele. Podobnie było w trzeciej części składowej 
monarchii — Azji Mniejszej. Tam także ukształtowanie 
powierzchni sprawiało trudności władcom aspirującym 
do zdobycia nad nią kontroli i w dużej mierze ze względu 
na nie Seleukidzi nigdy nie byli w stanie w pełni opanować 
całego tego regionu. Potężne, gęsto zalesione łańcuchy gór 
Taurus wzdłuż południowych wybrzeży Azji Mniejszej były 
trudne do przebycia. Takie krainy, jak położone na południu 
Pizydia, Izauria i Likaonia, zamieszkałe przez bitnych górali, 
czy stanowiąca matecznik piratów Cylicja Tracheja, okaza-
ły się zbyt trudne do pełnego podporządkowania. Także 
zwierzchność nad północnymi krainami tego półwyspu  
była iluzoryczna. We wschodniej części Taurusu jedyne 
dogodne przejście stanowiły Wrota Cylicyjskie, za którymi 
otwierała się żyzna równina wschodniej Cylicji. Kraina ta 
pełniła kluczową rolę w sieci komunikacyjnej tej części mo-
narchii, gdyż poprzez Wrota Syryjskie w górach Ammanu 
udostępniała łatwe połączenie z sercem monarchii — Syrią. 
Oprócz niej w rękach Seleukidów znajdowały się krainy na 
zachodzie Azji Mniejszej, już od bardzo dawna zamieszkane 
przez Greków. Niełatwo było utrzymać łączność tych ziem 
z centrum państwa. Tamtejsze posiadłości dynastii — za-
równo te leżące bardziej na północy, jak Myzja, Troada, 
Frygia, jak i te położone w południowo-zachodnim rogu, 
jak Likia i Karia — z Syrią łączył tylko jeden dogodny szlak, 
którym trzeba było przedzierać się przez niezamieszkane 
obszary górskie i bezwodną Likaonię. Sytuację utrudniały 
też niezależne państewka zajmujące środkową część półwy-
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spu, jak położona w łuku rzeki Halys Kapadocja rządzona 
przez rodzimą irańską dynastię8.

W pierwszej połowie III w. Seleukidzi musieli zmie-
rzyć się z nowym przerażającym wrogiem. Azję Mniejszą 
dotknął bowiem ten sam kataklizm co Grecję — najazdy 
Celtów, zwanych też Galatami. Wędrując przez Azję Mniej-
szą, pozostawiali za sobą pożogę, budząc powszechną 
panikę tutejszej ludności. Mimo świetnego zwycięstwa od-
niesionego nad Galatami przez Antiocha w tzw. bitwie słoni 
nie udało się powstrzymać ich od osiedlenia się we Frygii 
i utworzenia własnego państwa, zwanego Galacją9. Chociaż 
pojawili się dzięki temu na wyciągnięcie ręki bitni i budzący 
strach potencjalni najemnicy, to jednak usadowienie się 
Galatów w samym sercu Azji Mniejszej dodatkowo skompli-
kowało sytuację Seleukidów na tym niełatwym do rządzenia 
obszarze. Nowi przybysze zablokowali bowiem północną 
odnogę szlaku komunikacyjnego łączącego północną Syrię 
i Mezopotamię z zachodnimi wybrzeżami małoazjatyckimi, 
a ponadto stali się atrakcyjnym sojusznikiem dla innych kon-
kurentów dynastii. W III w. panowanie Seleukidów w tym 
regionie zaczynało się kruszyć, a na najgroźniejszego rywala 
wyrosło królestwo Pergamonu, którego władcy początkowo 
co prawda starali się nie wychodzić z podległej wobec Se-
leukidów roli, ale już w I połowie III w. ich ambicje urosły 
tak bardzo, że zaczęli rozszerzać swoje władztwo kosztem 
swoich dotychczasowych zwierzchników.

8 Więcej na temat geografii historycznej monarchii Seleukidów 
zob. Fisher 1968; Bravo, Wipszycka 1992: 239–245; Shipley 2000: 
275–286; Aperghis 2004: 36–58.

9 Grecki pisarz Lukian (Zeux. 8–11) opowiada anegdotkę o de-
cydującej roli, jaką podczas tej bitwy odegrało 16 słoni, co Antioch 
miał podkreślić, uwieczniając na pomniku wzniesionym ku czci 
zwycięstwa podobiznę słonia.
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Królowie z rodu Seleukosa władali zatem olbrzymim 
terytorium i zgodnie z praktyką swoich czasów nie pró-
bowali nawet w swojej tytulaturze wyliczać terytoriów, nad 
którymi panowali. Królem było się przede wszystkim dzięki 
charyzmie, a rządziło tym, co się „zdobyło włócznią”10. 
Dlatego też wystarczające było przedstawianie się jedynie 
własnym imieniem i taki sposób, np. „Król Seleukos”, spo-
tykamy w ich listach, inskrypcjach bądź na monetach. Była 
to praktyka powszechna dla wszystkich hellenistycznych 
monarchii na Wschodzie, ale w przypadku Seleukidów 
formuła taka potwierdzała swoją przydatność jak w mało 
którym państwie. Już założyciel dynastii przejawiał na tym 
polu wielkie ambicje i w przeciwieństwie do królów innych 
państw nazywał imieniem swoim lub członków rodziny nie 
tylko miasta, ale także całe krainy. Jak czytamy w jednej z in-
skrypcji, na samym początku rządów jego syna, Antiocha I, 
północna Syria zyskała nazwę Seleukis (OGIS 219), a jeśli 
wierzyć Pliniuszowi (Hist. Nat. 2.167–178) — Oceanowi 
Indyjskiemu zamierzał on nadać taką samą nazwę bądź An-
tiochis. O ambicjach dynastii świadczy wprowadzenie nowej 
ery — ery Seleukidów, która zresztą, jak się okazało, była 
trafnym pomysłem — przejęło ją wiele ludów Wschodu 
i przeżyła długo upadek dynastii, gdyż była w użyciu aż do 
średniowiecza.

Państwo Seleukidów cierpiało jednak na te same choroby 
co prawie każdy tak olbrzymi organizm polityczny. Ruchy 
odśrodkowe były nieuchronne, a linie komunikacyjne łatwe 
do przecięcia. Możliwość szybkiej reakcji na zagrożenia była 

10 Spośród pisarzy antycznych jedynie Appian nazywa dynastię 
„Seleukidami” (App., Syr. 48–50, 65, 67). Inni stosują określenia: 
„następcy Seleukosa”, „królowie Azji”, „królowie Syrii”. Te dwa 
ostatnie, chociaż najczęściej spotykane, pojawiają się dopiero w II w., 
np. u Polibiusza.
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ograniczona, zwłaszcza jeśli uwzględnimy czas niezbędny 
w ówczesnych warunkach na dotarcie wieści do centrum. 
Ratunkiem było wyposażanie w rozległe kompetencje na-
miestników prowincji, ale mogła być to broń obosieczna, 
gdyby ambitnemu urzędnikowi zamarzyła się całkowita 
niezależność od odległego władcy.

Monarchia Seleukidów pełniła rolę swego rodzaju tarczy 
przed napadami ludów ościennych. W przypadku koczow-
ników arabskich czy dzikich plemion górskich z Zagrosu 
nie wymagało to angażowania sił na wielką skalę, a konflikt 
z rodzącym się imperium Maurjów w Indiach zakończył się 
na szczęście jeszcze za rządów założyciela dynastii. Zawarto 
porozumienie i Maurjowie poprzestali na zagarnięciu doliny 
Indusu i pogranicza górskiego z Iranem. Jednak największe 
wyzwanie stanowiła obrona północnych granic Iranu. Za-
mieszkujący tamtejsze stepy wojowniczy nomadzi zawsze 
byli niezwykle uciążliwi, a ewentualne zwycięstwa wojsk 
seleukidzkich nigdy nie przynosiły trwałych rezultatów. 
Jak się miało okazać, to właśnie stamtąd przyszło śmiertelne 
zagrożenie dla bytu monarchii. W II połowie III w. na tereny 
Partii wdarły się bitne plemiona Parnów-Dahów i założyły 
tam własne państwo. Zwane odtąd Partami stopniowo 
rosły w siłę i od II w. niczym plastry salami odkrawały 
kolejne terytoria spod władzy Seleukidów. Skuteczność 
polityki Seleukidów na wschodzie była ograniczona przez 
to, iż niemal od początku, od osiągnięcia porozumienia 
Seleukosa Nikatora z Czandraguptą, głównym polem ich 
zainteresowania były sprawy wschodniej części basenu Mo-
rza Śródziemnego i rywalizacja z innymi członkami „klubu 
potęg” hellenistycznych — Antygonidami i Ptolemeuszami. 
Królowie niemal całą energię poświęcali sprawom Azji 
Mniejszej, wysp Morza Egejskiego czy Syrii. Już założyciel 
monarchii porzucił swoją pierwszą rezydencję w Babilonie 



STRONY KONFLIKTU 61

i przeniósł się na wybrzeże syryjskie, najpierw do Seleucji 
Pierii u ujścia Orontesu, by w końcu nieco dalej w głębi lądu 
wybudować od podstaw nową stolicę, nazwaną od imienia 
swego ojca Antiochią11. Miasto miało przed sobą świetną 
przyszłość. Swoje miejsce wśród największych i najważ-
niejszych ośrodków cywilizacji antycznej zachowało aż do 
upadku świata starożytnego. Seleukos zdawał sobie jednak 
sprawę, że nadzorowanie znad Orontesu spraw odległych 
prowincji wschodnich będzie niezwykle trudne, dlatego też 
umieścił swego najstarszego syna w innym wybudowanym 
przez siebie mieście, nazwanym — a jakże — Seleucją nad 
Tygrysem. To znajdujące się nieopodal Babilonu miasto 
lepiej nadawało się do kontrolowania satrapii wschodnich, 
chociaż i tak było peryferyjnie położone w stosunku do 
Iranu. Rozwiązanie to niestety nie stało się jednak regułą 
w polityce rodu królewskiego. Podejmowane co jakiś czas 
wysiłki mające zapewnić kontrolę nad wschodnią częścią 
imperium nie zawsze przynosiły pożądany skutek.

Zorientowanie całego państwa na zachód znalazło także 
wyraz w składzie elit rządzących, na szczycie których stali 
philoi, dobierani indywidualnie przez władcę. Jak poka-
zały badania prowadzone nad składem etnicznym grupy 
zajmującej ważne stanowiska w państwie, przedstawiciele 
rodzimej arystokracji pojawili się w niej dopiero w trzecim 
pokoleniu, a i wtedy nie stanowili więcej niż 2,5% liczby 
znanych nam jej przedstawicieli12. Najczęściej oferowano 

11 O tym, że pierwotnie to Seleucja była planowana jako stolica, 
świadczy nie tylko jej nazwa, ale także fakt złożenia tam, w specjal-
nie wzniesionej świątyni Nikatorejon, ciała Seleukosa (App., Syr. 
63.336).

12 Do takich wyników w oparciu o badania nad imionami kil-
kuset urzędników i dowódców doszedł C. Habicht (1958: 5–10). 
Problem ten budzi wiele kontrowersji, jednak nie ulega wątpliwości, 
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im stanowiska dowódców lokalnych oddziałów i niższych 
urzędników. Pierwsi przedstawiciele dynastii starali się 
wzmocnić żywioł grecki na swoim terytorium, prowadząc 
intensywną akcję kolonizacyjną. Chcąc przyciągnąć Greków 
na Wschód, musieli stworzyć im odpowiednie warunki, 
a najlepszą przynętą było tworzenie poleis, czyli miast 
z własnym samorządem, jakie przybysze znali i kochali 
w rodzimej Helladzie. Tylko taka forma miasta — z radą, 
zgromadzeniem ludowym, urzędami, odpowiednimi bu-
dynkami publicznymi, jak agora, gimnazjon, teatr — gwa-
rantowała zachowanie greckiego stylu życia. Seleukidzi za-
kładali nowe poleis bądź nadawali taki status już istniejącym 
miejscowościom, nawet tym zamieszkanym przez ludność 
tubylczą, o ile były one na tyle zhellenizowane, by nadać 
im grecki model instytucji. Stworzenie całej sieci miast, 
będących najważniejszym narzędziem hellenizacji, było 
największym osiągnięciem dynastii. Oczywiście działania te 
nie wynikały z celowej polityki hellenizacyjnej, lecz miały 
podłoże czysto pragmatyczne i polityczne, jednak w ten 
sposób w morzu wschodnich ludów powstawały wyspy 
greckiej kultury i modelu życia. W Mezopotamii, Syrii, 
Iranie, nawet w położonych niemal na krańcach oikumene 
Baktrii i Sogdianie rozbrzmiewał język grecki. Oczywiście 
Grecy byli na tych terenach mniejszością i choć w oczach 
ludów Wschodu ich obecność mogła być jedynie epizodem, 
to jednak pozostawili po sobie istotne ślady w kulturze tych 
terenów, a język grecki spełniał ważną rolę we wzajemnych 
kontaktach ludów posługujących się różnymi językami. 
Nawet odwołujący się do tradycji irańskich władcy Partów 
używali greki we własnej kancelarii.

że przynajmniej najbliższy krąg władcy stanowili ludzie wywodzący 
się z Grecji i Macedonii, zob. Sherwin-White, Kuhrt 1993: 121–124; 
Savalli-Lestrade 1998: 216–234; Shipley 2000: 323.
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Poleis stanowiły też element skomplikowanej układanki 
administracji monarchii seleukidzkiej. Oprócz nich w jej 
skład wchodził szereg drobnych państewek rządzonych 
przez osobnych władców, zwanych dynastami, miasta 
niegreckie z własnymi instytucjami, państwa świątynne, 
w których sanktuarium bóstwa kontrolowało terytorium 
i ludność dostarczającą mu dochody. Dodać należy także 
różnego rodzaju struktury plemienne o własnych prawach, 
określane zazwyczaj po prostu jako „ludy” (ethne). Na czele 
tej mozaiki politycznej stał król (basileus) z dynastii Seleu-
kidów, ale jego państwo de facto było siecią bilateralnych 
relacji między nim a społecznościami znajdującymi się 
w orbicie jego władzy. Taka struktura była spadkiem po 
poprzednich władcach tych ziem — perskich Achemeni-
dach, i chociaż Seleukidzi wprowadzili wiele innowacji, to 
zasadniczo zachowali model swych poprzedników, dzieląc 
z nimi te same problemy komunikacyjne i administracyjne. 
Z czasów perskich wywodził się także podstawowy podział 
terytorialny monarchii Seleukidów na satrapie, zarządzane 
przez posiadających kompetencje cywilne satrapów wspo-
maganych przez odpowiedzialnych za sprawy wojskowe 
strategów. Niektórzy władcy przeprowadzali w tym systemie 
pewne zmiany, aczkolwiek zawsze pozostawał on elastycz-
ny13. Czy jednak Nikator i jego następcy celowo naśladowali 
Achemenidów i powoływali się na nich w swoich poczy-
naniach? Była to raczej kwestia podobnych okoliczności 
niż przemyślanej imitacji, gdyż nie znajdujemy w źródłach 
dowodu, by królowie z dynastii Seleukidów odwoływali 
się do królów perskich. Pragnąc uzasadnić swoje kroki, 

13 Na temat organizacji państwa Seleukidów por. Musti 1984: 
175–210; Wipszycka, Bravo 1992: 270–278, 282–305; Shipley 2000: 
293–307; Austin 2003: 121–133. Na temat administracji na terenie 
Syrii zob. Sartre 2001: 164–187.



64 ROZDZIAŁ II

najczęściej sięgali do poprzedników z własnego rodu, 
ewentualnie jeszcze do Aleksandra Wielkiego, ale nigdy 
do królów perskich. Taka polityka odróżniała ich zresztą 
od samego Aleksandra, który świadomie kreował się na 
następcę Achemenidów, przy czym odwoływał się nie tylko 
do elementów czysto perskich, ale także irańskich. Znalazło 
to odzwierciedlenie w przyjęciu przez niego niektórych 
elementów stroju oraz insygniów władzy Wielkich Królów, 
w tym przede wszystkim tiary i niebiesko-białego diademu 
irańskiego, które były jednymi z najistotniejszych symboli 
władzy królów achemenidzkich. Zmieniała się także struk-
tura dworu i ceremoniał dworski, a sam Aleksander przyjął 
tytuł „króla Azji”, co oznaczało władcę państwa Acheme-
nidów. Dyskusyjną kwestią jest, czy Aleksander odwoływał 
się bardziej do tradycji irańskiej, czy też czysto perskiej, ale 
w każdym razie nawiązywanie do elementów wywodzących 
się z tradycji podbitego imperium Achemenidów poświad-
czają zarówno przekazy literackie, jak i ikonografia zabyt-
ków tej epoki14. Sam Seleukos podczas słynnej ceremonii 
ślubnej w Suzie w 324 r., kiedy to Aleksander zaaranżował 
blisko sto małżeństw pomiędzy Macedończykami z jego 
najbliższego otoczenia a irańskimi arystokratkami, pojął za 
żonę Apame, córkę Spitamenesa, który nie tak dawno stał 
w Sogdianie na czele buntu przeciwko Macedończykom. 
W przeciwieństwie do niemal wszystkich zawartych w Suzie 
związków małżeństwo Seleukosa i Apame przetrwało bar-
dzo długo. Jego owocem był następca Seleukosa, Antioch I, 
tak więc Apame przypadł zaszczyt bycia „matką” dynastii 
Seleukidów. Wsparcie polityczne i militarne elit irańskich 
w decydującej mierze przyczyniło się także do sukcesu 

14 Por. Nawotka 2004: 324–325, 348–349, 360–361 (podkreśla 
wzorce perskie i wejście Aleksandra w rolę następcy Achemenidów); 
Olbrycht 2004: 282–293, 327 (akcentuje elementy irańskie).
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Seleukosa na tym obszarze w czasach walk diadochów15. 
O ile jednak irańscy władcy takich państw hellenistycz-
nych, jak Pont czy Kommagene, chętnie w swojej ideologii 
i propagandzie podkreślali związki z Achemenidami, o tyle 
Seleukidzi pozostali władcami macedońskimi. 

Istotą administracji królewskiej był jej niezbyt rozbudo-
wany charakter. Państwo Seleukidów, w przeciwieństwie do 
monarchii Ptolemeuszy, wolne więc było od rozdętej biu-
rokracji. Królów interesowało posłuszeństwo, dostarczanie 
oddziałów wojskowych i regularne płacenie podatków. Te 
ostatnie starano się ściągać skrupulatnie, a były one rozma-
ite. Największe dochody przynosił foros, czyli trybut, którego 
wysokość różniła się w zależności od wielkości i zamoż-
ności poszczególnych części składowych monarchii. Poza 
trybutem pobierano przeróżne podatki bezpośrednie i po-
średnie16. Niebagatelną rolę w dochodach władcy pełniły 
także wojny, oczywiście o ile były zwycięskie. Współcześni 
badacze zapewne nigdy nie będą w stanie ustalić wysokości 
dochodów królów seleukidzkich, jednak z pewnością były 
one olbrzymie, skoro nawet ostatni przedstawiciele dynastii, 
mimo władania ciągle kurczącym się państwem, dyspo-
nowali naprawdę niemałymi zasobami. Syria była na tyle 
bogatą krainą, że nawet gdy państwo zostało ograniczone 
tylko do jej obszaru, uczestnicy walk dynastycznych w I w. 
byli w stanie finansować swoje działania i bić monety, któ-
rymi opłacali zaciągniętych do swych armii żołnierzy. Za-
możność Seleukidów łączyła ich z Achemenidami, których 
bogactwo zawsze fascynowało Greków i Macedończyków. 
Jednak podobnie jak w czasach ich perskich poprzedników, 

15 Por. Mehl 1986: 134–137, 146–154; Wolski 1999: 25–26; Ol-
brycht 2004: 76, 318–319.

16 Na temat dochodów, wydatków i modelu gospodarczego mo-
narchii Seleukidów por. Aperghis 2004: 59–86, 137–211, 247–295.
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potęga państwa w dużej mierze zależała od osoby władcy. 
Historia monarchii perskiej dobitnie pokazywała, że ener-
giczny władca mógł wiele osiągnąć na arenie zewnętrznej, 
a zarazem utrzymać spoistość wieloetnicznego i zdecentra-
lizowanego państwa. Gdy jednak na tron wstępował mniej 
zdolny przedstawiciel dynastii, państwem wstrząsały bunty 
i uzurpacje, a ambitni satrapowie próbowali się usamodziel-
nić. Nie wszystko można jednak złożyć na karb gnuśności 
bądź nieudolności poszczególnych władców, gdyż było 
aż nazbyt wiele czynników, które utrzymanie integralności 
państwa czyniły zadaniem arcytrudnym. Państwo Seleu-
kidów zaczęło się kurczyć niemal natychmiast od chwili 
powstania, a nie ma powodów, by odmawiać władcom 
panującym w III w. talentów i energii.

 Jak wyżej wspomniano, już Seleukos I, nie mogąc 
prowadzić jednocześnie wojen na zachodzie i na wscho-
dzie, musiał zawrzeć porozumienie z indyjskim państwem 
Maurjów, którego skutkiem było zrzeczenie się znacznych 
połaci wschodniego Iranu17. Za rządów jego następcy pano-
wanie dynastii w Azji Mniejszej doznało wstrząsu, którego 
sprawcami byli Galaci oraz władcy Pergamonu. W toku 
następnych lat rywalizacja na zachodzie z Ptolemeuszami 
przyniosła Seleukidom także liczne straty terytorialne 
w basenie egejskim. Równocześnie bardzo skomplikowała 
się sytuacja na Wschodzie, gdzie władza dynastii doznała 
uszczerbku na skutek secesji satrapy Partii, wdarcia się na 

17 Zasięg poczynionych na rzecz Maurjów ustępstw terytorialnych 
jest przedmiotem sporów badaczy, szczególnie wobec niepewnych in-
formacji podawanych przez źródła pisane (Justyn, Appian, Strabon). 
Na ich podstawie oraz w oparciu o źródła numizmatyczne niektórzy 
badacze przypuszczają, że Seleukos utracił wówczas Gandharę, 
Arachozję i wschodnią część Gedrozji, zob. Mehl 1986: 176–178; 
Wolski 1999: 24; Kalita 2005: 105–108.
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tereny tej prowincji bitnego plemienia Parnów i założenia 
przez nich własnego państwa, co doprowadziło do odcięcia 
najdalej na wschód położonych Baktrii i Sogdiany. Władza 
centralna, zaangażowana w problemy zachodnie i roz-
dzierana dodatkowo sporem dynastycznym Seleukosa II 
z Antiochem Hieraksem, nie była w stanie skutecznie inter-
weniować. Nic dziwnego, że w tej sytuacji satrapa baktryjski 
Diodotos, mając oparcie w Grekach i arystokracji irańskiej, 
zdecydował się usamodzielnić. Niewykluczone, że także 
w latach 30. III w. zachwiało się panowanie seleukidzkie 
w Persydzie18. We współczesnej nauce trwa dyskusja, czy 
najbardziej rozległą z hellenistycznych monarchii można 
określić jako silną, czy też należy uznać ją za twór kruchy 
i słaby19. Wydaje się jednak, że oba te określenia są zasadne, 
zależnie od kontekstu. Na pewno ogrom obejmowanego 
przez nią terytorium utrudniał utrzymanie integralności 
i zmuszał do działania na różnych frontach. Wraz z inny-
mi monarchiami hellenistycznymi była ona narażona na 
wyniszczające wojny dynastyczne. Z drugiej strony straty 

18 Chronologia tych wydarzeń jest bardzo skomplikowana. 
Wybitny polski badacz problematyki partyjskiej J. Wolski przekony-
wująco jednak wykazał, że decydujący najazd Parnów miał miejsce 
podczas bratobójczej wojny Seleukosa II i Antiocha Hieraksa. Zob. 
Wolski 1999: 33–58 (jest to podsumowanie wieloletnich badań tego 
autora nad tym tematem), contra Musti 1984: 219–220. Por. także 
Assar 2006: 62–72; Gaslain 2009. W wypadku Baktrii istnieją dwie 
możliwości datacji powstania tam niezależnego państwa: ok. 250 r. 
lub ok. 239 r., por. Kalita 2005: 53–82 (opowiada się za tą pierwszą 
datą). W każdym razie był to na pewno proces rozciągnięty w czasie. 
Podobnie zagmatwany jest problem Persydy, jednak ówczesna secesja 
tej krainy, jeśli miała miejsce, to była zjawiskiem przejściowym. Zob. 
także Will 1979–1982, II: 301–313; Musti 1984: 210–220.

19 Dyskusja na ten temat, zob. Sherwin-White, Kuhrt 1993: 7–8; 
Ma 2000a: 174–178; Austin 2003: 131–132.
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terytorialne długo nie dotyczyły jądra państwa. Nawet po 
fatalnej klęsce Antiocha III w wojnie z Rzymianami i utracie 
w 188 r. posiadłości w Azji Mniejszej monarchia Seleuki-
dów była wciąż potężna i rozległa. W czasach IV wojny 
syryjskiej Antioch III miał zatem do dyspozycji ogromne 
zasoby finansowe i potężną armię.

Państwo Lagidów

Monarchia ptolemejska w wielu aspektach stanowiła prze-
ciwieństwo państwa Seleukidów, zarazem dzieliła z nim 
wiele cech wspólnych dla królestw powstałych w nowym 
świecie. Gdy w 323 r. w Babilonie rozdzielano satrapie, 
założyciel dynastii, Ptolemeusz, syn Lagosa, dostał bodaj 
najbardziej smakowity kawałek tortu. Egipt był najbogatszą 
krainą, jaką podbił Aleksander Wielki, jego zaletą były też 
walory obronne. Właściwie jedyne niebezpieczeństwo gro- 
ziło krajowi nad Nilem od strony Syrii. Pozostali diadocho-
wie zdawali sobie sprawę z możliwości, jakie przed ener-
gicznym Ptolemeuszem otwierała władza nad bogactwami 
Egiptu, dlatego postanowiono, że w trudzie rządzenia nad 
Nilem „pomagać” mu będzie Kleomenes z Naukratis, 
pozostawiony tam niegdyś przez Aleksandra. Oczywiście 
prawdziwym zadaniem Kleomenesa było baczne obserwo-
wanie działań nowego satrapy. Ptolemeusz szybko jednak 
udowodnił rywalowi, że Egipt jest za ciasny dla nich obu. 
Pozbycie się Kleomenesa było jednym z tych wydarzeń, któ-
re przekonały Perdikkasa, iż jeśli ma faktycznie przewodzić 
diadochom, musi ukarać krnąbrnego satrapę egipskiego. 
Nie był to jednak jedyny przejaw ambicji Ptolemeusza. 
W 321 r. namówił kondukt pogrzebowy ze zwłokami 
Aleksandra, który był w drodze do macedońskiej nekro-
poli królewskiej w Ajgaj, by zboczył z drogi i udał się do 
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egipskiej Aleksandrii. To najświetniejsze z założonych 
przez wielkiego zdobywcę miast stało się miejscem jego 
wiecznego spoczynku, co rodowi Lagosa przysporzyło 
blasku i dało ogromne możliwości propagandowe20. Jeszcze 
w tym samym roku Perdikkas wraz z armią wkroczył na 
teren Delty Nilu i Ptolemeuszowi zajrzała w oczy śmierć. 
Bogowie jednak mu sprzyjali i, jak już wiemy, Seleukos 
z grupą oficerów usunął Perdikkasa ze świata żywych, 
ratując w ten sposób Ptolemeusza. Nie tylko to pozwoliło 
przetrwać synowi Lagosa. Perdikkas był pierwszym z hel-
lenistycznych wodzów, który przekonał się o naturalnych 
zaletach obronnych kraju nad Nilem. Trudne warunki, 
z jakimi musiał się zmierzyć w Delcie Nilu każdy najeźdźca, 
niezwykle sugestywnie opisał Diodor (18.33–36). Czytając 
przedstawiony przez niego obraz ataku Perdikkasa, bez 
przesady można uznać, że w odparciu ataku obok uporu 
i odwagi Ptolemeusza niemałą rolę odegrała także święta 
rzeka Egiptu i żyjące w niej krokodyle. Perdikkas próbował 
nocą znaleźć bród niepilnowany przez oddziały przeciw-
nika, ale czujny Ptolemeusz zawsze blokował mu drogę. 
W końcu Perdikkas podjął próbę przeprawy w okolicach 
Memfis. Osłonę przed silnym prądem miały stanowić usta-
wione w korycie rzeki słonie bojowe. Pod ochroną takiej 
naturalnej tamy żołnierze rozpoczęli przeprawę, jednak 
cała operacja zakończyła się totalnym fiaskiem, gdyż zaczęli 
tonąć w gwałtownie przybierających wodach Nilu21. Wielu 
spośród podkomendnych Perdikkasa wciągnęły wody Nilu, 

20 Początkowo ciało Aleksandra złożono jednak najprawdopo-
dobniej w Memfis, a dopiero później przeniesiono je do zbudowa-
nego w Aleksandrii mauzoleum — Nawotka 2005: 17.

21 Diodor przedstawia trzy próby wytłumaczenia tego zjawiska, 
osobiście sądząc, że gwałtowne nabranie głębokości przez rzekę było 
wynikiem wzburzenia piasku w jej korycie przez przeprawiające się 
słonie, konie i żołnierzy. Niewykluczone jednak, że to Ptolemeusz 
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a niemała liczba skończyła w paszczach krokodyli. Nic 
dziwnego, że po tak dramatycznych wydarzeniach w obozie 
Perdikkasa zawiązał się spisek, a utrata autorytetu kosztowa-
ła go życie. Satrapa Egiptu przytomnie odrzucił oferowane 
mu przez zamachowców stanowisko chiliarchy (dowódcy 
całej armii), zajmowane dotąd przez Perdikkasa. Pozwoliło 
to ambitnemu synowi Lagosa spokojnie budować podstawy 
własnej władzy nad Nilem. Stąd pilnie śledził poczynania 
pozostałych diadochów, często aktywnie angażując się 
w walki między nimi, przy okazji rozszerzając swoje strefy 
wpływów. Ostatecznie udało mu się narzucić swoją władzę 
Cyrenajce, opanować niezwykle ważny ze względów stra-
tegicznych i gospodarczych Cypr, a także zdobyć szereg 
punktów oparcia na wyspach i wybrzeżach Morza Egej-
skiego, również w Helladzie, gdzie jego ekspedycja z 308 r. 
pozwoliła mu zdobyć kilka ważnych baz na Peloponezie. 
Ptolemeusz miał doskonałe wyczucie tego, gdzie znajdują 
się pierwszoplanowe interesy budowanego przez niego, po 
przyjęciu już oficjalnie w 305 r. tytułu króla, państwa. Gdy 
w 301 r. siły innych koalicjantów zmagały się z Antygonem 
Jednookim w wielkiej bitwie pod Ipsos we Frygii, on wyko-
rzystał ten czas na opanowanie południowej Syrii.

Jego następca, Ptolemeusz II Filadelfos kontynuował 
tę politykę i wykorzystując trudności, jakie przeżywało 
państwo Seleukidów w Azji Mniejszej, rozbudował stan 
posiadania dynastii na wybrzeżach tego półwyspu. Wpływy 
władców egipskich szczególnie silne były w Likii, Pamfilii 
i Karii, czyli w krainach położonych w jego południo-
wej i południowo-zachodniej części22. Te właśnie tereny 

otworzył jeden z kanałów, którego wody połączyły się z wodami 
Nilu w tym miejscu.

22 Na temat obecności ptolemejskiej w tym regionie zob. Mastro-
cinque 1979: 66–106; Wörrle 1975; Jones, Habicht 1989; Kosmetatou 
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oraz znajdująca się w rękach Lagidów południowa Syria 
miały stać się główną kością niezgody między obydwoma 
dynastiami na długie lata. W ten sposób ukształtowały 
się granice zewnętrznych posiadłości państwa Lagidów. 
Prawdziwa złota era imperium Ptolemeuszy trwała także 
za panowania Ptolemeusza III Euergetesa, który prowadził 
działania wojenne daleko na północy, opanowując nawet 
Maroneję na wybrzeżu Tracji. Imperium Lagidów w basenie 
egejskim jaśniało wówczas istotnie niezwykłym blaskiem, 
tym bardziej że poza wybrzeżami Ptolemeusze narzucili 
swoją władzę także wielu wyspom, takim jak Kos, Samos, 
a przede wszystkim Związkowi Wyspiarzy, skupiającemu 
miasta znajdujące się na wyspach archipelagu Cyklad. Flota 
Lagidów dysponowała bazami również na wyspie Thera, 
a nawet w samej Helladzie — na Keos i w Methanie. Władcy 
Egiptu kontrolowali także Itanos na Krecie i utrzymywali 
bliskie kontakty z wieloma innymi tamtejszymi poleis, łącznie 
ze szczególnie silną Gortyną. Sukcesy militarne wspierała 
zręczna dyplomacja, a połączenie tych dwóch elementów 
na niezwykle skomplikowanym terenie Hellady i Azji 
Mniejszej było kluczem do osiągnięcia sukcesu. Pierwsi 
Ptolemeusze umiejętnie posługiwali się hasłem wolności 
miast greckich. Doskonale zdawali sobie sprawę, że nie ma 
bardziej nośnego hasła dla budowy przyjaznych stosunków 
z przywiązanymi do swej autonomii poleis.

Ekspansja Lagidów nie ograniczała się jednak tylko 
do terenów w basenie Morza Śródziemnego. Piewca po-
tęgi Ptolemeuszy Teokryt z Syrakuz w jednym ze swych 
wierszy oddawał istotę ciągle rozrastającego się imperium, 
wymieniając kolejne posiadłości Ptolemeusza II. Na jego 
liście oprócz domen małoazjatyckich znajdowały się także 

1997: 18–20; Behrwald 2000: 49–68; Sartre 2003: 59–62; Domingo 
Gygax 2005.
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Syria, Fenicja i szczególnie egzotyczne dla Hellenów kraje 
zamieszkałe przez Arabów i ciemnoskórych Etiopów 
(Theocr., Id. 17). Istotnie, zarówno Nubia, jak i afrykań-
skie oraz azjatyckie wybrzeża Morza Czerwonego stały się 
w III w. obszarem intensywnej eksploracji Ptolemeuszy23. 
Zgłosili oni pretensje do kontroli nad regionem pomiędzy 
I a II kataraktą, zwanym Dodekaschoinos, gdzie udało im się 
uzyskać dostęp do kopalni złota w górach Wadi Allaqi, 
położonych na wschód od doliny Nilu, i założyć miasto 
o trafnie dobranej nazwie: Berenike Panchrysos („Berenike 
cała ze złota”)24. Organizowali także ekspedycje nad Morze 
Czerwone, zakładając tam osady mające pilnować interesów 
dynastii. Ptolemeusz II zdawał sobie sprawę, że niezbędne 
jest zapewnienie dogodnego szlaku komunikacyjnego, który 
zbliżyłby te tereny z egipskim centrum państwa. Odnowił 
zatem „starożytny kanał sueski”, którego budowę rozpoczął 
na przełomie VII i VI w. faraon Necho II, a który funk-
cjonował jeszcze w czasach perskich. Swój początek miał 
on we wschodniej części Delty Nilu, biegł następnie przez 
miasto Heroonpolis i wykorzystując słone jeziora, docho-
dził do Zatoki Sueskiej. U ujścia kanału król założył miasto 
Arsinoe (później przemianowane od innego popularnego 
w rodzie Lagidów imienia na Kleopatris).

23 Informacje na temat działań Lagidów na tym obszarze są 
rozproszone, wzmiankują o nich przede wszystkim Agatarchides 
z Knidos w swoim dziele O Morzu Czerwonym, a także Diodor i Stra-
bon oraz poeci aleksandryjscy. Cennych informacji dostarczają także 
wykopaliska archeologiczne. Na ten temat zob. Thompson 1969: 
30–38; Dietze 1994; Burstein 1996 i 2000; Hölbl 2001: 55–58; Huss 
2001: 287–292, 366–367; Mueller 2006: 151–157.

24 Taką nazwę podaje Pliniusz (Hist. Nat. 6.170). Prawdopodobnie 
to ruiny tego miasta odkryto na początku lat 90. XX w., zob. Casti-
glioni, Castiglioni, Negro 1991.
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Pierwsi przedstawiciele dynastii prowadzili zatem bardzo 
szeroko zakrojoną politykę zagraniczną. Badacze od dawna 
spierają się, jakie cele przyświecały im na arenie zewnętrznej, 
zwłaszcza przy prowadzeniu zamorskich podbojów w base-
nie Morza Egejskiego — w Azji Mniejszej, na wyspach tego 
regionu i w Helladzie. Kluczowe miejsce w tej dyskusji zaj-
muje zazwyczaj fragment Dziejów Polibiusza (5.34), w któ-
rym charakteryzuje on politykę zagraniczną pierwszych 
Lagidów. Achajski historyk pisze, iż posiadając południową 
Syrię i Cypr, władcy Egiptu nieustannie stanowili zagrożenie 
dla Seleukidów; mając punkty oparcia na wybrzeżu Azji 
Mniejszej od Hellespontu po Pamfilię, mogli wpływać na 
losy tego regionu, a panując nad takimi miastami, jak Ainos 
i Maroneja, byli w stanie szachować także Macedonię. Po-
libiusz konkluduje, że kiedy [Ptolemeusze] „w ten sposób 
w dal wyciągnęli swe ręce i na znaczną odległość osłonili 
się swymi prowincjami, nie potrzebowali już nigdy niepo-
koić się o swe panowanie nad Egiptem. Dlatego to słusznie 
w wielkiej pieczy mieli sprawy zewnętrzne”. Wspierając 
się tą opinią antycznego dziejopisa, niektórzy współcześni 
historycy przypisują ptolemejskim poczynaniom na arenie 
zewnętrznej cele wyłącznie defensywne. Ich zdaniem isto-
tą polityki dynastii był Egipt i jego bezpieczeństwo. Cała 
aktywność Lagidów, dążenie do opanowania i utrzymania 
zewnętrznych posiadłości w basenie śródziemnomorskim, 
miała służyć wyłącznie utrudnieniu lub wręcz uniemożli-
wieniu zaatakowania kraju nad Nilem25.

Czy jednak jest to jedyny możliwy sposób wytłumaczenia 
przekazu Polibiusza? Jego intencje można odczytać także 
w ten sposób, iż chciał jedynie podkreślić, że dzięki aktywnej 

25 Taki pogląd reprezentują m.in. Rostovtzeff  1941, I: 332–334; 
Will 1979–1982, I: 153–168; z pewnymi zastrzeżeniami także Wal-
bank 2003: 101–103.
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polityce pierwsi Ptolemeusze zdołali zapewnić bezpieczeń-
stwo najważniejszej części ich państwa, jaką niewątpliwie był 
Egipt. Wspomniany passus Dziejów pojawia się przy okazji 
charakterystyki Ptolemeusza IV i poprzez ukazanie jaskra-
wych przeciwieństw ma stanowić dowód na zaniedbanie 
spraw zewnętrznych przez tego władcę. Historyk z Mega-
lopolis pisze, że „jego poprzednicy o sprawy zewnętrzne nie 
mniejsze, lecz raczej większe mieli staranie niż o rządy nad 
samym Egiptem”, podczas gdy Ptolemeusz IV traktował 
to wszystko niedbale i opieszale. Pamiętajmy, że Polibiusz 
nie był współczesnym pierwszych władców ptolemejskich 
i pisał to ze znacznej już perspektywy czasowej. Za pano-
wania Ptolemeusza IV nad monarchią Lagidów zawisło 
śmiertelne niebezpieczeństwo w postaci tajnego układu 
rozbiorowego, jaki zawarli między sobą Antioch III i król 
Macedonii Filip V, i sprawa ta zajmuje w dziele Polibiusza 
ważne miejsce. Niestety pełnej treści układu nie znamy, 
a autorzy antyczni przekazujący o nim informacje nie są 
jednomyślni, nie tylko co do zasięgu planowanych anek-
sji, ale rozdziału konkretnych terytoriów pomiędzy jego 
uczestników26. W każdym razie zdaniem Polibiusza (3.2.8) 
planowano podział całości państwa Ptolemeusza IV. An-
tioch miał zagwarantować sobie południową Syrię i Fenicję, 
a Filip — Egipt, Karię i Samos. Achajski historyk chciał 
więc zapewne w tym passusie tylko zwrócić uwagę na za-
sługi poprzedników leniwego i nieudolnego jego zdaniem 

26 Poza Polibiuszem o układzie wspominają App., Mac. 4.1; Just. 
30.2.8; Liv. 31.14.4–5; Porph., FGH 260 F 45; Hieronim, In Daniel. 
11.13. Problem ten ma bogatą literaturę, a współcześni badacze 
próbowali nawet (nieprzekonywująco) wykazać, że jest to wymysł 
autorów antycznych. Najprawdopodobniej jednak Antioch i Filip 
planowali aneksję tylko pozaegipskich posiadłości Lagidów, por. 
McDonald, Walbank 1937: 182–184, 205–207; Magie 1939; Schmitt 
1964: 237–261.
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Ptolemeusza IV, by podkreślić, iż za jego rządów nawet 
centrum państwa Lagidów przestało być bezpieczne.

W rzeczywistości aktywność pierwszych Lagidów na ca- 
łym obszarze, jaki stanowił scenę zmagań potęg ówczesne-
go świata, wskazuje, że dążyli oni do zdobycia hegemonii 
w świecie hellenistycznym, a zasoby Egiptu były przede 
wszystkim środkiem do osiągnięcia tego celu. Należyte 
dbanie o swoje interesy w Egipcie było zatem oczywiste, 
gdyż dopiero niezagrożone panowanie w kraju nad Nilem 
otwierało wrota do polityki na wielką skalę. W przeciwień-
stwie do swoich rywali Ptolemeusz I prawdopodobnie 
nigdy nie uległ mirażom władzy nad całym państwem 
pozostawionym przez Aleksandra Wielkiego. Nie oznacza 
to jednak, że prowadził jedynie politykę „defensywnego 
imperializmu”, zabezpieczając swoje panowanie nad Nilem 
i pilnując, by żaden z pozostałych diadochów nie wychylił 
zanadto głowy. Świat hellenistyczny nie znał pojęcia równo-
wagi sił, chociaż w praktyce w III w. taka się ukształtowała. 
Pamiętając o roli zwycięstwa w ideologii hellenistycznej, 
trudno też przypisywać Ptolemeuszowi jedynie prewen-
cyjny charakter działań wojennych, jakie prowadził. Zasięg 
ekspansji Lagidów w III w. wykraczał daleko poza takie 
potrzeby. Szczególnie ich zaangażowanie na terenie Hel-
lady trudno wytłumaczyć tylko zamiarem skomplikowania 
sytuacji Antygonidom starającym się z różnym skutkiem 
utrzymać tam hegemonię macedońską.

Politykę zagraniczną Ptolemeuszy należy raczej okre-
ślić jako amalgamat działań ofensywnych i defensywnych, 
zbudowany na wielkich ambicjach, ale i na realizmie. Żaden 
władca Egiptu, także przed Lagidami, nie mógł być spokoj-
ny o swe panowanie bez stworzenia zewnętrznej linii obro-
ny. Jedyna dogodna droga do ataku na Egipt biegła przez 
Palestynę, brzegi Synaju ku wschodniemu skrajowi Delty 
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Nilu. W tym właśnie miejscu, nad najbardziej na wschód 
położoną odnogą Delty zbudowano, na długo przed ma-
cedońskim panowaniem, potężną twierdzę Peluzjon, która 
strzegła bramy wiodącej w głąb Egiptu. Tędy wdzierali się 
kolejni najeźdźcy, zarówno wcześniej (król perski Kam-
byzes w 525 r., Aleksander Wielki w 332 r.), jak i później 
(Antioch IV w 169/168 r., rzymscy wodzowie: Gabiniusz 
w 55 r. i Oktawian w 30 r.). Panowanie nad południową Syrią 
miało istotny aspekt militarny. Szczególną rolę odgrywał 
także Cypr, stanowiący dogodną pozycję do przyglądania 
się sprawom Syrii i niezbędny do kontrolowania morza. Na 
tej wyspie, a także w południowej Syrii i w Azji Mniejszej 
można było znaleźć surowce o kluczowym znaczeniu dla 
potęgi morskiej. Z tamtejszych, gęsto zalesionych zboczy 
górskich od niepamiętnych czasów importowano do Egiptu 
drewno i smołę. Ptolemeusze zaś doskonale zdawali sobie 
sprawę, że dla ich pozycji w świecie utrzymanie potężnej 
floty ma pierwszorzędne znaczenie. Czynniki ekonomiczne 
także z pewnością grały istotną rolę w polityce zagranicznej 
Lagidów. Z zewnętrznych posiadłości docierały do Egiptu 
te surowce, których nad Nilem brakowało, a więc szeroka 
gama niezbędnych dóbr — oprócz drewna miedź, srebro, 
cyna, żelazo oraz produkty czyniące życie godnym i przy-
jemnym: wełna, barwniki (zwłaszcza stanowiąca szczyt 
luksusu purpura), dobre wina i różne gatunki marmuru. 
Bardziej skomplikowaną kwestią jest natomiast pytanie, czy 
Ptolemeusze używali polityki zagranicznej jako narzędzia 
własnej ekspansji handlowej. Zapatrzeni w nowożytne 
modele gospodarcze historycy często uważali, że Lagidzi 
dążyli do wyeliminowania konkurencji w handlu i zapew-
nienia rynków zbytu dla swoich towarów. Jednym słowem, 
interesy gospodarcze miały determinować ich poczynania. 
Źródła nie wskazują jednak na takie motywy, a bezpośrednia 
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kontrola polityczna nie była niezbędna do realizacji celów 
handlowych27. W polityce Lagidów niewątpliwie domino-
wały cele polityczno-strategiczne.

Cypr, Celesyria i Cyrenajka tworzyły niejako wewnętrzny 
pierścień broniący imperium Lagidów. Cyrenajka stanowiła 
zabezpieczenie od zachodu; kontrolując Celesyrię, bloko-
wano drogę do inwazji ze wschodu, a Cypr dawał ochronę 
od strony morza. Te terytoria stanowiły niejako trzy perły 
imperium. Były zarządzane w podobny sposób co Egipt 
i ściślej związane z centralą w Aleksandrii28. Zewnętrzny 
pierścień stanowiły posiadłości w Azji Mniejszej, na Kre-
cie, wyspach Morza Egejskiego i na Peloponezie. Na tych 
terenach administrację zorganizowano bardziej elastycznie, 
biorąc pod uwagę różne lokalne tradycje. Dodatkowo umie-
jętna dyplomacja w świecie greckim, występowanie w roli 
protektora poleis greckich i promowanie na niespotykaną 
skalę kultury greckiej w Aleksandrii budowały wpływy 
i potęgę dynastii w basenie Morza Śródziemnego. Utrzy-
mywanie na tych terenach wpływów otwierało też dostęp 
do tamtejszych zasobów rekrutacyjnych, o które — wobec 
szczupłości takiej bazy nad Nilem — warto było zabiegać. 
Tylko odpowiednia armia mogła pozwolić Ptolemeuszom 
na prowadzenie ambitnej polityki zagranicznej. Dla Lagi-
dów utrzymywanie wpływów na tych terenach było też 
szczególnie istotne z jeszcze jednego powodu — co prawda 
oikumene była teraz ogromna, sięgała od Słupów Heraklesa 
na zachodzie (tak nazywano Cieśninę Gibraltarską) po In-
die, ale serce ich świata dalej biło w Grecji i Azji Mniejszej. 
Egzystencja w basenie egejskim była więc sprawą prestiżu, 
a to dla każdej władzy rzecz niebagatelna.

27 Dyskusję na ten temat przedstawiają Will 1979–1982, I: 
168–200; Bravo, Wipszycka 1992: 163–164.

28 Mitford 1953; Bagnall 1976: 14–49.
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Sercem monarchii Lagidów pozostawał Egipt, kraj 
o wielkich tradycjach, którego osią był Nil. Nad tą rzeką 
od tysiącleci skupiało się osadnictwo, ona wyznaczała 
rytm życia, była też głównym szlakiem komunikacyjnym. 
Północną część kraju, zwaną Dolnym Egiptem, tworzyła 
Delta Nilu — labirynt odnóg rzeki, kanałów, rozlewisk, 
podmokłych obszarów bagiennych, a nawet całych jezior 
i lagun, gęsto zarośniętych trzcinami i papirusem. Dzisiaj 
Delta wiele straciła ze swojego pierwotnego charakteru. 
Przede wszystkim budowa Tamy Assuańskiej doprowadziła 
do zmniejszenia ilości wody przepływającej poszczególnymi 
korytami rzeki i w konsekwencji do ich zamulenia. Mniej 
więcej 200 kilometrów w głąb lądu krajobraz się zmieniał. 
Kurczyły się obszary zieleni, by na wysokości starodawnej 
stolicy faraonów, świętego miasta Memfis, znacząco się 
już zwęzić i przejść w dolinę Nilu o szerokości od kilku 
do kilkudziesięciu kilometrów. Wzdłuż rzeki rozłożyły się 
wspaniałe świątynie i stare miasta z najważniejszym — Te-
bami, świętym miastem boga Amona. Południową granicę 
państwa wyznaczała I katarakta i położone nieopodal mia-
sto Syene (dzis. Assuan), dalej na południe rozciągała się 
Nubia, kraina bogata w złoto, kamienie szlachetne i przez 
to od niepamiętnych czasów stanowiąca obiekt pożądania 
kolejnych faraonów. Po obu stronach rzeki rozciągały się 
nieskończone pustynie piaszczyste i skaliste. Gdzieniegdzie 
w tym pustkowiu migotały wodne tafle oaz, z których jed-
na, położona niedaleko na południowy zachód od Memfis 
oaza Fajum, już w pierwszej połowie II tysiąclecia, dzięki 
ogromnym inwestycjom faraonów, została przekształcona 
w kwitnące pola i ogrody. Prace melioracyjne w Fajum pod-
jęli także Ptolemeusze i w efekcie stała się ona obok Delty 
i Doliny Nilu trzecim najważniejszym rejonem osadniczym 
i rolniczym Egiptu. Nowi władcy zdawali sobie sprawę 
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z roli sieci nawadniającej i od samego początku dbali o nią, 
a o ich sukcesach najlepiej świadczy fakt, że powierzchnia 
uprawna w ich czasach była niewiele mniejsza niż dzisiaj, 
gdy do dyspozycji stoi nowoczesna technika i zbiornik 
powstały przy budowie Tamy Assuańskiej. Żyzność ziemi 
egipskiej oparta na osadzającym się mule rzecznym była 
w starożytności przysłowiowa i chociaż obok lat dobrych 
występowały też złe, gdy poziom wód Nilu był zbyt niski, to 
potrafiono osiągać bardzo wysokie plony. Pozwalało to nie 
tylko wyżywić się ogromnej liczbie mieszkańców tego kraju 
(jeśli wierzyć antycznym autorom, żyło tam ponad 7 mi-
lionów ludzi)29, ale i eksportować znaczne ilości różnego 
rodzaju dóbr. Żyzność ziemi egipskiej była więc głównym 
dobrem kraju nad Nilem, gdyż poza licznymi jeszcze za-
sobami rozmaitych skał nie ma w nim zbyt wielu bogactw 
naturalnych. Brakowało zwłaszcza tak istotnych rud metali, 
złota i srebra, z którego w antyku najczęściej bito monety. 
Niewiele było także drewna, szczególnie takiego, z którego 
można byłoby budować statki.

Lagidzi potrafili w swoim państwie osiągnąć olbrzymie 
dochody. Najważniejszym ich źródłem było rolnictwo, 
w którym nie ograniczyli się tylko do przejęcia dobrze od 
wieków funkcjonujących wzorów, ale wprowadzili szereg 
nowych, pochodzących ze świata greckiej księgowości 
i biurokracji. Licznie zachowane papirusy dokumentujące 
pracę ptolemejskich urzędników pokazują ogromną różno-
rodność podatków płaconych przez ludność i rozbudowaną 
machinę urzędniczą, na czele której stał odpowiedzialny za 

29 Taką liczbę podaje Diodor (1.31.6–9). Zdaniem Józefa Flawiu-
sza (Bell. Jud. 2.385) w I w. n.e. liczba ludności Egiptu, z wyłączeniem 
Aleksandrii, wynosiła 7,5 mln. Dane te są jednak zawyżone; zazwy-
czaj liczbę mieszkańców Egiptu hellenistycznego szacuje się na ok. 
3–3,5 mln: Aperghis 2004: 54–55.
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finanse wysoki rangą minister (diojketes). Podstawowym ce-
lem polityki ekonomicznej królów było wyciśnięcie z kraju 
jak największych dochodów i by to osiągnąć, starali się silnie 
kontrolować wiele dziedzin gospodarki. Wprowadzili m.in. 
monopol państwowy na niektóre produkty, przede wszyst-
kim olej, ale także kopalnie czy kamieniołomy, starali się też 
kontrolować produkcję płótna czy papirusu, szczególnie 
ważnego, gdyż Egipt miał na tę roślinę monopol geogra-
ficzny. Egipskim warunkom klimatycznym zawdzięczamy 
to, że zachowała się ogromna liczba papirusów dokumen-
tujących działalność administracji ptolemejskiej. Ich liczba 
niemal przytłacza badaczy zajmujących się odtwarzaniem 
zasad funkcjonowania państwa Lagidów. Paradoksalnie nad-
miar źródeł pokazujących działanie aparatu urzędniczego 
prowadził badaczy do różnych nieporozumień, niekiedy 
niebezpiecznie podbarwionych jeszcze ideologią. Analogii 
szukano niekiedy w gospodarce centralnie planowanej, jaka 
pojawiła się najpierw w Związku Radzieckim, a następnie 
w innych państwach socjalistycznych30. W rzeczywistości 
jednak ustrój ptolemejski nie był niczym w rodzaju gospo-
darki planowej, wiele spraw negocjowano na najniższych 
lokalnych szczeblach, a państwo nie starało się kontrolować 
wszystkich dziedzin gospodarki31. System administracyjny 
i gospodarczy stworzony przez pierwszych dwóch przedsta-
wicieli dynastii różnie można oceniać, ale niewątpliwie przez 

30 Niekiedy (np. Leroy Wallace 1941: 160) podobieństw szukano 
nie tylko w Związku Radzieckim, ale także w innych państwach 
totalitarnych: III Rzeszy i faszystowskich Włoszech.

31 Na temat polityki gospodarczej Lagidów zob. Préaux 1939; 
Turner 1984: 133–159; Thompson 1997 i 2003: 108–111; Shipley 
2000: 224–229; Manning 2003: 129–181 i 2007; Habermann, Tenger 
2004; Bingen 2007a. Poglądy Rostovtzeffa (1941, I: 261–414) są już 
w dużej mierze przestarzałe, chociaż jego dzieło wciąż zajmuje ważne 
miejsce w badaniach (por. np. Archibald 2001; Manning 2005).
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długie lata funkcjonował on sprawnie i pozwolił Lagidom 
dysponować bajecznymi wprost środkami.

Oprócz eksploatacji dóbr egipskich do dyspozycji La-
gidów pozostawały dochody osiągane w posiadłościach 
zewnętrznych, a przede wszystkim z handlu. Władcy Egiptu 
szczególną opieką otaczali handel morski, dzięki czemu ich 
stolica wyrosła szybko na centrum gospodarcze całego 
świata śródziemnomorskiego. Dzięki mecenatowi dynastii 
opiewana przez poetów i podróżników Aleksandria stała 
się także centrum nauki i kultury. Miasto obsługiwało 
niemal cały egipski handel ze światem zewnętrznym, ale 
przechodziły przezeń także wszelakiego rodzaju dobra 
przywożone z dalekiego południa i wschodu. Największe 
zasługi miał tutaj Ptolemeusz II, który rozpoczął na szeroką 
skalę eksplorację wybrzeży Morza Czerwonego i obszarów 
na południe od I katarakty na Nilu. Już w czasach faraonów 
wyruszały na te tereny wyprawy w poszukiwaniu bogactw 
tych krain, zakładano tam osady i przystanie. Ptolemeusz II 
odbudował niektóre z nich, jak leżące nad Morzem Czer-
wonym Myos Hormos i Leukos Limen, oraz założył nowe, 
przede wszystkim Berenike Trogodytike, które rozrosło się 
do rozmiarów całkiem pokaźnego miasta i stało się jednym 
z najważniejszych portów tego obszaru. Stamtąd docierały 
do Aleksandrii, a z niej rozchodziły się na cały świat śród-
ziemnomorski egzotyczne produkty z krain Arabii32.

Ptolemeusze rządzili krajem mającym za sobą blisko 
trzy tysiące lat historii, którego ludność, świadoma swoich 
wspaniałych osiągnięć cywilizacyjnych, niechętnie odnosi-
ła się do obcych panów, którzy w nim okresowo rządzili. 
O tej niechęci do obcych okupantów przekonali się do-
tkliwie Achemenidzi, których panowanie było nad Nilem 

32 Na temat tych osiedli zob. Sidebotham 1986; 2002; Cohen 
2006: 305–343.
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szczególnie znienawidzone. Ludność egipska prowadzona 
przez cieszących się ogromnym szacunkiem kapłanów 
nieraz wszczynała bunty, które sprawiały Persom ogromne 
problemy. Umiejętne zachowanie Aleksandra Wielkiego 
w momencie gdy, witany niczym wyzwoliciel, wkraczał 
do Egiptu, zapewniło mu akceptację elit kapłańskich, co 
mogło stanowić dobry punkt wyjścia dla Lagidów w budo-
waniu relacji z ludnością tubylczą, a zwłaszcza z jej elitami. 
Grecy byli co prawda obecni w kraju nad Nilem znacznie 
wcześniej. Za przyzwoleniem faraonów doceniających ich 
przedsiębiorczość w VII–VI w. zaczęli się osiedlać w Del-
cie Nilu. Już wtedy uprzywilejowanie osadników greckich 
wzbudzało niechęć do nich ze strony ludności tubylczej, 
jednak wyprawa Aleksandra i włączenie Egiptu w granice 
świata greckiego stworzyły nowe warunki i problem różnic 
kulturowych uczyniły szczególnie palącym.

Podobnie jak inne dynastie hellenistyczne, także wład-
cy Egiptu oparli swoje rządy przede wszystkim na swych 
rodakach i pobratymcach, Macedończykach i Grekach. Ci 
zresztą przybywali nad Nil bardzo chętnie, gdyż dla rzutkich 
i energicznych jednostek kraj otwierał ogromne możliwości 
zdobycia majątku i polepszenia swego bytu. Ptolemeusze 
nie musieli nawet stwarzać przybyszom specjalnych wa-
runków w postaci zakładania poleis. Tych było w Egipcie 
tylko trzy, przy czym tylko jedną — Ptolemais w Górnym 
Egipcie założyli Lagidzi. Zbudowane na lewym brzegu 
Nilu, miało stanowić przeciwwagę dla starych egipskich 
Teb, znajdujących się nieco wyżej biegu rzeki. Położone 
w Delcie Nilu Naukratis miało starą metrykę, sięgającą 
schyłku VII w. Początkowo było jedynie najważniejszą 
kolonią grecką w Egipcie, ale status polis uzyskało jeszcze 
przed wyprawą Aleksandra Wielkiego. Ten ostatni założył 
zaś Aleksandrię, stolicę Lagidów, chociaż paradoksalnie 
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nie ma pewności, czy to najważniejsze w państwie miasto 
miało typowe dla polis greckiej instytucje33. Królowie z rodu 
Lagosa zakładali także inne miasta, wzorem hellenistycznym 
nadając im najczęściej nazwy dynastyczne, bądź ograniczali 
się do przemianowania w ten sposób miast już istniejących. 
Wśród egipskich piasków zaroiło się więc od nazw takich 
jak Arsinoe, Berenike, Filotera, Ptolemais Theron34. Jednak 
żadne z nich, poza wspomnianymi wyżej Naukratis, Alek-
sandrią i Ptolemais w Tebaidzie, nie miało instytucji greckiej 
polis, a mimo to Grecy chętnie się w nich osiedlali. W rękach 
przybyszy znajdowały się najwyższe stanowiska w aparacie 
urzędniczym, przede wszystkim na szczeblu centralnym, oni 
także decydowali o sprawach nomu, podstawowej jednostki 
podziału administracyjnego, wywodzącego się jeszcze z cza-
sów dawnego państwa faraonów. Miejsc do obsadzenia było 
sporo, gdyż machina urzędnicza w Egipcie ptolemejskim 
rozbudowana była do granic możliwości. Kompetencje 
urzędów były tak rozłożone, by poszczególni urzędnicy 
mogli kontrolować pozostałych. Jak to jednak często bywa, 
skomplikowane mechanizmy kontroli zawodziły i urzędnicy 
łatwo znajdowali pole do rozmaitych nadużyć, co w miarę 
upływu czasu miało stać się ważnym czynnikiem rujnującym 
autorytet władzy35.

Ptolemeuszom sytuacja egipskich poddanych nie spędza-
ła snu z powiek, zresztą za rządów pierwszych przedstawi-

33 Jest to jednak bardzo prawdopodobne: Fraser 1972, I: 93–115; 
Łukaszewicz 2006: 373.

34 W sumie potwierdzonych jest 45 osiedli założonych w Egip-
cie przez Lagidów, z tego aż 30 w oazie Fajum. Na temat osiedli 
zakładanych przez Lagidów w Egipcie zob. Mueller 2006: 23–29, 
60–64, 93–104.

35 Na temat struktur administracyjnych kraju zob. Bagnall 1976: 
3–11; Turner 1984: 133–150; Hölbl 2001: 58–61.
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cieli dynastii stosunki między Grekami a Egipcjanami były 
poprawne, gdyż nie ma zbyt wielu świadectw o zatargach na 
tle etnicznym. Szczególnie założyciel dynastii uczynił szereg 
gestów mających pozyskać mu sympatię elit egipskich. Zain-
spirował nawet egipskiego kapłana Manethona do napisania 
dziejów Egiptu. Dzieło zatytułowane Aigyptiaka powstało 
w języku nowych panów i dla nich było przeznaczone. 
Przedstawiało bogatą historię kraju faraonów, ale też wy-
jaśniało obce Grekom niuanse egipskiej kultury. Świetnym 
posunięciem Lagidów było pozyskanie sobie elit kapłań-
skich. Płynnie weszli w rolę należną faraonom, obdarzając 
świątynie darami, odnawiając je i rozbudowując. Z drugiej 
strony poddanie świątyń, a szczególnie ich dochodów, 
kontroli ze strony urzędników królewskich było źródłem 
wielu napięć. Generalnie jednak gorliwość w oddawaniu 
czci miejscowym bóstwom sprzyjała dynastii.

Sytuację Egipcjan pogarszało także opanowanie przez 
obcych przybyszów administracji, w której jedynie najniższe 
szczeble pozostały dostępne dla rdzennych mieszkańców 
doliny Nilu. Do najbliższych kontaktów między Grekami 
i Egipcjanami dochodziło jednak wśród warstw niższych, 
przede wszystkim na wsi, gdzie obie grupy codziennie się 
stykały. Starożytni Hellenowie zawsze mieli o sobie wysokie 
mniemanie i do innych ludów często odnosili się z pogardą. 
Egipcjanie odpłacali im pięknym za nadobne, stąd w pa-
pirusach można znaleźć wiele informacji o drobnych lub 
większych zatargach, od obelg i oblania nieczystościami po 
przypadki pobicia. Na korzyść Greków grał także ważny 
czynnik ekonomiczny. Wraz z macedońskim panowaniem 
Egipt wszedł bowiem w krąg gospodarki monetarnej, 
aczkolwiek stwierdzenie, że w Egipcie w ogóle nie znano 
monety przed podbojem macedońskim, byłoby nieścisłe. 
Zagraniczne monety (greckie, fenickie, perskie darejkosy 
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i siglosy) docierały do kraju nad Nilem już od końca VI w. 
W stuleciu następnym w Memfis bito imitacje ateńskich 
tetradrachm, bardzo popularnych wówczas we wschodniej 
części basenu śródziemnomorskiego, a używali ich m.in. 
żołnierze garnizonu na Elefantynie na południowej granicy. 
Wreszcie perski król Artakserkses III w II połowie IV w. 
wydał interesującą emisję tetradrachm, także imitujących 
ateńskie, ale z legendą zawierającą jego imię i tytuł faraona 
w piśmie demotycznym, co wskazuje, że nie były one prze-
znaczone w pierwszym rzędzie do transakcji z Grekami36. 
Obieg monet w Egipcie przed panowaniem Lagidów miał 
jednak bardzo ograniczony charakter. Płacono nimi najem-
nikom oraz używano ich w handlu regionalnym. Generalnie 
rzecz biorąc, w faraońskim Egipcie funkcje pieniądza pełni-
ły różne dobra: kosze zboża, dzbany oliwy i kawałki metalu, 
a monety były tylko jedną — i to nie najważniejszą — z jego 
form. Nie było aparatu centralnego, który kontrolowałby 
wymianę, nie było także ogólnoegipskiego standardu miar 
i wag. Warto też zwrócić uwagę, że faraonowie bądź satra-
powie zarządzający krajem nad Nilem w imieniu Persji nigdy 
nie prezentowali na monetach swej władzy w Egipcie, lecz 
zadowalali się produkcją imitacji ateńskich tetradrachm, sze-
roko akceptowanych w ówczesnym świecie37. Gospodarka 
egipska, a także fiskalny aparat państwowy funkcjonowały 
zatem zasadniczo bez monet, być może także dlatego, 
że w Egipcie brakowało srebra, najważniejszego w antyku 
kruszcu do produkcji monet. Dopiero Ptolemeusze wpro-
wadzili na szeroką skalę mennictwo oparte o stałą jednostkę 
grecką — drachmę. Masowa produkcja monet srebrnych 
i brązowych nie tylko doprowadziła do monetaryzacji kra-
ju, ale także pozwoliła Lagidom stać się wiodącą siłą pod 

36 Olbrycht 2004: 295–296; von Reden 2007: 32.
37 von Reden 2007: 32.
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względem politycznym i ekonomicznym w Egipcie i swoich 
posiadłościach zagranicznych, a nawet szerzej — w całym 
świecie greckim38.

Tak więc dla nowych przybyszy moneta była od dawna 
integralną częścią ich świata, dla Egipcjan zaś do pewnego 
stopnia stanowiła nowość i Grecy doskonale potrafili to 
wykorzystać. Przeprowadzali różne skomplikowane dla 
przeciętnego Egipcjanina transakcje, nie stroniąc od spe-
kulowania cenami konkretnych produktów, przejmowali 
w dzierżawę pobór podatków, a dodatkowo mogli liczyć na 
wsparcie swych rodaków znajdujących się w aparacie urzęd-
niczym. Obie grupy, przekonane o swojej wyższości, trzy-
mały się zasadniczo z dala od siebie i kultywowały własny 
styl życia. Grecy nawet w najmniejszych wioskach — o ile 
tylko stanowili dość liczną grupę — zakładali gimnazjony, 
które nie tylko były miejscem nauki i ćwiczeń fizycznych, 
ale przede wszystkim stanowiły ostoję greckiego stylu ży-
cia. Niechęć do obcych miała ujawnić się dopiero później, 
a z pełną siłą objawić się w II w., gdy zaczęło dochodzić 
do szerokich wystąpień przeciwko obcemu panowaniu39. 
Za rządów Ptolemeusza I i jego bezpośrednich następ-
ców Egipcjanie nie sprawiali jeszcze władcom kłopotów, 
widząc w nich kolejnych w długim szeregu faraonów, 
reprezentujących wolę bogów, z woli bogów rządzących 

38 Na temat polityki monetarnej Ptolemeuszy w IV–III w. i ich 
programu propagandowego zob. Mørkholm 1991: 19–24, 63–67, 
101–113; von Reden 2007: 29–57. Oczywiście upowszechnienie 
monety nie oznaczało wyparcia tradycyjnych środków płatniczych, 
np. zboża.

39 Na ten temat zob. Peremans 1978; Préaux 1978: 389–400; 
Bravo, Wipszycka 1992: 192–199; Wipszycka 2010: 80–91; Hölbl 
2001: 153–159; Veïsse 2004; Bingen 2007b i 2007c. Już w czasach 
Ptolemeusza I Egipcjanie niekiedy zajmowali istotne stanowiska 
w strukturach władzy — Turner 1984: 126–127; Hölbl 2001: 27.



STRONY KONFLIKTU 87

i przyczyniających się do utrzymania na ziemi Maat, czyli 
ładu i porządku.

Lagidzi mieli więc wielkie możliwości działania i chociaż 
wprawne oko mogłoby dostrzec już na początku dziejów 
dynastii potencjalne źródła problemów, to w III w. znaj-
dowali się u szczytu potęgi, machina państwowa funkcjo-
nowała sprawnie, a władcy prowadzili energiczną politykę 
zagraniczną. Mimo własnych problemów także Seleukidzi 
dysponowali ogromnymi zasobami. Rywalizację o połu-
dniową Syrię można zatem bez przesady nazwać starciem 
dwóch gigantów świata hellenistycznego.

Najemnicy, kleruchowie i katojkowie

Ludzie żyjący w epoce hellenistycznej „pokój” zdefiniowali-
by zapewne jako krótki okres przerwy pomiędzy kolejnymi 
wojnami. W owym czasie można wskazać jedynie kilka 
dwuletnich okresów, kiedy żaden z regionów oikumene nie 
doświadczał konfliktu zbrojnego. Uwagę przykuwają przede 
wszystkim starcia tytanów ówczesnego świata, ale w cieniu 
zmagań ówczesnych potęg także greckie poleis prowadziły 
swoje lokalne wojny. Pojawienie się ogromnych monarchii 
z zasobami daleko przewyższającymi możliwości przeciętnej 
greckiej polis przyniosło jednak znaczącą różnicę w skali 
prowadzonych działań wojennych. Pod tym względem 
przodowali szczególnie Seleukidzi i Lagidzi, którzy byli 
w stanie wystawiać wojska, jakich świat grecki wcześniej 
nie znał. W czasie swojej wyprawy Aleksander Wielki dys-
ponował armią ok. 40–50 tysięczną. Możliwości władców 
znad Nilu i Orontesu były znacznie większe. Zdaniem Ap-
piana z Aleksandrii (Praef. 10.39–41) armia Ptolemeusza II 
Filadelfosa liczyła 200 tys. piechoty, 40 tys. jazdy, 300 słoni, 
2 tys. wozów bojowych, a zapasy broni pozwalały na do-
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zbrojenie dalszych 300 tys. żołnierzy. Ponadto do dyspozycji 
tego króla miało stać przeszło 4 tys. okrętów, a w skarbcu 
znajdowała się bajeczna suma 740 tys. talentów. Oczywiście 
do liczb podawanych przez antycznych autorów należy 
podchodzić z pewną rezerwą. Appian, chociaż urodził się 
przeszło 100 lat po upadku monarchii ptolemejskiej, pisał 
o Lagidach per „moi królowie” i oczywiście wyolbrzymił 
ekonomiczno-militarne zasoby Ptolemeuszy. Znajomość 
spraw militarnych nie była zresztą jego mocną stroną, ale 
generalnie opinia o ogromnych możliwościach władców 
Egiptu jest słuszna. Bardziej prawdopodobne liczby podał 
Kalliksejnos z Rodos (FGH 627 F2, u Ath. 5.196a–309b), 
opisując wspaniałą pompe (procesję) zorganizowaną w Alek-
sandrii przez Ptolemeusza II. Oprócz wielu wspaniałości, 
ciągniętych na platformach ogromnych posągów, wzbudza-
jących zachwyt egzotycznych zwierząt, maszerowało także 
80 tysięcy żołnierzy. Orientacyjnych danych dostarczają 
również informacje dotyczące armii walczącej pod Rafią. 
Wedle przekazu Polibiusza, w którego informacje nie ma 
powodu wątpić, podczas tej bitwy Ptolemeusz IV dyspono-
wał 75 tysiącami żołnierzy. Były to wówczas maksymalne 
możliwości państwa, do pilnowania porządku w Egipcie 
pozostały zapewne jedynie siły policyjne. Jeszcze większe 
armie wystawiali Seleukidzi. Pod Rafię Antioch III przypro-
wadził 68 tys. żołnierzy, a do tej liczby należy dodać wojska 
garnizonowe rozmieszczone w miastach i twierdzach mo-
narchii. Według Justyna (41.5.3) ten sam władca na swoją 
wschodnią wyprawę miał zabrać 100 tys. piechurów i 20 tys. 
jazdy, co podobnie jak w przypadku informacji Appiana 
jest zapewne liczbą wyolbrzymioną, ale prawdopodobnie 
odpowiada ówczesnym możliwościom rekrutacyjnym, ja-
kimi władcy mogli rozporządzać podczas jednorazowych 
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kampanii40. Spośród państw hellenistycznych tylko tacy 
władcy jak Seleukidzi i Lagidzi mogli sobie pozwolić na 
organizowanie tak wielkich armii. Ważny był nie tylko po-
tencjał ludzki, ale finanse stojące do dyspozycji królów, gdyż 
armie te tworzyli zawodowi żołnierze otrzymujący zapłatę 
za swoją służbę. Pod tym względem najlepszy czas dla obu 
dynastii stanowił III w., później stopniowo ich możliwości 
malały, także wraz z kurczeniem się podporządkowanych 
im terytoriów. Ponadto Ptolemeusze musieli rozbudowywać 
wojska przeznaczone do utrzymywania w ryzach coraz czę-
ściej buntującej się ludności egipskiej. W samej Tebaidzie 
istniało 40 większych i mniejszych obwarowanych fortec, 
w których stacjonowały królewskie garnizony41. Wojny 
o Syrię toczyły zatem monarchie wystawiające najliczniejsze 
armie spośród wszystkich państw hellenistycznych.

Podstawowym problemem, przed którym stanęli przed-
stawiciele obu dynastii, było zapewnienie sobie macedoń-
skich i greckich rekrutów, uważanych za najlepszych żołnie-
rzy. Pewna ich grupa pozostała na Wschodzie po wyprawie 
Aleksandra i każdy z diadochów starał się przyciągnąć ich 
do siebie. Po ukształtowaniu się mapy politycznej świata 
hellenistycznego jedynie Antygonidzi mogli korzystać z ma-
cedońskiej bazy rekrutacyjnej dostarczającej najlepszych 
żołnierzy falangi. Przed Lagidami i Seleukidami stanęło 
zadanie stworzenia sobie własnych baz rekrutacji. Najemni-
cy, chociaż przydatni, byli zbyt kosztowni, by tylko na nich 
opierać swoją armię. W Egipcie już Ptolemeusz I zapocząt-
kował proces osadzania żołnierzy na ziemi. Otrzymywali 
oni działkę (kleros, stąd ich nazwa — kleruchoi), w zamian za 
co mieli obowiązek na każde wezwanie stawiać się do służby 

40 Na temat liczebności armii Seleukidów zob. Bar-Kochva 1976: 
7–19.

41 Winnicki 1978: 100–101.
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wojskowej42. Kleruchowie mieli prawo przekazywać swoją 
ziemię synom, pod warunkiem że odbędą oni przeszkolenie 
w fundowanych przez dynastię gimnazjonach i przejmą po 
ojcu obowiązki wojskowe. Proces ten kontynuował jeszcze 
Ptolemeusz II. Następni władcy tylko wyjątkowo tworzyli 
nowe kleruchie, przekazując kleroi swoim najemnikom po 
zakończonej kampanii lub osadzając jeńców wojennych, 
co po III wojnie syryjskiej uczynił Ptolemeusz III. Osad-
nikami byli zatem przede wszystkim potomkowie żołnierzy 
Ptolemeusza I, zarówno tych, którzy od początku służyli 
u niego, jak i tych, którzy w toku wojen diadochów wpadali 
w jego ręce. Ziemię otrzymała m.in. większość jeńców 
wziętych do niewoli w bitwie pod Gazą. W konsekwencji 
większość kleruchów swoje korzenie wywodziła z Macedo-
nii oraz północnych Bałkanów. Poza nimi byli oczywiście 
mieszkańcy Hellady oraz drobna liczba przybyszy z Azji 
Mniejszej i innych zakątków greckiego świata. Byli wśród 
nich także mieszkańcy Cyrenajki, Syrii i Palestyny, w tym 
również chętnie zaciągający się do armii Żydzi. Nawet 
żołnierze z garnizonu perskiego otrzymali taki status43. 
O atrakcyjności warunków, jakie oferowano osadnikom, 
najlepiej świadczy fakt, że większość z nich pochodziła 
z terenów nie znajdujących się pod bezpośrednią kontrolą 
Lagidów, a zdarzali się także przybysze z odległej italskiej 
Kampanii czy sycylijscy Sykulowie44. Działki kleruchów 
znajdowały się w różnych miejscach Egiptu i w ten sposób 
zapewniały grecką obecność w strategicznych miejscach 

42 Odnośnie do kleruchów zob. Uebel 1968; Marrinan 1998: 
15–80; Serrati 2008: 472–475.

43 Hammond 1996: 104–109.
44 Opierając się na dokumentacji papirusowej, Bagnall (1984) 

wyliczył, że spośród Macedończyków i Traków wywodziło się 41% 
kleruchów, przeszło 2/3 osadników pochodziło z terenów, które 
nigdy nie podlegały kontroli Lagidów.
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państwa, pomagając utrzymać nad nimi kontrolę. Przede 
wszystkim jednak kleruchie koncentrowały się w jednym 
z najlepszych regionów rolniczych kraju — w oazie Fajum. 
W tamtejszym nomie arsinoickim założyciel dynastii osadził 
ok. 6500 żołnierzy macedońskich. Druga faza osadnictwa 
wojskowego nastąpiła w połowie III w., a potem pod ko-
niec tego stulecia. W grupie ostatnich osadników byli jeńcy 
wzięci do niewoli w bitwie pod Rafią. Szacuje się, że pod 
koniec III w. liczba osadników wojskowych w tym rejonie 
wynosiła maksymalnie 50 tysięcy45. Na skutek tak inten-
sywnego osadnictwa region Fajum bez zbytniej przesady 
można nazwać „Małą Grecją”. System kleruchii miał tak 
duże zalety, że Lagidzi zakładali je także poza Egiptem. Po 
bitwie pod Ipsos, gdy Ptolemeuszowi I udało się zagarnąć 
Celesyrię, system ten przeniesiono także na jej teren.

Osadnicy tworzyli niemal zamkniętą klasę, uprzywilejo-
waną, jeśli chodzi o własność ziemi. Kleruchowie otrzymy-
wali działki różnej wielkości, w zależności od tego, w jakiej 
formacji służył dany osadnik i jakie miejsce zajmował w hie-
rarchii wojskowej. Najwięcej, bo po 100 arur (1 arura to ok. 
0,28 ha), dostawali ci, którzy służyli w jeździe i w związku 
z tym musieli ponieść koszt utrzymania konia. Służący 
w piechocie musieli zadowolić się działkami mniejszymi, 
nawet o powierzchni 30 arur. Pozostali mieszkańcy zazdro-
ścić mogli im także przywilejów podatkowych. Oczywiście 
ptolemejski fiskus nie zapominał o kleruchach, ale wysokość 
ich zobowiązań podatkowych była wyraźnie niższa. Poza 
tym osadnik otrzymywał wynagrodzenie za służbę podczas 
kampanii. System ten dawał państwu wielkie korzyści, 
zarówno ekonomiczne, jak i militarne. W okresie pokoju 
osadnicy nie obciążali skarbu, sami przysparzali dochodów, 

45 Manning 2003: 108–109. Na temat populacji osad położonych 
w oazie Fajum por. też Mueller 2006: 95–104.
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a przede wszystkim dostarczali rekrutów do armii. Struktu-
ra dowodzenia w oddziałach egipskich kleruchów nie jest 
w pełni znana, ale na najniższym szczeblu stosowano zasadę 
określania oddziałów imieniem ich dowódcy. Ten zaś był 
odpowiedzialny za mobilizację „swoich” żołnierzy.

Osadnictwo wojskowe nie było nad Nilem zupełną 
nowością. Wartość greckich żołnierzy docenili już fara-
onowie XXVI dynastii (rządziła w latach 663–525), którzy 
pozostającym w ich służbie Hellenom przekazywali działki 
ziemi. Podobnie ówcześni władcy egipscy postępowali 
z Karami (ludność Karii), których biegłość w rzemiośle 
wojennym była bardzo ceniona. Z czasów egipskich fara-
onów wywodzili się zawodowi żołnierze egipscy, nazywani 
przez Greków machimoi, których działki znajdowały się 
najczęściej w Dolnym Egipcie. Również Lagidzi jeszcze 
w II w. nadawali ziemię machimoi. Zresztą w tym okresie 
udział rdzennych Egipcjan w ogólnej liczbie ptolemejskiej 
armii stopniowo wzrastał. Machimoi otrzymywali znacznie 
mniejsze działki niż ich europejscy współtowarzysze bro-
ni, pełnili także drugorzędne funkcje w armii. Byli gorzej 
uzbrojeni i wyszkoleni, ale przydawali się do pilnowania 
porządku w kraju, a niekiedy brali udział w kampaniach 
prowadzonych przez ich władców46. Zasadniczą zmianę 
pozycji Egipcjan w militarnym systemie monarchii przynio-
sła IV wojna syryjska. W krytycznej sytuacji Ptolemeusz IV 
zdecydował się na uzbrojenie i przeszkolenie 20 tysięcy 
rdzennych mieszkańców kraju na sposób macedońskich 
falangitów. Zachwiało to uprzywilejowaną pozycją kle-
ruchów, do których do tej pory należał honor tworzenia 
najważniejszych formacji piechoty. Od II w. w ptolemejskiej 

46 Na temat machimoi zob. Winnicki 1985; Marrinan 1998: 
260–293; Rodriguez 2004. Odnośnie do Egipcjan na stanowiskach 
dowódczych por. także Blasius 2001.
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armii służyło coraz więcej Egipcjan i zaczęli oni również 
zajmować coraz wyższe stanowiska w wojskowej hierarchii. 
W II w. system kleruchii został nieco zmodyfikowany, 
a ponieważ wzrastała liczba Egipcjan posiadających kleroi, 
po 217 r. termin kleruchoi ograniczono właśnie do nich, 
natomiast dla grecko-macedońskich osadników utarła się 
nazwa katoikoi47. 

System osadnictwa wojskowego był więc znaczącym 
wzmocnieniem potencjału militarnego monarchii ptolemej-
skiej, jednak z czasem nastąpiła jego erozja, której przyczyną 
były przemiany prawne związane z użytkowaniem ziemi. 
Teoretycznie kleroi, podobnie jak reszta ziemi w Egipcie, 
należały do króla — osadnicy nie mieli prawa ich sprze-
dać, zastawiać bądź przepisywać testamentem, w prakty-
ce — w miarę upływu czasu — rosły prawa kleruchów do 
ziemi, gdyż dzierżyli kleroi także po przekroczeniu wieku, 
w którym nadawali się jeszcze do wojaczki. Stopniowo 
kleruchowie bardziej niż żołnierzy zaczęli przypominać 
właścicieli ziemskich. W II w. działki stały się już przedmio-
tem handlu, a w I w. zdarzało się nawet dziedziczenie kleroi 
przez kobiety, co wskazuje, że ich posiadanie nie wiązało się 
już z obowiązkiem służby wojskowej. W efekcie wartość 
bojowa osadników wojskowych stawała się iluzoryczna, 
a Ptolemeusze musieli polegać przede wszystkim na żołnie- 
rzach najemnych lub rdzennych mieszkańcach doliny Nilu. 
Jednak w okresie, który nas szczególnie interesuje, czyli 
w III w., kleruchie wciąż dostarczały wartościowych żołnie-
rzy i miały znaczący udział w liczebności armii. Niezależnie 
od malejącej przydatności militarnej osadników kleruchie 

47 Nazwa kleruchoi wskazuje na czerpanie w pewnym stopniu 
ze wzorców ateńskich V w. Typowa dla państw hellenistycznych 
nazwa katoikoi pojawiała się sporadycznie już w III w., por. Marrinan 
1998: 32–35.
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odegrały ogromną rolę w znacznie poważniejszym procesie 
cywilizacyjnym. Były istotnym instrumentem hellenizacji, 
zarówno tubylców, jak i wywodzących się z różnych nacji 
osadników.

Podobny system osadnictwa wojskowego wprowadzili 
w swoim państwie i Seleukidzi. Kontynuowali oni w ten 
sposób dzieło Aleksandra Wielkiego, który podczas swego 
zbrojnego pochodu przez ogromne przestrzenie imperium 
perskiego Achemenidów osiedlił na wschodzie wielu spo-
śród swoich najemników48. Tak jak w przypadku Lagidów, 
najbardziej aktywni w dziele tworzenia grupy osadników 
wojskowych byli pierwsi przedstawiciele dynastii49. Przy-
dział ziemi pozostawał w rodzinie tak długo, jak któryś 
z jej członków był w stanie stawać do służby wojskowej. 
Kleroi na tych zasadach w pierwszej kolejności otrzymali 
weterani, którzy towarzyszyli Seleukosowi w jego licz-
nych bojach. Później liczbę osadników często uzupełniali 
najemnicy. Tworzenie kolonii wojskowych miało także tę 
zaletę, że mogły one pełnić rolę garnizonów. Osadników 
rozmieszczano na całym, olbrzymim terytorium monarchii, 
jednak największe centrum tego typu kolonizacji stanowiły 
Syria, Cylicja i północna Mezopotamia, a zwarte grupy 
osadników zamieszkiwały także w Lidii i Frygii. W tych 
dwóch ostatnich krainach zdaniem niektórych badaczy znaj-
dowało się aż 45 takich osad wojskowych, zwanych katoikiai 

48 Na temat kolonii zakładanych przez Aleksandra na tych tere-
nach zob. Bosworth 1988: 145–150; Olbrycht 2004: 205–281.

49 Większość osad była dziełem Seleukosa I, Antiocha I i An-
tiocha II, ale ważne działania w tej kwestii podejmowali także 
Antioch III i Antioch IV. Appian (Syr. 57.295–298) przypisuje 
Seleukosowi I ponad 60 fundacji (wszystkie określa mianem polis), 
jednak prawdziwa liczba była z pewnością dużo niższa. Większość 
kolonii seleukidzkich miała zapewne charakter wojskowy — Cohen 
1978: 11–14, 54.
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(stąd — katoikoi, „katojkowie”, na określenie osadników), 
oraz kilkanaście innych osad, być może — w wypadku 
monarchii Seleukidów, dla której nie posiadamy tak bogatej 
dokumentacji papirusowej, jak ta z Egiptu, nieraz trudno 
jest odróżnić osady wojskowe od cywilnych — również 
zamieszkałych przez rolników-żołnierzy macedońskich50. 
Katoikiai mogły za zgodą króla otrzymać instytucje polis, jak 
stało się to w przypadku Seleucji nad Eulajosem w Suzjanie 
czy Larissy w Syrii51. Z kolei niektóre osady wojskowe leżały 
w pobliżu już istniejących poleis i niektórzy z katojków mogli 
otrzymać obywatelstwo takiej polis52. Wśród osadników byli 
przedstawiciele wielu narodowości. W zachodniej części 
dominowali Macedończycy i Grecy53. Oni to, w zgodnej 
opinii ówczesnych, dostarczali najbardziej wartościowych 
żołnierzy, przede wszystkim do oddziałów pieszych. 
Oprócz nich zdarzali się Karowie, Trakowie i bitni górale 
z Pizydii. Z kolei na wschodzie sporo osadników wywodzi-
ło się z rdzennych mieszkańców. W Medii tamtejsze osady 

50 Griffith 1935: 150–151; Bar-Kochva 1976: 22–25, por. także 
Schuler 1998: 33–34.

51 Cohen 2006: 117–118. Seleucja nad Eulajosem mogła jednak 
od samego początku być miastem (Bar-Kochva 1976: 34–35).

52 Poświadcza to m.in. inskrypcja dokumentująca akt sympolitei 
(nadania obywatelstwa) Smyrny mieszkańcom (w tym także katoj-
kom) Magnezji nad Sipylosem oraz położonej w pobliżu fortecy 
Palamagnezji (OGIS 229). Inskrypcja ta dostarcza również nieco 
informacji na temat wewnętrznej organizacji tamtejszych katojków. 
Podzieleni oni byli na grupy zwane tagmata, a każda z nich miała 
własnego sekretarza oraz osobny spis członków.

53 Chociaż świadectwa o określaniu się przez ludność większości 
kolonii znajdujących się we Frygii jako „Macedończycy” pochodzą 
dopiero z czasów panowania rzymskiego, to bez wątpienia przynaj-
mniej ich część istotnie była potomkami seleukidzkich katojków — 
Cohen 1995: 47–48.
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zamieszkiwali doskonali jeźdźcy pochodzenia irańskiego. 
Jednak i we wschodnich satrapiach można było spotkać 
osady Macedończyków, Greków i Traków. Uzupełnieniem, 
szczególnie oddziałów piechoty, mogła być także lud-
ność poleis założonych przez pierwszych przedstawicieli 
dynastii.

Podobnie jak ptolemejski, także i seleukidzki system 
osadnictwa wojskowego z czasem popadł w kryzys. Rów-
nież i tutaj kleroi stały się przedmiotem obrotu i dziedzi-
czenia w linii żeńskiej. Zdaniem niektórych badaczy tutejsi 
katojkowie nawet szybciej niż nad Nilem przeobrazili się 
w klasę dobrze sytuowanych właścicieli ziemskich. Jest to 
jednak pogląd chyba zbyt daleko idący. Owszem, Seleukidzi 
na znacznie większą skalę niż Ptolemeusze wspierali się 
w celach militarnych swoimi wschodnimi poddanymi, 
którzy stanowili około połowy ich armii. Jednak wyda-
je się, że to właśnie w państwie Seleukidów katojkowie 
dłużej stanowili stabilną podstawę falangi, najważniejszej 
formacji w ich armii. Nie ulega natomiast wątpliwości, 
że osadnictwo wojskowe w monarchii Seleukidów nigdy 
nie osiągnęło takich rozmiarów jak u ich rywali znad Nilu. 
Według bardzo szacunkowych obliczeń katoikiai z całego 
państwa mogły królom z Antiochii oddać do dyspozycji 
nieco ponad 50 tysięcy żołnierzy54.

Drugim źródłem rekrutów, na które mogli liczyć 
Ptolemeusze i Seleukidzi przy tworzeniu swoich armii, 
była rdzenna ludność terenów, nad którymi przyszło im 

54 Na temat osadnictwa wojskowego Seleukidów zob. Griffith 
1935: 148–164; Bar-Kochva 1976: 20–48; Cohen 1978; Garlan 
1984: 356; Musti 1984: 200–201; Serrati 2008: 475–477. Problem 
z seleukidzkimi katoikai polega jednak na tym, iż niemal wszystkie 
informacje źródłowe na ich temat pochodzą dopiero z okresu Ce-
sarstwa Rzymskiego, por. Schuler 1998: 33–41.
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panować. W wypadku tych pierwszych — aż do kampanii 
217 r. zakończonej bitwą pod Rafią — Egipcjanom, cho-
ciażby wspomnianym wyżej machimoi, przeznaczano rolę 
drugorzędną, a liczba rdzennych mieszkańców Doliny Nilu 
powoływanych do armii zaczęła rosnąć dopiero od II w. 
W wypadku Seleukidów było nieco inaczej. Władcy znad 
Orontesu częściej sięgali do potencjału tkwiącego u ich 
wschodnich poddanych. W konsekwencji ich armie, jak żad-
ne inne, tworzyły wielobarwną mozaikę etniczną. Najlepiej 
odzwierciedlał to skład armii Antiocha III pod Magnezją, 
w której król mógł skorzystać z niemal wszystkich narodo-
wych kontyngentów swego królestwa. Niemniej i oni nie 
wykorzystywali w pełni możliwości, jakie przed nimi stały. 
Przede wszystkim nie wszystkie ludy były powoływane pod 
broń. Dotyczyło to w pierwszym rzędzie mieszkańców 
Syrii i Mezopotamii, których królowie z Antiochii woleli 
nie uzbrajać, nie chcąc ryzykować groźnej w skutkach 
rebelii. Przedstawiciele różnych ludów składających się na 
etniczną mozaikę monarchii najczęściej tworzyli oddziały 
lekkozbrojne oraz zastępy łuczników i procarzy. Słynący 
z doskonałej jazdy Medowie dostarczali jej lekkozbrojnych 
oddziałów. Seleukidzi nie wykorzystywali natomiast orien-
talnych rekrutów do uzupełnienia szeregów swojej ciężkiej 
piechoty. Dopiero pod Rafią Antioch III prawdopodobnie 
uzupełnił nimi swoje formacje falangi. Na wielobarwność 
seleukidzkiej armii składały się też oddziały dostarczane 
przez różnych dynastów, egzystujących na zasadach pewnej 
niezależności w ramach monarchii lub na jej obrzeżach.

Niezbędnym uzupełnieniem każdej armii hellenistycz-
nej byli najemnicy. W greckim pejzażu xenoi i mistophoroi, 
bo tak ich zwano, nie byli czymś nowym. Hellenowie tym 
rzemiosłem trudnili się już w czasach archaicznych, ale 
znaczący przyrost liczby najemników na polach bitew 
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nastąpił w IV w. Władcy hellenistyczni wykorzystywali 
ich zarówno w swoich armiach polowych, jak i do służby 
garnizonowej podczas pokoju. Przede wszystkim wyspecja-
lizowane oddziały najemników pozwalały na uzupełnienie 
głównej części armii. Zaciągi prowadzono zazwyczaj na 
dwa sposoby. Werbownicy (xenologoi) odwiedzali wyspecja-
lizowane rynki najemnicze, takie jak peloponeski Tainaron 
w czasach diadochów. W takich miejscach zawsze można 
było spotkać chętnych do zaryzykowania swoim życiem 
za godziwą zapłatę. Sieci werbownicze rozciągano także 
w krainach znanych z tego, że ich ludność przywykła 
bronią zdobywać środki do życia. Jednak najpewniejszym 
środkiem do przeprowadzenia zaciągu było zawarcie trak-
tatu o symmachii (przymierzu) z konkretnym miastem bądź 
ludem i uzupełnienie go o odpowiednią klauzulę. W trak-
tacie określano warunki, na jakich król mógł zaciągać do 
swojej armii chętnych z danej społeczności. Niekiedy takie 
układy zawierano nie tylko na czas aktualnej kampanii, 
ale także na dłuższy okres. W ten drugi sposób królowie 
starali się zapewnić sobie dostęp do np. ludzkich zasobów 
miast kreteńskich, które stanowiły niezastąpione źródło 
doskonałych łuczników. Nie dotyczyło to zresztą tylko 
wielkich monarchii, ale i innych państw aktywnych na arenie 
zewnętrznej. Układ z kreteńską Hierapytną dawał rodyjskim 
xenologoi specjalne przywileje i gwarantował, że obywatele 
tego miasta nie będą podejmować służby w armiach państw 
walczących z Rodos55.

Najemnicy wywodzili się z wielu zakątków oikumene. 
Szczególnie liczną grupę tworzyli Kreteńczycy. Specyficz-
ne warunki socjalne i gospodarcze panujące na tej wyspie 

55 Syll.3 I, 581; StV III, 551. Na temat zaciągu najemników i za-
sad wynagradzania zob. Griffith 1935: 236–316; Couvenhes 2004; 
Chaniotis 2005: 78–88.
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sprzyjały zarobkowaniu w ten sposób. Na wyspie istniało 
aż 60 poleis, a większość ich obywateli dotkliwie odczuwała 
brak ziemi. Dla nich oraz dla tych, którzy musieli czekać 
na przypadający im spadek, rzemiosło wojenne stało się 
dochodową profesją. Do wojaczki zresztą nadawali się 
idealnie, gdyż w miastach wciąż kultywowano wywodzące 
się być może z odległych czasów tradycje szkolenia woj-
skowego młodych obywateli56. Dlatego też, mimo nieustan-
nych wojen, jakie prowadziły między sobą tutejsze miasta, 
walecznych Kreteńczyków nigdy nie brakowało na polach 
bitew daleko poza domem. W poszukiwaniu lepszych 
warunków życia niektórzy z nich zresztą osiedlali się w od-
ległych miejscach, jak np. w wymownie nazywającym się 
mieście Kretopolis w Pizydii. Zwarta grupa Kreteńczyków 
osiadła także w Egipcie57. Poza nimi Seleukidzi i Lagidzi 
mogli liczyć i na innych Hellenów mieszkających w Grecji 
kontynentalnej. Władcy Egiptu często zaciągali walecznych 
Etolów, których skłonność do wojaczki boleśnie odczuwali 
mieszkańcy wielu poleis Hellady. Jak ujął to Polibiusz (4.3.1), 
Etolowie przywykli do życia na koszt swoich sąsiadów, 
a wrodzona buta kazała im zdobywać dobra w zbójecki 
sposób. Poza Hellenami, którzy stanowili przeważającą 
część wojsk najemnych, na Bałkanach zaciągano walecz-
nych Traków i Ilirów, w Azji Mniejszej mieszkańców Likii, 
górzystej Pizydii i ich sąsiadów z Pamfilii58. Żołnierskiego 

56 Chaniotis 2005: 81. Problem ustroju społecznego miast kreteń-
skich w epoce archaicznej jest jednak skomplikowany, także ze wzglę-
du na fakt, iż źródła na ten temat pochodzą z okresów późniejszych, 
a informacje na temat militarnej organizacji są bardzo skąpe. Na ten 
temat zob. Murray 2004: 236–237; van Wees 2005: 92–97, 277 przyp. 
24; 2008: 274–284; Whitley 2009: 288–292.

57 Launey 1949–1950, II: 1068–1072.
58 Badania nad składem etnicznym najemników przeprowadził 

Launey (1949–1950, I) i mimo zgłaszanych do nich zastrzeżeń wciąż 
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chleba chętnie kosztowali także Żydzi, a szczególną pozycję 
wypracowali sobie Galaci. Swojej odwagi ci walczący z dziką 
furią wojownicy dowiedli podczas najazdów na Macedonię 
i Helladę. Dlatego też po osiedleniu się ich grupy we Frygii 
władcy hellenistyczni przezornie nie zamierzali ich wyciąć, 
by wziąć odwet za przelaną krew swoich rodaków. Wręcz 
przeciwnie, każdy starał się korzystać z zastępów tych bu-
dzących grozę wojowników.

Hellenistyczna sztuka wojenna pod wieloma względami 
stanowiła kontynuację tej z okresu klasycznego. Najważniej-
sze innowacje w świecie greckim w tej materii miały miejsce 
w IV w.: reforma falangi, zdefiniowanie roli nowych forma-
cji lekkozbrojnej piechoty (peltaści, łucznicy, procarze), tak-
tyka uderzeń oddziałów jazdy czy kombinowanie różnych 
formacji. Oczywiście w świecie po Aleksandrze Wielkim 
elementy te przechodziły pewne przemiany, a i pojawiały 
się nowe. Epoka hellenistyczna w wielu dziedzinach była 
epoką specjalistów i dotyczy to także wojskowości. Szerokie 
wykorzystanie żołnierzy, którzy uczynili z wojaczki swój 
zawód, czy tworzenie przez władców sieci osad wojskowych 
były jednym z przejawów takiej profesjonalizacji. Drugim 
było powstanie wyspecjalizowanej terminologii definiującej 
konkretne typy oddziałów, wyposażonych w odpowiedni 
ekwipunek, specjalnie wyszkolonych i walczących we wła-
ściwy dla siebie sposób. Tylko w oddziałach inżynieryjnych 
oraz hellenistycznej artylerii wyróżniano katapaltaphetai, 
mechanopoioi, organopoioi, mechanikoi, a każda z tych grup 
miała specyficzne dla siebie zadania. Do tego dochodziło 
wiele nazw definiujących różnego rodzaju oddziały jazdy 
i piechoty.

pozostają one najważniejszym punktem odniesienia. Na temat żoł-
nierzy z Pamfilii i Pizydii por. też Brandt 1992: 87–91.
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Najbardziej cenieni byli stanowiący esencję helleni-
stycznej armii żołnierze ciężkozbrojnej piechoty tworzący 
falangę. Tworzyli ją żołnierze uzbrojeni w długie włócznie 
zwane sarissami, stąd utarło się nazywać ich sarissophoroi 
(„nosiciele sariss”). Jednak ściślej rzecz biorąc, termin ten 
poświadczony jest jedynie dla żołnierzy lekkiej jazdy w armii 
Aleksandra Wielkiego59. W wypadku żołnierzy hellenistycz-
nej falangi idealnie jednak określa on istotę ich uzbrojenia, 
którą eksponowali antyczni autorzy. Główną ich bronią 
była bowiem właśnie sarissa, wprowadzona jeszcze przez 
Filipa II, ojca Aleksandra Wielkiego. Jej długość wynosiła 
od 5 do 7 m, zakończona była długim grotem, ale także na 
drugim końcu umieszczano okucie, pozwalające na wbicie 
jej w ziemię. Ze względu na jej rozmiary i wagę (ok. 6–8 kg) 
żołnierz musiał trzymać ją oburącz, co ograniczało moż-
liwość posługiwania się tarczą, która musiała być mniejsza 
niż tarcza klasycznego hoplity. Jej wielkość i sposób nosze-
nia od lat są tematem dyskusji. Zazwyczaj przyjmuje się, 
że tarcze były niewielkie, ok. 45 cm średnicy, umocowane 
na taśmie przewieszonej przez barki lub szyję. Sprawa jest 
jednak znacznie bardziej skomplikowana. Żyjący w I w. 
Asklepiodotos napisał niewielki traktat poświęcony taktyce 
walki ciężkiej piechoty i przekazał informację, że najlepszą 
tarczą dla falangity była macedońska, szeroka na 8 dłoni 
i niezbyt wklęsła (Ascl., Tact. 5.1). Informacje Asklepiodo-
tosa potwierdziły ostatnie znaleziska tarcz o średnicy ok. 
65–70 cm. Z kolei przedstawienia ikonograficzne ukazują 
także tarczę większą (80 cm) i wklęsłą. Najwyraźniej fa-
langa macedońska składała się z dwóch typów oddziałów 
posługujących się tarczami o różnej wielkości. Z pewnością 
mniejsze tarcze, tzw. pelte, nosili peltaści. Tak już wcześniej 
nazywano lekką piechotę, której podstawowym uzbroje-

59 Arr., An. 1.14.1, 6; 3.12.3.
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niem były oszczepy miotane w kierunku wroga60. Zdaniem 
Diodora (15.44.2–4), po reformach Ifikratesa tak nazywano 
także hoplitów. Ten fragment jego dzieła jest przedmiotem 
sporu, ale autorzy piszący w epoce hellenistycznej peltasta-
mi nazywali najczęściej oddziały także walczące w formacji 
falangi. Pozostałe elementy uzbrojenia ochronnego falan-
gitów były zredukowane do minimum — lekkie hełmy, 
rzadko pancerz (głównie żołnierze pierwszego szeregu), 
niekiedy także nagolenniki61.

Falangici walczyli zazwyczaj w 16 szeregach, ale w razie 
konieczności mogli je zwinąć do 8 bądź pogłębić do 32. 
Pierwsze pięć szeregów trzymało swoje sarissy ukośnie, 
a następne pionowo, tworząc ochronę przed pociskami 
miotanymi przez wroga. Na przeciwniku widok takiego 
„jeża” musiał robić kolosalne wrażenie. Od przodu falanga 
była praktycznie nie do pokonania, chyba że starły się dwie 
tego typu formacje. Jej słabością było natomiast to, że wal-
cząc na nierównym terenie, łatwo mogła utracić zwartość 
szyku, zaś w walce indywidualnej sarissophoroi — pozbawieni 
odpowiedniego uzbrojenia — nie mieli większych szans. 
Wiele zależało zatem od odpowiedniego wyszkolenia, bo 
tylko ono mogło przynajmniej częściowo ograniczyć drugą 
słabość falangi — podatność na atak z flanki. Tylko naj-
lepiej wyszkolone oddziały mogły poradzić sobie z takim 
zagrożeniem, najczęściej jednak taki atak kończył się dla 
falangitów katastrofą. Na sprawność falangi wpływała też 
jej struktura organizacyjna, począwszy od najmniejszych, 
16-osobowych pododdziałów (najprawdopodobniej semaiai 

60 Na temat peltastów zob. Best 1969.
61 Literatura dotycząca ekwipunku żołnierzy falangi jest niezwykle 

bogata, a opinie specjalistów zazwyczaj znacząco się różnią, zob. 
Dąbrowa 1988: 86–87, 139–141; Manti 1992 i 1994; Snodgrass 1999: 
115–119; Sekunda 2008: 337–339.
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u Seleukidów i dekania lub semaiai u Ptolemeuszy), poprzez 
tetrarchie (4 semaiai), speirai (4 tetrarchie, czyli 256 żołnierzy), 
chiliarchiai (4 speirai, czyli 1024 falangitów), po największą 
jednostkę organizacyjną, jaką była strategia, składająca się 
z 4 chiliarchii. U Ptolemeuszy przetrwała także wywodząca 
się z czasów Aleksandra Wielkiego pentakosiarchia, licząca 
512 ludzi (czyli połowę chiliarchii), którą dowodził penta-
kosiarchos. Papirusy potwierdzają istnienie w armii Lagidów 
hekatontarchoi, pentekontarchoi i taxiarchoi, także dowodzących 
pododdziałami piechoty62. W ten sposób wielu spośród 
falangitów było oficerami i podoficerami, a ich nadzór 
nad podkomendnymi ułatwiał utrzymanie szyku i sprawne 
wykonanie manewru.

Ciężkozbrojnych piechurów tworzących zwarte sze-
regi falangi wystawiali osadnicy wojskowi, co dodatkowo 
wzmacniało dumę katojków i kleruchów, ale mogli oni 
dostąpić jeszcze większego zaszczytu, zasilając szeregi 
oddziałów elitarnych. U Ptolemeuszy taki zastęp nosił 
zaszczytną, sięgającą jeszcze czasów Filipa II i Aleksandra 
Wielkiego, nazwę agema („idący na przedzie”). W armii Se-
leukidów doborową jednostkę zwano argyraspides (Srebrne 
Tarcze), a jej tradycje także sięgały czasów Aleksandra Wiel-
kiego. Taką nazwę, najpierw nieoficjalną, uzyskał elitarny 
zastęp hypaspistai („nosiciele tarcz”) w 327 r. W toku walk 
diadochów korpus ten ostatecznie znalazł się w służbie Se-
leukosa I, a potem pełnił swoją funkcję za jego następców. 
Podobne miejsce zajmowały w armii Antygonidów oddziały 
chalkaspides (Brązowe Tarcze) i leukaspides (Białe Tarcze). 
Niekiedy na określenie wyborowych oddziałów pojawiają 
się w źródłach także nazwy peltaści i, tak jak u Aleksandra 

62 Na temat struktury organizacyjnej piechoty w obu monarchiach 
zob. Lesquier 1911: 92–97; Bar-Kochva 1976: 66–67; van’t Dack 
1988: 55–64; Sekunda 2001: 17–20, 100–104.
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Wielkiego, hypaspiści. Dyskusja na temat uzbrojenia elitar-
nych oddziałów piechoty trwa już od dawna i daleka jest 
od jednoznacznych konkluzji. Wiadomo, że ich żołnierze 
władali sarissami, ale byli bardziej ruchliwi i zdolni do 
indywidualnej walki. Musieli zatem dysponować mieczem, 
być może mieli także lepsze puklerze. Niektórzy badacze 
przypuszczają, że żołnierze tych formacji zasłaniali się 
większymi tarczami63.

Na początku III w. pojawiła się czysto hellenistyczna 
innowacja w dziedzinie formacji piechoty. Żołnierze nazy-
wani od owalnej tarczy thureophoroi (thureos, czyli „drzwi”) 
mogli zarówno miotać oszczepami, jak i walczyć w zwarciu 
zakrzywionym mieczem (machaira). Uniwersalność w ten 
sposób wyposażonych żołnierzy szybko doceniono. In-
teresujące jest pochodzenie ich tarczy, gdyż wskazuje ona 
na umiejętność czerpania ze wzorców odmiennych ludów. 
Zaadaptowano ją bowiem albo od tarczy scutum, które 
Pyrrus poznał u Osków podczas swej italskiej kampanii, 
albo od Galatów, gdy ci plądrowali Helladę. Thureophoroi 
odpowiadali idealnie taktycznym potrzebom mniejszych 
państw greckich i przede wszystkim w ich armiach znajdo-
wali zastosowanie64.

63 Na ten temat zob. Anson 1981 i 1988; Foulon 1996a i 1996b; 
Sekunda 2008: 338–339. Specyficzny charakter formacji hypaspistów 
już w czasach Filipa II zbliżał ją do miana gwardii królewskiej: Dąbro-
wa 1988: 79. Lock (1977) uważa, że argyraspides powstali dopiero po 
śmierci Aleksandra, ale przeczą temu przekazy potwierdzające istnienie 
tej formacji już wcześniej (Curt. 8.5.4; Just. 12.7.5). Niewykluczone, 
że tworząc oddział argyraspides, Aleksander odwołał się do tradycji 
Achemenidów, zarówno samą nazwą, jak i umieszczeniem na tarczach 
zbytkownych srebrnych okuć — Olbrycht 2004: 149–151.

64 Ma 2000b: 353–357; Sekunda 2008: 339–343.
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Seleukidzi i Lagidzi chętnie sięgali też do bogatego au-
toramentu piechoty lekkozbrojnej, ogólnie zwanej euzonoi 
i psiloi. Obie dynastie uzupełniały swoje armie wyspecjali-
zowanymi oddziałami żołnierzy najemnych, a Seleukidzi 
wspierali się także kontyngentami żołnierzy orientalnych. 
Wśród lekkozbrojnych przeważały różnego rodzaju oddzia-
ły miotające: oszczepnicy, procarze i łucznicy. Tego typu 
oddziały nie tylko zarzucały przeciwnika swoimi pociskami 
we wstępnej fazie bitwy, ale także osłaniały flanki falangi. 
Klasą dla siebie byli kreteńscy łucznicy, nie tylko ze względu 
na swoje walory strzeleckie, ale także dlatego, iż nosili tarcze, 
dzięki którym nie byli całkowicie bezbronni w walce na 
bliski kontakt. Nieodzowni byli też procarze, którzy wedle 
źródeł antycznych byli w stanie razić wrogów na odległość 
200 m, czyli większą niż łucznicy65. Z jednej strony byli 
to najtańsi z możliwych żołnierzy i stali na szarym końcu 
wojskowej hierarchii, ale z drugiej strony tylko naprawdę 
dobrze wyszkoleni mogli tworzyć wartościowe oddziały 
najemne. Zdaniem antycznych autorów miotający ok. 
20–30 g pociskami procarze byli najgroźniejsi ze wszystkich 
rodzajów oddziałów walczących na dystans66. Pod Magne-
zją o walorach walczących po rzymskiej stronie procarzy 
boleśnie przekonała się jazda Antiocha III. Ich przydatność 
ceniono sobie także przy oblężeniach, a wraz z łucznikami 
często stanowili eskortę słoni bojowych. W taki sposób 
wykorzystali procarzy chociażby Eumenes w bitwie pod 
Paraitakene i Demetriusz pod Gazą. Znane były też walory 

65 Tak np. Polyaen. 5.48, por. też Pritchett 1991: 56. Zdaniem 
antycznych łucznik strzelający z łuku kompozytowego skuteczny 
był do 60 m, gdy strzelał do pojedynczych osób, i do ok. 150 m, gdy 
mierzył do grupy, chociaż niektóre przekazy wydłużają ten dystans 
do 350 m (lub bardziej fantastycznych odległości, zob. McLeod 
1969: 4–7).

66 Onas. 19.3; Arr., Tact.15; Veget. 1.16.
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ofensywne procarzy w starciu z tymi zwierzętami, podkre-
ślane w różnych epokach. Pod Tapsus to właśnie procarze 
i łucznicy Cezara zmusili słonie przeciwnika do ucieczki, 
zasypując je pociskami67, a piszący dużo później Wegecjusz 
(3.25) wprost stwierdzał, że najlepszą metodą do zaatako-
wania słonia jest proca, gdyż jej pocisk unieszkodliwia całą 
obsadę wieżyczki na grzbiecie zwierzęcia.

W porównaniu z czasami kampanii Aleksandra Wiel-
kiego mniejszą rolę na polach hellenistycznych bitew 
odgrywała jazda, zarówno pod względem liczebności, jak 
i taktycznego zastosowania. Niemal w niepamięć ode-
szły szyk klina i romboidalny. Bitwy rozstrzygały przede 
wszystkim formacje falangi. Spośród państw tej epoki 
jedynie monarchia Seleukidów utrzymywała stosunkowo 
duży udział konnicy w swych siłach zbrojnych. Jednak 
różnorodność oddziałów konnych była nie mniejsza niż 
w przypadku piechoty.

Najważniejszą część tworzyła jazda wyposażona na wzór 
macedoński. Seleukidzi utrzymywali dwa doborowe zastępy 
konnicy. Pierwszy, zwany agema, tworzyli jedni z najlepszych 
jeźdźców starożytności — Irańczycy z Medii, drugi nosił 
równie zaszczytne miano: ile basilike ton hetairon („królewska 
ila towarzyszy”) lub — krócej — hetairoi („towarzysze”). 
Związek obu jednostek z dynastią miał podobne źródło jak 
w przypadku argyraspides. Podobnie jak tamten, także i te 
dwa oddziały konne podczas walk diadochów dostały się 
pod komendę Seleukosa I, a swój specyficzny charakter 
zachowały także pod władzą jego następców. Ponadto Se-
leukidzi mogli liczyć na osadników wojskowych, z których 
część służyła właśnie konno. Szczególne miejsce zajmowała 
wśród nich grupa potomków osadników tessalskich. Cały 
oddział ich przodków, walczących pod Aleksandrem Wiel-

67 Bell. Afr. 83.
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kim, osadzony został w zwartej grupie. W ten sposób w Syrii 
powstała nowa Larissa, a jej mieszkańcy tworzyli pierwszą 
agemę w konnicy Seleukidów68. Tessalowie cieszyli się sławą 
najlepszych jeźdźców Hellady, a ich umiejętności hippiczne 
miały ogromne znaczenie. W owych czasach, nie znających 
strzemion, sztywnych siodeł i podków, umiejętność jazdy 
konnej była sztuką trudną. Członkowie społeczności o wiel-
kich tradycjach w tym względzie, którzy od małego dorastali 
wraz z końmi, byli najlepszymi kandydatami na jeźdźców. 
Odziani w hełm i pancerz, walczący włócznią, niekiedy 
sarissą i mieczem, tak uzbrojeni żołnierze nazywani byli 
doratophoroi („noszący włócznie”) lub xystophoroi („noszący 
włócznię”). Ich odpowiednikiem w armii Lagidów był od-
dział gwardii królewskiej złożony z kleruchów, nazywany 
w źródłach (w tym przez Polibiusza: 5.65.5; 15.25.17) hippeis 
hoi peri ten aulen („jeźdźcy dworu”).

Panoramę konnych oddziałów spotykanych w armiach 
Lagidów i Seleukidów uzupełniały różne zastępy lekkiej 
jazdy, ogólnie zwanej prodromoi. Ich bronią najczęściej była 
włócznia. Ponadto do dyspozycji stały kontyngenty złożone 
z tubylczych poddanych. Ptolemeusze posługiwali się jazdą 
libijską, a do dyspozycji Seleukidów stały przeróżne typy 
oddziałów miotających i łuczniczych dostarczanych przez 
ludy wschodnie. Oprócz tych etnicznych oddziałów furorę 
robiły wyspecjalizowane oddziały najemne, nazywane za-
zwyczaj od miejsca pochodzenia żołnierzy. Często zresztą, 
podobnie jak zdarzało się to w przypadku piechoty, władcy 
tworzyli własne formacje wedle sprawdzonych wzorców. 
W ich przypadku także stosowano nazwy etniczne, świad-
czące, że tworzący dany oddział żołnierze są wyekwipowani 
jak ich pierwowzór. Często pojawiającą się na polach bitew 
formacją tego typu była jazda tarentyjska. Pierwotnie ci 

68 Diod. 33.4a.
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miotający oszczepami jeźdźcy pochodzili wyłącznie z Ta-
rentu, kiedy jednak dowiedli swej przydatności w bitewnym 
zgiełku, inne państwa także zaczęły szkolić na ich wzór 
własnych poddanych. Ich dodatkowy walor stanowiło to, 
że oprócz oszczepów dysponowali także mieczem i tarczą69, 
co pozwalało im w ostateczności walczyć także wręcz. 
Niewykluczone, że jazda tarentyjska była przedłużeniem 
tradycji prodromoi z IV w., też władających oszczepem, 
którzy w okresie hellenistycznym dostali do ręki włócznie 
i sarissy70.

Struktura organizacyjna oddziałów jazdy macedońskiej 
Seleukidów i Ptolemeuszy w swoim zasadniczym zrębie była 
podobna, przy czym, dzięki papirusom, więcej informacji 
posiadamy na temat tych drugich. Zdaniem antycznych 
pisarzy militarnych 512-osobowe hipparchie dzieliły się 
na 8 liczących po 64 koni ilai, w przypadku Seleukidów 
zwanych także przez Polibiusza (10.21.3; 18.9.9) oulamoi71. 
W monarchii Lagidów w czasach IV wojny syryjskiej 
istniało 9 hipparchii, czyli do dyspozycji Ptolemeusza IV 
stało nieco ponad 4500 jeźdźców. Pięć hipparchii, zgod-
nie z tradycją jeszcze z czasów Aleksandra Wielkiego72, 
oznaczonych było cyframi, a pozostałe 4 nosiły nazwy 
etniczne: Trakowie, Myzyjczycy, Persowie oraz Tessalowie 
i inni Grecy. Prawdopodobnie kleruchowie tworzący te 
pierwsze mogli cieszyć się większymi kleroi o powierzchni 
100 arur, ci drudzy musieli zadowolić się 70–80 arurami. 

69 Arr., Tact. 4.5–6.
70 Tak uważa Bugh 2006: 275.
71 Tak Walbank 1967–1979, II: 227; Bar-Kochva 1976: 75. Kro-

mayer, Veith (1928: 138–139) uważają oulamoi za pododdział ilai.
72 Hipparchia jako jednostka taktyczna pojawiła się w armii Alek-

sandra ok. 329–328 r. — Brunt 1963: 29; Griffith 1963: 71; Gaebel 
2002: 181 przyp. 95.
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Jednak w III w. określenia etniczne straciły swoje pier-
wotne znaczenie i w poszczególnych hipparchiach można 
było znaleźć kleruchów o różnym pochodzeniu. Z czasem 
oddziały te zatraciły też swoje odrębności w kwestii uzbro-
jenia. Hipparchie u Ptolemeuszy dzieliły się na mniejsze 
pododdziały dowodzone przez dekanikoi, lochagoi, epilochagoi, 
ilarchoi (dowodzili ilai) i epilarchoi. Pochodzenie i liczebność 
większości pozostają nieznane. Ze struktury organizacyjnej 
ptolemejskiej konnicy wynika, że istniało wiele pododdzia-
łów, o których antyczni pisarze zajmujący się wojskowością 
nigdy nie wspominali73.

Antioch III jako pierwszy hellenistyczny monarcha 
wprowadził do swojej armii katafraktów, opancerzonych 
wraz z koniem łuskową zbroją (kataphraktoi znaczy „przy-
kryci”). Ci ciężkozbrojni jeźdźcy mieli przed sobą świetną 
przyszłość w armiach antycznych, jednak pod Rafią jesz-
cze ich nie było. Antioch zetknął się z takimi oddziałami 
w armii partyjskiej podczas swojej wschodniej wyprawy74. 
O sile katafraktów żołnierze ptolemejscy mieli przekonać 
się dopiero pod Panion w 200 r.75 Pod Rafią nie było także 
innej typowo orientalnej broni z arsenału Seleukidów — 
bojowych rydwanów zaprzężonych w cztery konie, z kosami 
osadzonymi na kołach. Wykorzystywano je już rzadko, gdyż 
doświadczeni żołnierze łatwo mogli sobie z nimi poradzić, 
odskakując na boki bądź obrzucając je pociskami.

Spośród egzotycznych rodzajów broni daleko większą 
popularnością cieszyły się słonie, które obok przeróżnych 
machin oblężniczych bez wątpienia były najbardziej spek-

73 Na temat organizacji oddziałów jazdy zob. Lesquier 1911: 
87–92; Bar-Kochva 1976: 67–75; van’t Dack 1988: 52–55; Winnicki 
1989a: 222–225; Marrinan 1998: 216–258.

74 Odnośnie do kataphraktoi zob. Mielczarek 1993: 19–73.
75 Plb. 16.18.6–8.
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takularnym środkiem walki, jaki pojawił się w tej epoce. 
Przerażające swą masą, donośnie trąbiące olbrzymy robiły 
ogromne wrażenie na nieprzyzwyczajonym do ich widoku 
przeciwniku. W słynnej „bitwie słoni” zaledwie 16 tych 
zwierząt miało przynieść sukces Antiochowi I nad nieustra-
szonymi Galatami76, a w Italii słonie Pyrrusa skutecznie 
siały przerażenie wśród rzymskich żołnierzy, a zwłaszcza 
ich koni. Dodatkową zaletą słoni było bowiem wzbudzanie 
nieopisanego popłochu wśród wierzchowców, które nie 
tylko drżały na ich widok i dźwięk ich trąbienia, ale także 
nie były w stanie, bez odbycia dłuższego przeszkolenia, 
znieść przykrego zapachu tych olbrzymów. Dlatego królo-
wie hellenistyczni chętnie umieszczali słonie na flankach, 
starając się w ten sposób zneutralizować konnicę przeciw-
nika. Z powodzeniem mogły one również szarżować na 
szeregi wrogiej piechoty. Sam słoń wzbudzał przerażenie, 
oczywiście mógł też atakować kłami bądź trąbą, a także 
tratować, ale ponadto umieszczano na nim żołnierzy. Po-
czątkowo na grzbiecie zwierzęcia zajmowali miejsce kieru-
jący nim kornak oraz dwóch lub trzech żołnierzy, którzy 
mogli razić nieprzyjaciół długimi włóczniami bądź miotać 
oszczepami lub strzelać z łuku. Później, mniej więcej od 
czasów italskiej kampanii Pyrrusa, umieszczano wieżyczki, 
które stanowiły osłonę dla załogi. Także same słonie były 
opancerzane w metalowe płyty z kolcami czy dodatkowe 
ostrza na kłach. Wszystko to nadawało zwierzętom wygląd 
przerażających bestii. Słonie motywowano także w inny 
sposób. Pojono je sokiem z winnych jagód i morwy, winem 
lub innymi alkoholowymi trunkami77.

Przy wszystkich swoich zaletach słonie miały jednak 
i wady, które zdyscyplinowane i doświadczone oddziały 

76 Luc., Zeux. 8–11.
77 1 Macc. 6.34; Ael., Nat. an. 13.8.
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potrafiły wykorzystać. Starano się atakować najbardziej 
wrażliwe miejsca na ciele zwierzęcia, przede wszystkim 
trąbę. Zranione zwierzę łatwo mogło wpaść w szał, a wtedy 
stawało się groźne dla wszystkich wokół niego. Dlatego też 
nie puszczano słoni samych do boju, lecz zawsze towarzy-
szyła im eskorta lekkozbrojnych. Broniący się próbowali też 
zarzucić zwierzęta oszczepami bądź płonącymi strzałami, 
a procarze zabić załogę siedzącą na ich grzbiecie. Dobre 
efekty dawało także przygotowanie odpowiednich puła-
pek, jak zrobił to Ptolemeusz pod Gazą. Spodnia część 
stóp należała bowiem, obok trąby, do najdelikatniejszych 
części ciała tych olbrzymów. Imano się czasem niezwykle 
oryginalnych pomysłów, z których chyba najstraszniejszy 
opisał Poliajnos (4.6.3) w swoim dziele o podstępach wojen-
nych. Obrońcy Megary mieli posłużyć się świniami, które 
posmarowali smołą i podpaliwszy je, popędzili w kierunku 
słoni Antygona Gonatasa. Przeraźliwie kwiczące zwierzęta 
rozjuszyły słonie, które wprowadziły zamęt w szeregach 
macedońskich, a w końcu bezładnie opuściły pole bitwy. 
Antygon miał nakazać na przyszłość przyzwyczaić swoje 
bojowe zwierzęta do obecności świń i ich odgłosów, ale 
Poliajnos nie podaje, czy dane mu było sprawdzić skutecz-
ność tej metody.

Słoń stał się także ważnym symbolem, do którego chęt- 
nie odwoływali się władcy hellenistyczni. Już Aleksander 
Wielki na dekadrachmach upamiętniających najprawdo-
podobniej jego zwycięstwo nad najsilniejszym władcą in-
dyjskim Porosem umieścił wizerunek jeźdźca atakującego 
długą włócznią słonia bojowego z dwuosobową obsadą. 
Znane są także tetradrachmy, wydane także za życia Alek-
sandra, przedstawiające na awersie łucznika, a na rewersie 
słonia. W przypadku obu tych emisji mamy zapewne do 
czynienia z monetami kommemoratywnymi, wybitymi albo 
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jeszcze w Indiach, albo tuż po powrocie z kampanii indyj-
skiej78. Także Ptolemeusz I i Seleukos I nawiązali w swym 
mennictwie do Aleksandra. Zapewne w 321/320 r. Pto-
lemeusz ustanowił swoją stolicę w Aleksandrii, przeniósł 
tam mennicę z Memfis i wprowadził do obiegu nową 
serię monet, na awersie których widniała głowa młodego 
Aleksandra w skalpie słonia. Było to więc nawiązanie do 
podboju Indii przez wielkiego zdobywcę. Jeśli słuszne są 
przypuszczenia niektórych badaczy, zakładających, iż wi-
zerunek na monecie nie stanowi portretu Aleksandra, 
lecz głowę jego posągu wzniesionego w jego grobowcu 
w Aleksandrii, to tetradrachmy te odnosiły się nie tylko 
do indyjskiej ekspedycji, lecz także do kultu Aleksandra 
w nowej stolicy egipskiej. To wiązało je bliżej z fundacją 
Aleksandrii i kultem Aleksandra jako jej założyciela. Postać 
wielkiego zdobywcy, jego aleksandryjskie mauzoleum i kult 
jego osoby, najpierw jako założyciela miasta, a następnie 
jako centralnej postaci kultu dynastycznego, odgrywały 
zaś w ideologii Ptolemeuszy niebagatelną rolę. Niewyklu-
czone także, że monety bite przez Ptolemeusza I miały 
przy okazji upamiętnić jego zwycięstwo nad Perdikkasem 
w Delcie Nilu, kiedy to w ręce satrapy egipskiego mogło 
wpaść kilka tych zwierząt79. Z kolei Seleukos wybił w Suzie 
i Ekbatanie monety złote i brązowe z podobnym wizerun-

78 Monety te doczekały się szerokiej dyskusji odnośnie do miejsca 
i daty ich emisji, a także zawartych w ich ikonografii treści propa-
gandowych, por. Scullard 1974: 75–76, 267 przyp. 38a; Mørkholm 
1991: 52–54; Holt 2003; Olbrycht 2004: 299–306; Nawotka 2004: 
430–431.

79 Svoronos 1904–1908: nr 18–24; Scullard 1974: 81; Mørkholm 
1991: 63–64; von Reden 2007: 35–37. Data ustanowienia Aleksan-
drii stolicą nie jest całkowicie pewna, chociaż 321/320 r. wydaje się 
najbardziej prawdopodobną propozycją, por. Fraser 1972, I: 6–7; 
von Reden 2007: 34 przyp. 32.
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kiem Aleksandra odzianego w skalp słonia, a w Seleucji nad 
Tygrysem — tetradrachmy z głową Zeusa na rewersie oraz 
Ateną na kwadrydze słoni na awersie. Monety te prawdopo-
dobnie nawiązywały do układu zawartego z Czandraguptą, 
na mocy którego Seleukos wszedł w posiadanie pokaźnego 
stada tych zwierząt. Generalnie rzecz biorąc, skalp słonia na 
głowie władcy, podobnie jak lwia skóra na ciele Heraklesa, 
symbolizował siłę i niezwyciężoność hellenistycznych kró-
lów, a zarazem stanowił nawiązanie do postaci Aleksandra 
Wielkiego. W takim właśnie nakryciu głowy występowali 
często władcy greko-baktryjscy, a także niektórzy Seleuki-
dzi. Potomkowie Seleukosa chętnie umieszczali na bitych 
przez siebie monetach także wizerunki całych tych zwie-
rząt. Słoń lub jego głowa często zdobiły również monety 
królów greko-baktryjskich. Zasadniczo na monetach nie 
przedstawiano jednak słoni bojowych, zwierzęta miały 
symbolizować potęgę władcy bądź upamiętniać wejście 
w posiadanie tych zwierząt w postaci darów bądź łupów. 
Emisje Antiocha III były z kolei związane z prowadzonymi 
przez niego operacjami militarnymi. Po raz pierwszy wize-
runek słonia umieścił on na monetach bitych w Sardes po 
pokonaniu Achajosa w 213 r.80 

W 315/314 r. Ptolemeusz wydał kolejne tetradrachmy 
z nieco zmienioną ikonografią: postać siedzącego Zeusa na 
rewersie zastąpiła Atena, a na awersie ukazana była głowa 
Aleksandra z rogami baranimi i w opasce (tainia)81. Baranie 

80 Por. K. Ehling, LH, s.v. Elephant, col. 265–266, a także: Newell 
1978: 109–110, 170–171, nr 291–293, 459, 460; Mørkholm 1991: 
71–73 odnośnie do Seleukidów oraz Bopearachchi 1991: 164–169 
odnośnie do Baktrii. Emisje Antiocha III: Houghton, Lober 2002: 
354, 361, nr 976–987, 1084–1090, 1120, 1170, 1191, 1227.

81 Svoronos 1904–1908: nr 139, 159, 161. Zazwyczaj opaskę 
widoczną na monecie identyfikuje się jako diadem, por. jednak 
von Reden 2007: 37 przyp. 29.
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rogi, atrybut Zeusa-Ammona, stanowią oczywiście odwoła-
nie do wizyty Aleksandra w wyroczni tego bóstwa w oazie 
Siwah. Z kolei tainia symbolizowała zwycięstwo, ale była 
także związana z wyobrażeniem młodego i zwycięskiego 
Dionizosa. Słonie zaś w okresie hellenistycznym wkroczyły 
również do greckiej mitologii i religii i powiązano je właśnie 
z Dionizosem, który był szczególnie istotnym bóstwem dla 
Lagidów. Pokłosiem indyjskiej ekspedycji Aleksandra był 
mit o Dionizosie jako zdobywcy świata i w tym kontekście 
bogu miały towarzyszyć słonie. Mit ten długo był żywy: 
piękne przedstawienia zwycięskiego Dionizosa zachowa-
ły się m.in. na rzymskich sarkofagach z czasów cesarstwa82. 
Nie bez powodu głównym elementem słynnej procesji 
zorganizowanej przez Ptolemeusza II Filadelfosa podczas 
święta Ptolemaja była wizualizacja triumfalnego powrotu 
tego boga z Indii, a zaprzężone w 24 rydwany słonie grały 
w tym przedstawieniu pierwszoplanową rolę83. Kwadryga 
słoni kierowana przez Aleksandra Wielkiego pojawiła się 
także na monetach uświetniających proklamację królew-
ską Ptolemeusza I. W ten sposób efektowne, wydane po 
305/304 r. złote didrachmy miały legitymizować władzę 
Ptolemeusza jako następcy Aleksandra84. Być może władcy 

82 Matz 1952. Ikonografia tych płaskorzeźb nawiązuje bezpo-
średnio do przedstawień hellenistycznych.

83 Kalliksejnos z Rodos, FGH 627 F2 = Ath. 5.196a–309b. Do 
motywów dionizyjskich nawiązywały także słynne złote monety bite 
przez Ptolemeusza II z wizerunkiem Arsinoe II. Znajdujący się na 
ich rewersie róg obfitości często oznaczał bogactwo wina i owoców 
łączonych z Dionizosem: von Reden 2007: 53–54. Na temat miejsca 
Dionizosa w ideologii Lagidów zob. Tondriau 1946; 1950; Hölbl 
2001: 93–94, 97; Grabowski 2010: 100–106. 

84 Svoronos 1904–1908: nr 101–103. Zapewne kwadryga słoni 
była w jakiś sposób związana także z kultem Aleksandra w stolicy 
Lagidów, gdyż pojawiała się ona także w procesjach towarzyszących 
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hellenistyczni przeceniali wartość bojową tych zwierząt, ale 
doskonale potrafili wykorzystać je do celów propagando-
wych i to w różnorodnej symbolice.

Nic więc dziwnego, że królów stać było na wiele, aby 
zdobyć te zwierzęta. Zarówno względy militarne, jak i pre-
stiżowe skłaniały do kosztownych zabiegów. W najlepszej 
sytuacji byli Seleukidzi, którzy mieli dostęp do słoni indyj-
skich. Były to najlepsze słonie bojowe, przede wszystkim 
były największe, a poza tym trudną sztukę ich tresury 
kultywowano w Indiach od wieków. Już Seleukos I, zawie-
rając pokój z indyjskim władcą Czandraguptą, otrzymał 
500 sztuk tych zwierząt, a 400 z nich walnie przyczyniło się 
do zwycięstwa pod Ipsos85. Antioch III, dzięki traktatom 
z baktryjskim królem Euthydemosem i indyjskim władcą 
Pendżabu Sophagasenosem, powrócił ze swojej wschodniej 
wyprawy ze stadem liczącym 150 sztuk86. Na co dzień jed-
nak kupowano te zwierzęta i prowadzono przez przełęcze 

Ptolemaja, najważniejszemu świętu ptolemejskiego Egiptu: Mørkholm 
1991: 65; von Reden 2007: 39.

85 Strab. 15.2.9; 16.2.10; Plut., Demetr. 28.3. Tarn (1940: 84–89) 
obniża liczbę otrzymanych przez Seleukosa słoni do 150. Jego 
zdaniem Strabon informację o liczebności stada zaczerpnął z re-
lacji Megastenesa, posła Seleukosa I na dwór Czandragupty, który 
błędnie zrozumiał intencje indyjskich informatorów. Liczba „500” 
miała w Indiach oznaczać po prostu wielką ilość i nie powinna była 
być brana dosłownie, jak uczynił to Megastenes. Jego argumentacja 
jednak nie do końca przekonuje, zarówno jeśli chodzi o rzekome 
analogie do postawy Antiocha III, który biorąc od władcy Baktrii 
150 słoni, miał naśladować Seleukosa I, jak i o ocenę przekazów 
źródłowych: Diodor (20.113.4) informuje o przyprowadzeniu przez 
Seleukosa 480 słoni podczas kampanii zakończonej bitwą pod Ipsos, 
a jego głównym źródłem dla opisu wydarzeń tego okresu było dzieło 
Hieronima z Kardii, naocznego świadka starcia pod Ipsos.

86 Plb. 11.34.10.
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himalajskie, a następnie przez niegościnne pustkowia Iranu. 
Wędrówka była kosztowna i niebezpieczna. Słoń mógł 
stoczyć się w przepaść na himalajskich ścieżkach bądź nie 
przeżyć wędrówki przez bezwodne lub dotknięte srogą zimą 
tereny. Ze względu na ilość pokarmu i wody potrzebnej 
tym olbrzymim zwierzętom zorganizowanie takiej prze-
prawy było też niemałym wyzwaniem logistycznym. Trud 
był jednak niezbędny, gdyż słonie w niewoli żyją znacznie 
krócej niż na wolności, a rozmnażają się niezwykle rzad-
ko. O wadze, jaką Seleukidzi przywiązywali do posiadania 
w swej armii tych zwierząt, świadczy też fakt, że utrzymywali 
je mimo zakazu, jaki narzucili im Rzymianie w traktacie 
pokojowym z Apamei w 188 r.87

W trudniejszej sytuacji byli Lagidzi. Ptolemeusz I wszedł 
w posiadanie 43 słoni indyjskich pod Gazą w 312 r., gdy 
udało mu się wyłapać zwierzęta pokonanego Demetriusza88. 
Jego następca musiał jednak zakładać stado od początku. 
Nie mając dostępu do Indii, musiał poszukać innych źródeł 
pozyskiwania tych zwierząt89. Lagidzi mogli importować je 
z dwóch miejsc: okolic na południe od piątej katarakty na 

87 App., Syr. 38.198, 46.239–240.
88 Diod. 19.85.1–3.
89 Gowers, Scullard (1950: 273–275) i Scullard (1974: 123–125) 

przypuszczają, że słonie biorące udział w paradzie Ptolemeusza II 
także były przedstawicielami gatunku indyjskiego. Wiele zależy tu 
od datowania tej uroczystości, a można ją umieścić w szerokim 
przedziale czasowym, w latach 283–262. Scullard (1974: 142–143) 
wyraził przypuszczenie, że także wśród słoni walczących pod Ra-
fią znajdowało się kilka sztuk tego gatunku. Hipotezę tę rozwinął 
Charles (2007). Oczywiście nie można tego całkowicie wykluczyć, 
szczególnie że mógł je przywieźć do Egiptu ze swojej wschodniej 
wyprawy Ptolemeusz III, jednak argumentacja Charles’a nie do 
końca przekonuje, gdyż nie bierze on pod uwagę złożoności natury 
zwierząt. Fakt, że nie wszystkie słonie Ptolemeusza IV uciekły na 
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Nilu lub z południowych wybrzeży Morza Czerwonego. 
Żyjące tam słonie z gatunku leśnych były mniejsze od 
swoich indyjskich krewniaków. Samce rzadko przekraczają 
2,5 m wysokości w kłębie (indyjskie osiągają do 3,2 m), są 
odpowiednio lżejsze, mają także wyraźnie mniejsze ciosy. 
Oczywiście jeszcze dalej na południe, na sawannach żyją 
największe słonie afrykańskie, ale do nich Lagidzi nie 
mieli dostępu. Jedyny sposób na zneutralizowanie prze-
wagi Seleukidów stanowiły zatem słonie leśne. To właśnie 
one, bardziej nawet niż aspekty ekonomiczne, stały się 
powodem intensywnej eksploracji terenów na południe 
od Egiptu oraz wybrzeży Morza Czerwonego. Począwszy 
od Ptolemeusza II do Ptolemeusza IV władcy z odległej 
Aleksandrii wysyłali grupy łowców na te tereny. Poprze-
dzały je ekspedycje wywiadowcze. Pierwszy znany nam 
taki podróżnik, niejaki Filon, pozostawił raport ze swojej 
podróży do państwa Meroe. To między innymi na relacjach 
takich właśnie śmiałków bazował Agatarchides z Knidos, 
który w II w. napisał fascynujące dzieło O Morzu Czerwonym. 
Ich echo pobrzmiewa także w znacznie późniejszych opi-
sach Strabona i Pliniusza Starszego. Autorzy ci przekazali 
wiele informacji na temat samych słoni, jak i metod ich 
chwytania, zarówno tych prawdziwych, jak i należących 
do świata łowieckich fantazji (podpiłowywanie drzewa, 
o które opierało się śpiące zwierzę90). Informacje o sobie, 
w postaci inskrypcji, pozostawili także sami myśliwi ptole-
mejscy91. Oprócz różnych niebezpieczeństw łowcy musieli 
zmagać się z miejscowymi myśliwymi, których skłonienie 
do pomocy mogło być trudne. Niejakich Elefantofagów 

widok większych słoni Antiocha, nie musi oznaczać, że walkę podjęły 
właśnie słonie indyjskie.

90 Agatharch., Mar. Eryth. fr. 55.
91 OGIS 54.
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(czyli żywiących się mięsem słoni) nie dało się na przykład 
przekonać, by powstrzymali się od zjadania tych zwierząt. 
Mieli odpowiedzieć, że nie porzucą swojego trybu życia na-
wet za całe królestwo Lagidów92. Lagidom zależało jednak 
na żywych, a nie martwych zwierzętach. Łowcy wsparcie 
znajdowali w zakładanych przez Ptolemeuszy osadach, 
które stawały się ich bazami wypadowymi, a przy okazji 
wspierały handlowe interesy dynastii93. Ok. 270 r. Satyros, 
przewodzący jednej z ekspedycji łowieckich, założył Filote-
rę. Następnie na tych odległych ziemiach wyrosły Berenike 
Epi Dires, Arsinoe Trogodytike, Myos Hormos. Najważ-
niejszym osiedlem stało się jednak założone w imieniu Pto-
lemeusza II przez niejakiego Eumedesa Ptolemais Theron 
(„Ptolemais łowców”). W czasach Filadelfosa powstał też 
najważniejszy port ptolemejski nad Morzem Czerwonym, 
Berenike Trogodytike. Politykę swojego ojca kontynuował 
Ptolemeusz III, zakładając następne porty i osiedla, z któ-
rych największą przyszłość miało przed sobą Adulis94.

Złapanie słonia i poddanie go wstępnemu treningowi 
stanowiło jednak zaledwie część zadania. Pozostawała 
jeszcze kosztowna i trudna wyprawa, aby dostarczyć go 
do Egiptu. Słonie ładowano na specjalne statki, elephantegoi, 
które następnie przemierzały niebezpieczne wody Morza 
Czerwonego, by dotrzeć do Berenike Trogodytike. Sądząc 
po opisie żeglugi95, obfitowała ona w tak wielkie zagrożenia, 

92 Agatharch., Mar. Eryth. fr. 56.
93 Agatharch., Mar. Eryth. fr. 81; 84; Strab. 16.4; Plin., Hist. Nat. 

6.159; 6.168.
94 Agatharch., Mar. Eryth. fr. 86; Strab. 16. 8; Plin., Hist. Nat. 

6.171. Lokalizacja większości z tych miejsc wciąż jest niepewna, 
chociaż badania archeologiczne stopniowo je uściślają, zob. Meredith 
1957; Sidebotham 1986; 1996; 2002; Whitcomb 1996; Cohen 2006: 
305–344; Mueller 2006: 152–155.

95 Agatharch., Mar. Eryth. fr. 83; Diod. 3.40.1–9.
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że nie tylko zwierzęta, ale i marynarze musieli być szczęśli-
wi, widząc zabudowania portu Berenike. Stąd pustynnym 
szlakiem przez Koptos słonie wędrowały na północ do 
Memfis, gdzie mieściły się ich stajnie. Niektóre sztuki szły 
nieco dalej, by wraz z innymi egzotycznymi zwierzętami 
cieszyć oczy widzów w aleksandryjskim ogrodzie zoo-
logicznym. Koszty całej operacji musiały być olbrzymie, 
a jak pokazała bitwa pod Rafią, przydatność wojskowa 
słoni leśnych w starciu z ich większymi kuzynami indyjski-
mi była niewielka96. Liczył się jednak prestiż, jaki dawało 
posiadanie własnego stada tych zwierząt. Zresztą słonie 
cieszyły się chyba szczególną estymą starożytnych, skoro 
autorzy antyczni przekazali tak wiele opowieści o nich. Nie 
brak było opinii, że słoń jest najmądrzejszym ze zwierząt, 
a opowiastki o rozpaczy słonia po śmierci jego ukochanej 
kwiaciarki czy anegdotki mające udowodnić niezwykły spryt 
i muzykalność, szacunek dla religii oraz inne „ludzkie” cechy 
tych zwierząt wskazują na specjalne miejsce tych olbrzymów 
w sercach antycznych97.

Słonie były zatem niezbędnym uzupełnieniem zróż-
nicowanych sił zbrojnych mocarstw hellenistycznych. 
W cieniu tych wszystkich jednostek przemieszczała się 
masa ludzi i sprzętu, której autorzy antyczni zazwyczaj 
nie dostrzegali — aposkeue, czyli tabory. Były tu zwierzęta 
juczne, wozy, niewolnicy i słudzy niosący bagaże żołnierzy 
i przyrządzający pożywienie. Najemnicy na dłuższe kam-
panie wiedli ze sobą rodziny. Wreszcie jak pszczoły do 
miodu ściągali wietrzący świetny interes kupcy, rzemieślnicy 

96 Na temat słoni, ich łowów i militarnego zastosowania przez 
obie dynastie zob. Seibert 1973; Scullard 1974: 120–145; Casson 
1993; Hölbl 2001: 55–58.

97 Plin., Hist. Nat. 8.1; 8.5.13; Ael., Nat. an. 2.11; 3.46; 4.10; 7.43; 
8.15.
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i prostytutki. Plutarch (Cleom. 12.4) chwalił spartańskiego 
króla Kleomenesa III, że w odróżnieniu od innych wojsk 
za jego armią nie ciągnęły trupy kuglarzy, aktorów czy 
tłumy tancerek i chórzystek. Na drugim biegunie, wedle 
opinii antycznych, znajdował się Antioch VII, który na 
swoją wyprawę partyjską w 130/129 r. obok 80-tysięcznej 
armii miał zabrać 300 tys. służby obozowej98. Teoretycznie 
tabory nie powinny wpływać na przebieg bitew, w praktyce 
wódz, który nie zabezpieczył ich należycie, musiał liczyć się 
z tym, że w razie ich zagrożenia żołnierze przede wszystkim 
będą ratować swój dobytek. On też determinował często 
zachowanie żołnierzy po bitwie. Boleśnie przekonał się 
o tym Demetriusz, próbując zaprowadzić jakiś porządek 
wśród żołnierzy pobitych pod Gazą. Na los Eumenesa 
zaś tabory wpłynęły znacznie bardziej tragicznie. Wygrał 
bitwę z Antygonem Jednookim, a po niej stracił życie, gdy 
okazało się, że tamten opanował jego aposkeue. Żołnierze 
przeszli bowiem na stronę przeciwnika, a swego wodza, 
tak lekceważącego ich dobytek, wydali w ręce Antygona99. 
Mając na uwadze liczebność armii, którymi niejednokrotnie 
posługiwali się Lagidzi i Seleukidzi, oraz tłumy towarzyszą-
ce żołnierzom, łatwo sobie wyobrazić, przed jak wielkimi 
zadaniami logistycznymi stawali. Chociażby dlatego w ope-
racjach prowadzonych na terenie Syrii nieodzowne było 
wsparcie floty, która mogła poruszać się wzdłuż wybrzeży 
i zaopatrywać armię lądową w niezbędne rzeczy.

Na hellenistycznych polach bitew zmagały się armie 
złożone z różnorodnych oddziałów i właśnie harmonijne 
ich współdziałanie decydowało najczęściej o losach starcia. 
Wielkie bitwy z kolei zazwyczaj przesądzały o losach wojny. 
Poważna klęska jednej ze stron najczęściej skłaniała ją do 

98 Just. 38.10.2.
99 Polyaen. 4.6.13.
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szukania pokojowego rozwiązania. Przegrany wódz tracił 
bowiem autorytet i potrzebował czasu, aby zebrać swoją 
rozproszoną armię i wykrzesać z niej ochotę do ponownego 
przelewania krwi w jego sprawie. Decydując się zatem na 
stoczenie rozstrzygającej bitwy, król wiele ryzykował, ale 
przy jej umiejętnym rozegraniu miał też wiele do zyska-
nia. Tak naprawdę największy wpływ na przebieg bitwy 
głównodowodzący miał przed jej rozpoczęciem. Przede 
wszystkim mógł narzucić przeciwnikowi czas i miejsce 
jej stoczenia. Wiele zależało także od umiejętnego rozsta-
wienia poszczególnych oddziałów. Z chwilą rozpoczęcia 
starcia, w tumanach kurzu unoszącego się nad szeregami 
walczących, przy ówczesnych ograniczonych możliwościach 
komunikacji, wodzowi pozostawało ufać, że jego oddzia-
ły sprawnie wykonają polecenia udzielone im wcześniej. 
Z tych też względów dowodzący rzadko decydował się 
na pozostanie wraz z rezerwami, które mógłby rzucić na 
zagrożony odcinek, gdyż wsparcie mogłoby przyjść po 
prostu za późno. Dlatego preferowano ustawienie wszyst-
kich oddziałów w głównej linii bojowej, a rola rezerw była 
minimalna100. Poza tym wódz powinien wspierać morale 
swoich żołnierzy, osobiście dając dowody odwagi. Jak ujął 
to żyjący w IV w. ateński strateg Chabrias: „więcej strachu 
wzbudza wojsko jeleni dowodzone przez lwa niż armia 
lwów, na której czele stoi jeleń”101.

100 Na temat taktyki stosowanej przez wodzów tej epoki zob. 
także Baker 2003: 379–381; Sabin 2008; J.D. Gauge, LH, s.v. Heer, 
col. 395–397.

101 Plut., Reg. Apoph. 46.3.
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Kraina cedrów

Syria od zarania cywilizacji stanowiła obiekt pożądania 
swoich bliższych i dalszych sąsiadów. Bogactwo tamtejszych 
miast rozpalało wyobraźnię potężnych władców i zwykłych 
awanturników. Już twórcy pierwszych imperiów na Bliskim 
Wschodzie wyprawiali się, by złupić tamtejsze miasta. 
W drugiej połowie III tysiąclecia z południowej Mezopo-
tamii wzdłuż Eufratu na północ ciągnęły armie wielkich 
władców Akadu: Sargona i Naramsina. W II tysiącleciu 
największe mocarstwa tego okresu — Egipt pod rządami 
XVIII i XIX dynastii, położone w północnej Mezopotamii 
huryckie państwo Mitanni oraz odległa, mająca swoje cen-
trum w sercu Anatolii monarchia Hetytów — przez kilka 
stuleci ścierały się o kontrolę nad tym obszarem. Na pia-
skach syryjskich rozegrała się najsłynniejsza bitwa tamtego 
świata. Pod Kadesz w tumanach pyłu starły się setki, a może 
nawet tysiące rydwanów hetyckich i egipskich. W pierwszej 
połowie I tysiąclecia Syria doświadczała z kolei ciężkiego 
panowania imperium nowoasyryjskiego, które zdominowa-
ło cały Bliski Wschód. Po upadku Asyrii natychmiast po te 
tereny wyciągnęli ręce Babilończycy i Egipcjanie, których 
ostatecznie pogodzili Persowie, tworząc największe w dzie-
jach starożytnego Bliskiego Wschodu imperium, rozbite 
dopiero przez Aleksandra Wielkiego. Konflikt Ptolemeuszy 
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i Seleukidów o tereny Syrii wpisywał się zatem w odwieczną 
rywalizację o panowanie nad tym obszarem.

Przyczyn tego zainteresowania Syrią, zwłaszcza jej pół-
nocną częścią, było kilka. Przede wszystkim był to jeden 
z najbardziej rozwiniętych regionów Bliskiego Wschodu. 
Tutejsze miasta i porty należały do najważniejszych cen-
trów handlowych. Tutaj krzyżowały się wszystkie znaczące 
szlaki handlowe ówczesnego świata. Przez porty syryjskie 
przechodziły towary z najodleglejszych i najbardziej eg-
zotycznych krain. Do Egiptu napływały przeróżne dobra 
syryjskie i mezopotamskie, przez Syrię towary znad Nilu 
szturmowały rynki azjatyckie. Handel syryjski to jednak nie 
tylko tranzyt. Tutejsi rzemieślnicy produkowali przeróżne 
wysoko cenione towary luksusowe, jednak głównym bogac-
twem tego kraju było słynne w całym ówczesnym świecie 
drewno cedrowe. Z racji swego centralnego położenia na 
Bliskim Wschodzie region ten zawsze pełnił także rolę 
pomostu kulturowego między pozostałymi centrami cy-
wilizacyjnymi starożytnego Bliskiego Wschodu: Anatolią, 
Mezopotamią i Egiptem. Sprawowanie kontroli nad Syrią 
oznaczało nie tylko wzięcie w posiadanie ogromnych 
bogactw z danin i handlu, ale także zdobycie okna na 
świat — mezopotamski i arabski w przypadku Egiptu, 
śródziemnomorski z perspektywy Mezopotamii. Nie może 
zatem dziwić uparta rywalizacja państw bliskowschodnich 
o panowanie nad tym obszarem.

Syria, łącznie z Palestyną i Fenicją, to jeden z najbar-
dziej zróżnicowanych geograficznie i kulturowo regionów 
Bliskiego Wschodu. Rozciąga się od masywu górskiego 
Taurusu na północy po pustynię Negew i Zatokę Akaba 
oddzielające ją od półwyspu Synaj. Jej granicę wschodnią 
wyznacza natomiast Pustynia Syryjska oraz w części pół-
nocno-wschodniej łuk biegu Eufratu. Na tym obszarze 
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znajduje się mozaika małych, często izolowanych regionów, 
różniących się krajobrazem i ukształtowaniem terenu. 
Rzeźba terenu porządkuje niejako tę krainę w układzie 
południkowym, a jej osią są rozdzielone głęboką rozpadliną 
potężne kompleksy gór Libanu i Antylibanu. W centralnej 
części osiągają one wysokość 3 tysięcy metrów, a ciągną się 
wzdłuż brzegu Morza Śródziemnego, począwszy od pół-
nocnych krańców Syrii, czyli od Zatoki Iskenderun, aż po 
okolice miasta Ptolemais na południu (współczesne Akko, 
na północ od Hajfy). Łańcuchy górskie w centralnej części 
Syrii piętrzą się niekiedy w odległości zaledwie paru kilo-
metrów od wybrzeża. Po ich zachodniej stronie rozciągają 
się żyzne niziny nadmorskie o łagodnym klimacie, zawsze 
stanowiące centrum osadnictwa tego regionu. Tutaj znaj-
dowały się najważniejsze miasta, a przede wszystkim porty. 
Te ostatnie niekiedy zakładano u ujścia rzek bądź na przy-
brzeżnych wyspach, jak Arados czy słynny Tyr, który z racji 
swego położenia tyle problemów sprawił oblegającemu go 
Aleksandrowi Wielkiemu; jednak najczęściej korzystano 
z portów sztucznych. Komunikacja z terenami leżącymi 
w głębi lądu była niezwykle utrudniona, gdyż przejść 
w górach Libanu i Antylibanu było niewiele, a ostre zimy 
przynoszące śnieg i pełne żaru lata stanowiły dodatkową 
przeszkodę. Dwa najbardziej dogodne szlaki wiodły przez 
dolną część doliny Orontesu na północy oraz przez przej-
ście między górami Ansaria i Libanu w środkowej części 
na wysokości miasta Emesa. Pierwszy z nich rozpoczynał 
się w portach Laodikeja i Seleucja Pieria, drugi w Arados 
i Trypolis. Najważniejszy szlak na południu wiódł w głąb 
lądu z Sydonu i Tyru. Łatwiej było poruszać się w połu-
dniowej Syrii na południe od Ptolemais, gdyż wznoszące 
się tam maksymalnie na wysokość 1000 metrów wzgórza 
Judei, Samarii i Galilei nie stanowiły tak trudnej bariery do 



126 ROZDZIAŁ III

przebycia. Komunikacja z północy na południe była niemal 
niemożliwa, gdyż strome zbocza po stronie wschodniej na 
długim odcinku graniczą z depresją. Podróżujący z półno-
cy na południe mieli do wyboru zatem dwie drogi: jedną 
wzdłuż wybrzeży, drugą — przez wyżyny w głębi lądu od 
Aleppo przez Damaszek i dalej do Egiptu.

Następny obszar tworzy długi pas nizinny, kończący się 
na południu długim rowem tektonicznym sięgającym aż do 
Zatoki Akaba. Obszar ten, z pozoru jednolity ze względu 
na swe znaczne obniżenie, szczególnie w zestawieniu z po-
tężnymi górami cechuje charakterystyczna dla całej Syrii 
różnorodność. W części północnej tworzy go równina 
wokół Antiochii oraz bagnista, żyzna i niezwykle wilgotna 
rozpadlina Gab, którą płynie główna rzeka regionu — 
Orontes. Wschodnie stoki Libanu opadają ku wąskiej roz-
padlinie Bekaa, którą spływają drobne rzeczki, zasilające 
wody jedynych większych rzek tego regionu: płynącego 
w kierunku północnym Orontesu i kierującego się na 
południe Jordanu. Tutaj także znajduje się suchy płasko-
wyż, który zimą niejednokrotnie jest ośnieżony. Gamę 
przeciwieństw uzupełniają parne brzegi Morza Martwego 
i upalne, piaszczyste Wadi Arabah na południu. W central-
nej części, za doliną Bekaa piętrzą się szczyty Antylibanu 
przechodzące w wysoki płaskowyż i zamknięte od południa 
wysokim masywem Hermonu. Te wyżynne tereny, bardzo 
zróżnicowane co do możliwości rolniczych, stopniowo na 
wschodzie przechodzą w tereny stepowe, półpustynne, by 
w końcu znaleźć swój kres w piaskach Pustyni Syryjskiej. 
Generalnie jednak rzecz ujmując, poza terenami nadmor-
skimi i dolinami Jordanu i Orontesu Syria więcej miała do 
zaoferowania koczownikom niż rolnikom. Potężne szczyty 
Libanu i Antylibanu stanowiące barierę dla chmur desz-
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czowych znad morza wpływały znacząco na niegościnny 
charakter sporej części wnętrza tej krainy1. 

Różnorodności krajobrazowej Syrii towarzyszyła mozai-
ka etniczna, będąca wynikiem wielu migracji, jakich kraina 
ta była świadkiem na przestrzeni tysiącleci. W czasach hel-
lenistycznych dominowała ludność semicka posługująca się 
różnymi odmianami języka aramejskiego. Na wąskim pasie 
wybrzeża w środkowej części pomiędzy miastami Arados 
i Ptolemais, w krainie zwanej Fenicją żyła jednak zwarta gru-
pa mówiąca innym, wcześniej powszechnie występującym, 
językiem semickim. Fenicjanie, wielcy żeglarze, sprytni kup-
cy, przebiegli politycy, rozwiązujący problemy najczęściej 
za pomocą argumentów finansowych, stanowili relikt po 
dominującej tu w II tysiącleciu ludności kananejskiej. Obok 
nich egzystowały grupy Arabów, chociaż ich napływ na 
większą skalę rozpoczął się dopiero w I w. Obok tych grup 
zamieszkiwali także i Grecy. Ich obecność w Syrii miała dłu-
gą metrykę. Ożywione kontakty pomiędzy światem greckim 
a Syrią istniały już od końca X w., a w wymianie handlowej 
przodowali mieszkańcy Eubei. Znaleziska dużych ilości 
greckiej ceramiki oraz fakt, że w niektórych domostwach 
ona dominowała, mogą zaś wskazywać na sporadyczny 
bądź stały pobyt Greków w VIII w. w takich miejscach, 
jak Tell Sukas czy — identyfikowane z wymienionym przez 
Herodota (3.91.1) miastem Posejdejon — Ras ibn Hani. Pod 
koniec VII w. obecność Hellenów w Tyrze, Ras ibn Hani, 
Tabat al-Hamam jest bezsporna. W tym też czasie w kilku 
fortecach w południowej Syrii przebywały zapewne grupy 
greckich najemników. Grecy znani byli w tym regionie także 
z aktów piractwa i w takim kontekście pojawiają się oni 
pierwszy raz w źródłach asyryjskich. W liście adresowanym 

1 Na temat warunków naturalnych Syrii por. Abel 1939: 208–213; 
Bieliński 1985: 15–19; Sartre 1997: 340–342.
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do ówczesnego króla państwa nowoasyryjskiego Tiglat-
pilesara III (2 poł. VIII w.) pewien urzędnik informował 
swojego władcę o łupieskich napadach, jakich doświadczały 
miasta na wybrzeżu fenickim. Odpowiedzialni za te napaści 
byli ludzie określani Jamanāja, pod którą to nazwą w tekstach 
wschodnich kryją się m.in. Grecy2.

Grecy zaczęli przybywać w większej liczbie dopiero wraz 
z wyprawą Aleksandra Wielkiego i ten strumień osadni-
ków płynął do połowy III w. Przybysze napotykali miasta 
o długiej historii i ugruntowanej pozycji gospodarczej. 
Ludność takich portów fenickich, jak Sydon, Arados, Tyr, 
Byblos, już od wieków wiedziała jak, niezależnie od zmie-
niającej się sytuacji geopolitycznej, czerpać zyski z tego, na 
czym znała się najlepiej — handlu. Dzięki działalności ko-
lonizacyjnej Seleukidów zwłaszcza północną Syrię pokryła 
sieć greckich poleis. Nie wszystkie zresztą powstawały „na 
surowym korzeniu”, część z nich stanowiły już istniejące 
ośrodki, które otrzymywały typowe dla polis instytucje. 
Był to proces bardziej naturalny niż w innych regionach 
świata hellenistycznego, gdyż tradycje autonomii nie były 
miastom syryjskim obce. Chociaż tubylcze elity tych miast 
nie zrywały całkowicie z własną tradycją, to jednak w dużej 
mierze przejmowały język i kulturę grecką. Badania z zakre-
su onomastyki (nauki zajmującej się imionami i nazwami 
własnymi) wskazują na daleko posuniętą hellenizację tam-

2 Rollinger 2001: 237–258. Oczywiście nazw występujących 
w ówczesnych tekstach nie należy rozumieć wedle dzisiejszych 
pojęć etnicznych, por. Rollinger 2007. Niegdyś za grecką kolonię 
w Syrii uważano osadę Al Mina u ujścia Orontesu, jednak badania 
archeologiczne (zarówno architektura, jak i ceramika) nie potwier-
dziły takiej tezy. Al Mina była zapewne portem państwa Unqi, 
a obecność tam Greków miała co najwyżej okazjonalny charakter: 
Morgan 2009: 59.



WOJNY SYRYJSKIE 129

tejszych miast, zwłaszcza fenickich i północnosyryjskich, 
chociaż nazwy rodzime nie zanikły zupełnie. Ludność 
semicka dominowała natomiast na wsi3. Jeszcze inny 
problem stanowili mieszkający w Palestynie Żydzi, silnie 
podkreślający swoją odrębność zarówno wobec nowych 
greckich panów, jak i żyjących obok nich innych plemion 
semickich. Wyjątkowa, jawiąca się innym jako dziwne 
kuriozum religia monoteistyczna tworzyła barierę między 
Żydami a ludami, dla których wielobóstwo było czymś 
oczywistym. Mimo żarliwości religijnej i pilnego zwalczania 
wszelkich odstępstw od ustalonych w Biblii zasad wśród 
ludności żydowskiej znaleźli się tacy, którzy chcąc korzystać 
z możliwości, jakie przedsiębiorczym jednostkom stwarzał 
nowy świat, mniej lub bardziej hellenizowali się. Skom-
plikowane stosunki między wyznawcami Jahwe wiernymi 
starym prawom a tymi, którzy ulegali greckim zwyczajom, 
wymagały od rządzących niemało delikatności. Umiejętne 
ułożenie sobie stosunków z Żydami było zaś o tyle istotne, 
iż to właśnie zamieszkane przez nich tereny były jedną ze 
scen konfliktu między Ptolemeuszami i Seleukidami.

Pierwszą grecką polis na terenie Syrii założył Antygon 
Jednooki, nadając jej oczywistą w tej epoce nazwę — 
Antygoneja4. Miasto po śmierci swojego założyciela nie 
miało jednak przed sobą przyszłości. Zostało zburzone 
przez Seleukosa I. Przesiedlił on ludność do założonego 
przez siebie nowego miasta, które otrzymało dynastyczną 

3 Na temat procesów hellenizacji zob. Grainger 1991: 77–83, 
108–118; Bravo, Wipszycka 1992: 290–293, a także Sartre 1997: 
343–347, który ujmuje problem w szerszej perspektywie pierwszych 
dwóch wieków Cesarstwa Rzymskiego.

4 Antygon założył z pewnością jeszcze kilka innych miast, jednak 
przypisanie mu konkretnych natrafia na duże trudności, zob. Griffith 
1935: 149–150; Cohen 2006: 23. 
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nazwę — Antiochia. Kolonizacja grecka w północnej 
Syrii koncentrowała się w trzech strefach. W pierwszej 
z nich — na wybrzeżu — jeszcze Seleukos I zbudował 
miasta portowe: Seleucję Pierię i Laodikeję, czym wniósł 
ogromne zmiany w pejzaż tego regionu. Północna Syria 
bowiem, w przeciwieństwie do wybrzeży Fenicji, nie dys-
ponowała naturalnymi portami. Pozwoliło to Seleukidom 
nie tylko na eksploatację wybrzeży, ale także na kolonizację 
wnętrza lądu. Seleukos i jego następcy szczególnie aktywni 
byli bowiem w dolinie Orontesu, która stanowiła drugi, 
równie istotny region akcji osadniczej. Tutaj, oprócz stoli-
cy i jej pełnego zieleni przedmieścia Dafne, rozłożyły się 
także takie miasta, jak Apameja, Larissa, Epifaneja i szereg 
innych. Nie bez powodu region ten nazywano niekiedy 
Seleukis5 i chociaż nazwę tę lansowała sama dynastia, to 
nie był to tylko przejaw jej megalomanii. Trzecia strefa 
intensywnej kolonizacji rozciągała się wzdłuż Eufratu. 
Pustynia Syryjska, mająca kształt trójkąta, tutaj właśnie jest 
najwęższa, a Eufrat w tym miejscu najbardziej zbliża się 
do wybrzeży śródziemnomorskich, co sprawiało, że tędy 
biegł jeden z ważnych szlaków handlowych. Takie miasta, 
jak Seleucja nad Eufratem, Chalkis, Beroja, Hierapolis 
i kilka innych, miały za zadanie przede wszystkim strzec 
linii komunikacyjnych.

Inaczej sytuacja wyglądała w Fenicji, której wybrzeże 
było gęsto obsadzone miastami na długo przed przybyciem 
Macedończyków i Greków. Tutaj działalność kolonizacyjna 
władców hellenistycznych była raczej skromna. Badacze 
różnie próbowali wyjaśnić ten fenomen. Zdaniem niektó-
rych Ptolemeuszom, do których długo region ten należał, 
po prostu nie zależało na umacnianiu swojej obecności 

5 Strab. 16.2.4. Odnośnie do miast założonych przez Seleukidów 
por. Grainger 1990b: 67–119.
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zakładaniem poleis, gdyż na uwadze mieli przede wszystkim 
Egipt i tam woleli osadzać imigrantów. Zdaniem innych 
winny temu był niemal permanentny stan wojny na tych 
terenach. Zastanawiające jest też, że rzadko decydowano 
się na nadawanie nowych, greckich nazw miastom już 
istniejącym, co gdzie indziej było czymś zwyczajnym. 
Dlatego niemal wszystkie miasta fenickie, poza Berytos 
i Akko, mogły cieszyć się swoimi historycznymi nazwami. 
O skromnym zaangażowaniu Ptolemeuszy najlepiej świad-
czy fakt, że tylko jedno miasto nadmorskie otrzymało miano 
czytelnie propagujące związek tych terenów z dynastią. 
Ptolemeusz II rozbudowanemu przez siebie Ake nadał 
nazwę Ptolemais. Jednak obraz, jaki posiadamy, jest daleko 
niepełny, a ostatnie wykopaliska archeologiczne pozwalają 
dodać jeszcze kilka fundacji hellenistycznych6. Także na ob-
szarze bardziej oddalonym od morza, na wschód od Fenicji 
oraz w południowej Syrii powstał biegnący południkowo 
łańcuch miast greckich, których założyciele najczęściej 
pozostają nieznani. 

Skomplikowana historia Syrii, zróżnicowana paleta 
krajobrazów, rzeźby terenów sprawiały, że granice krain 
historycznych i ich nazwy ulegały zmianie, jednak w czasach 
hellenistycznych można mówić o pewnym uporządkowa-
niu w tej materii. Trzy najważniejsze spośród krain i ich 
nazwy nie budzą wątpliwości: Syria na północy, Fenicja na 
wybrzeżu pomiędzy Arados a Ptolemais/Ake i Palestyna 
na południu. Tak właśnie przedstawiał ten region Pli-
niusz Starszy w swojej Historii naturalnej (5.13). Prawdziwy 
problem sprawia natomiast najbardziej nas interesująca 
Celesyria (czyli grecka Koile Syria, a łacińska Coele Syria), 

6 Dotyczy to takich miast jak Heraklea, Demetrias Nadmorska, 
Orthosia i kilku innych, zob. Grainger 1991: 56–57; Cohen 2006: 
34–35, 201–222.
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która była główną kością niezgody pomiędzy Ptoleme-
uszami i Seleukidami. Kraina ta jest dzisiaj umiejscawiana 
w przeróżnych miejscach, a zdaniem niektórych nazwa taka 
w znaczeniu topograficznym w ogóle nie istniała7. Winę 
za to zamieszanie ponoszą antyczni autorzy, którzy dość 
swobodnie posługiwali się tą nazwą, odnosząc ją do różnych 
regionów. Problem polega na tym, że nazwa ta w różnych 
okresach miała inne znaczenie, a rozwiązania nie ułatwia 
fakt, że większość autorów antycznych posługujących się 
nią przy opisywaniu hellenistycznej rzeczywistości żyła 
już w czasach rzymskich. Stąd podstawowe pytanie, czy 
termin ten, użyty w konkretnym kontekście, odzwierciedla 
znaczenie, jakie miał on za ich życia czy też dużo wcześniej? 
Pytanie tym bardziej istotne, że stoimy przed skomplikowa-
nym labiryntem przeróżnych znaczeń terminu Koile Syria. 
Był on rozumiany zarówno jako cały obszar pomiędzy 
Cylicją a Egiptem, cała południowa Syria łącznie z Palestyną 
i Fenicją, jak i bez tej drugiej, czy też wreszcie jako depresja 
rozpoczynająca się pomiędzy górami Libanu i Antylibanu 
i ciągnąca się na południe do Zatoki Akaba.

Sporne jest samo pochodzenie greckiej nazwy Koile 
Syria. Zdaniem niektórych specjalistów od geografii hi-
storycznej wywodzi się ona od aramejskiego określenia 
kol Aram, oznaczającego cały obszar zwany Syrią, bądź od 
mającego analogiczne znaczenie wyrażenia kol surija. Inni 
widzieli w greckiej nazwie zniekształcenie także semickiego 
wyrażenia kol haaschur, które Grecy słyszeli od fenickich 
kupców zachwalających swoje towary jako pochodzące 
z Aszur, czyli z potężnego aż do końca VII w. imperium 
asyryjskiego. Część badaczy szuka z kolei czysto greckiego 
rodowodu tej nazwy. Ich zdaniem termin Koile Syria pocho-
dzi najprawdopodobniej od słowa koilys (piękny, wspaniały), 

7 Tak uważa np. Sartre 1988.
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co odzwierciedlałoby piękno i urodzajność tej krainy. Wielu 
zwolenników zdobył sobie także pogląd, iż Koile Syria, czyli 
Syria Niska lub Syria Wklęsła, to nic innego jak po prostu 
odwołanie się do warunków geograficznych i w związku 
z tym nazwę tę należy wiązać z rozległą depresją pomiędzy 
górami Libanu i Antylibanu, zwaną w starożytności Massyas 
(ob. Bekaa), ciągnącą się dolinami rzek Leontes (ob. Litani) 
i Jordanu do Morza Martwego i dalej na południe do Zatoki 
Akaba nad Morzem Czerwonym. Nazwa ta miałaby zatem 
w oczach Greków odróżniać wnętrze południowej Syrii od 
położonej na wybrzeżu Fenicji8.

Słowa koile na określenie doliny bądź innego terenu 
położonego niżej niż sąsiednie Grecy używać musieli 
od dawna, skoro w takim kontekście pojawia się już ono 
u Homera9. Terminu Koile Syria zaś, o ile nam wiadomo, naj-
wcześniej użył piszący na początku IV w. Ktezjasz z Knidos. 
Był on przez kilkanaście lat lekarzem nadwornym perskiego 
króla Artakserksesa II, a literackim owocem jego pobytu 
w państwie Achemenidów były Dzieje Persji (Persika), pełne 
wschodniego kolorytu, oparte na perskiej tradycji pisanej, 
jak i przede wszystkim ustnej. Nic tak nie wzbogaciło jego 
dzieła jak zasłyszane plotki dworskie i haremowe. Z jego 
dzieła przetrwały jedynie strzępy, ale to właśnie na niego 
powołuje się nieoceniony Diodor (2.2.3), wymieniając 
w jednym ciągu takie krainy, jak: Egipt, Fenicja, Koile Syria, 
Cylicja, Pamfilia i Likia. Wątpliwe jednak, by, wymieniając 

8 Na temat etymologii tej nazwy zob. Bikerman 1947; Branden-
stein 1956; Schwartz 1931; Sartre 1988: 15–40; Cohen 2006: 36–41. 
Położeniem geograficznym tej krainy zajęli się także Kahrstedt 1926: 
20–22; Otto 1928: 30–42.

9 Koile Lakedaimon — tak Homer (Il. 2.581; Od. 4.1) nazywa dolinę 
Lacedemonu, czyli Sparty. Inne wczesne przykłady użycia słowa koile 
w takim kontekście zebrał Bikerman 1947: 256–257.
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Koile Syria, Ktezjasz miał na myśli rozpadlinę w głębi lądu. 
Najprawdopodobniej pod tą nazwą kryje się tutaj określenie 
całej Syrii, inaczej na liście byłaby znacząca luka pomiędzy 
wybrzeżami Fenicji i Cylicji. W każdym razie termin Ce-
lesyria już na stałe zadomowił się w greckiej literaturze. 
Żyjący sto lat po Ktezjaszu kapłan babiloński Berossos, 
przedstawiając dzieje Babilonii, wspomniał o buncie urzęd-
nika zarządzającego Egiptem i okręgami Celesyrii i Fenicji10. 
Działający w II połowie IV w. filozof  Klearchos mówił 
z kolei o „Żydach z Celesyrii”11. Wielki geograf  antyczny 
Eratostenes, żyjący w III w., rozróżniał kraj zamieszkały 
przez Żydów od ojczyzny Celesyryjczyków. Diodor nie 
jest jednoznaczny, jeśli chodzi o zdefiniowanie Celesyrii, 
ale w jednym miejscu swojej Biblioteki historycznej podaje, 
iż Celesyria otacza Fenicję (18.6.3), co można odczytać 
jako przypisanie tej nazwy depresji pomiędzy Libanem 
i Antylibanem. Jednak najważniejszy przekaz łączący nazwę 
Koile Syria z tym rozległym obniżeniem terenu pochodzi 
od Strabona (16.2.1–4). Prezentując granice geograficzne 
Syrii, wydzielił on kilka jej części, zaczynając od północy — 
Kommagene i Seleukis, dalej Celesyria, wreszcie Fenicja 
na wybrzeżu i Judea w głębi lądu. Uzupełnił ten podział 
uwagą, że niektórzy pisarze dzielą Syrię jako całość na kraje 
Celesyryjczyków, Syryjczyków i Fenicjan. Strabon dodał 
także informacje dotyczące podziału administracyjnego, 
stwierdzając, że, podobnie jak Seleukis, także Celesyria 
podzielona była na cztery satrapie.

10 Świadectwo Berossosa przekazał Józef  Flawiusz (Ant. Jud. 
10.220; C. Apionem 1.19). De facto chodzi tutaj o egipskiego faraona 
Necho II, który jednak w babilońskiej historiografii nazywany jest 
pogardliwie satrapą i buntownikiem.

11 Jos. Fl., C. Apionem 1.22.
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Z kolei ze źródeł perskich wynika, że jedną z satrapii na 
zachód od Eufratu w monarchii Achemenidów nazywano 
kol awar nahara, czyli „cały kraj za rzeką”. Niewykluczone 
zatem, że chodzi tu właśnie o cały obszar Syrii od brzegów 
Morza Śródziemnego aż po Eufrat. Nie jest wykluczone, 
że na przełomie V/IV w. Grecy nazywali teren tej perskiej 
prowincji „Syrią”. Mogli oni poprzez nieporozumienie do 
słowa kol, czyli „cała”, dodać „Syria”, a po następnych 
zniekształceniach z nazwy Kole Syria powstała Koile Syria, 
czyli Syria Niska. W takim przypadku nazwa nie miałaby 
nic wspólnego z rozpadliną w południowej Syrii. Problem 
jednak w tym, że taki ciąg przemian: kol awar nahara — kole 
Syria — Koile Syria jest wielce hipotetyczny i trudno znaleźć 
w języku greckim tego typu przypadki adaptacji wschodnich 
określeń. Zwolennicy tej teorii argumentują jednak nie bez 
racji, że także starożytni autorzy najczęściej używali terminu 
Koile Syria, właśnie mając na myśli „całą Syrię” bądź w nieco 
węższym znaczeniu, wyłączając z niej Fenicję. Tak czynili 
zarówno autorzy żyjący już w czasach Cesarstwa Rzym-
skiego, jak np. Pliniusz (Hist. Nat. 5.106–110), jak i piszący 
w I w. Diodor (18.61.4; 20.73.2) czy, co najbardziej znaczące, 
Polibiusz (8.17.11).

Z drugiej strony Polibiusz, Diodor czy Strabon często 
nadają nazwie Koile Syria zupełnie inny sens, odnosząc ją 
jedynie do części obszaru południowej Syrii. Jako leżą-
ce w Celesyrii określane są miasta położone właśnie na 
południu, jak Gaza, Rinokolura, w tej krainie zdaniem 
antycznych znajdowały się także źródła Orontesu i Jor-
danu12. Najprawdopodobniej wyżej wymienieni autorzy 

12 Plb. 5.80.3; 16.18.2; 22.2a; Strab. 16.1.12; 2.7; Jos. Fl., Ant. 
Jud. 12.131. Przekazy Polibiusza i Józefa Flawiusza mówią o bitwie 
pod miastem Panion w Celesyrii, które leżało nieopodal źródeł 
Jordanu.
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zaadaptowali w ten sposób znaczenie, jakie nadawano 
w II w. nazwie Koile Syria w administracji Seleukidów. Dla 
władców z tej dynastii był to obszar znajdujący się wcze-
śniej, w III w., pod panowaniem Ptolemeuszy, czyli nazwa 
ta odnosiła się do terenów na południe od rzeki Eleutheros 
(dzis. Nahr el-Kebir). Warto zatem przyjrzeć się węższemu, 
administracyjnemu znaczeniu tego słowa.

W oficjalnej nomenklaturze ptolemejskiej administracji 
obszar znajdujący się pod kontrolą tej dynastii nosił miano 
Syria i Fenicja13. Ta sama nazwa funkcjonowała także na 
początku panowania Seleukidów14. Zapewne obie dynastie 
chciały w ten sposób podkreślić swoje pretensje do panowa-
nia nad całą Syrią. Jednak już w 197 r. urzędnik zarządzający 
tym obszarem w inskrypcji przedstawiał się jako strateg Koile 
Syrii i Fenicji15 i taka nazwa, lub skrócona do Koile Syria, odtąd 
obowiązywała. W szeregu źródeł literackich pochodzących 
z II i I w., a więc z czasów panowania seleukidzkiego nad 
tym terytorium, znajdujemy wymiennie nazwy Koile Syria lub 
Koile Syria i Fenicja na określenie tego regionu. Takimi wyra-
żeniami posługują się Polibiusz (5.66.6; 5.67.10) i autorzy 
Ksiąg Machabejskich (1 Macc. 10.69; 2 Macc. 3.5; 4.5; 8.8). 
Najbardziej interesujące jest zaś to, że zarówno Polibiusz 
(5.67), jak i Diodor (21.1.5) Koile Syrią nazywają terytorium 
opanowane przez Ptolemeusza I przed bitwą pod Ipsos 
w 301 r., czyli obszar na południe od Damaszku i rzeki 
Eleutheros. Polibiusz opisuje zażartą dyskusję pomiędzy 
posłami ptolemejskimi a Antiochem III, w której uczest-
nicy sporu nawzajem zbijali argumenty mające świadczyć 

13 C.Ord.Ptol. 22
14 Nazwa ta pojawia się w tekście inskrypcji znalezionej nieopo-

dal Hefzibah, datowanej na okres tuż po podboju tej krainy przez 
Antiocha III: Fischer 1979; Bertrand 1982.

15 OGIS 230.
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o prawach jednej bądź drugiej strony do spornego teryto-
rium, i kilkakrotnie używa nazwy Koile Syria. Jednym z argu-
mentów strony egipskiej miało być stwierdzenie, iż „po to 
Ptolemeusz w wojnie pomagał Seleukosowi, aby panowanie 
nad całą Syrią jemu zapewnić, a Koile Syrię i Fenicję dla 
siebie zdobyć”. Uzupełniając ten niebywały galimatias ad-
ministracyjny, można dodać, że w czasach rzymskich także 
nie było prościej. Za czasów Hadriana w II w. n.e. centrum 
jednostki administracyjnej zwanej eparchią Celesyrii był 
Damaszek, a więc nazwę tę wiązano raczej z południową 
częścią Syrii, z kolei pod koniec tego wieku cesarz Septy-
miusz Sewer podzielił Syrię na dwie prowincje, przy czym 
ta znajdująca się na południu nazywała się Syria Phoenice, 
natomiast druga, Syria Coele, leżała na północy, a jej stolicą 
była Laodikeja Nadmorska.

Celesyria jawi się więc jako prawdziwy fenomen zmien-
ności nazw. Nie dość, że poszczególni autorzy antyczni mieli 
odmienne zdanie w tej materii, to nawet ten sam pisarz mógł 
używać tego terminu w różnym kontekście, a w sensie admi-
nistracyjnym pojawił się on dopiero w II w. i na przestrzeni 
wieków także wiązany był z różnymi terytoriami. Chociaż 
nie można mieć pewności, czy należy ograniczyć znaczenie 
tego terminu do depresji, to w każdym razie w źródłach 
z epoki hellenistycznej pod nazwą Koile Syria najczęściej 
kryje się południowa Syria lub jej część obejmująca obszar 
od rzeki Eleutheros po półwysep Synaj i Zatokę Akaba. I to 
ten właśnie region był najważniejszym punktem zapalnym 
pomiędzy Ptolemeuszami i Seleukidami.

Na szczęście o wiele łatwiej odpowiedzieć na pytanie, 
czym krainy południowej Syrii, a więc Fenicja, Palestyna 
i Celesyria, tak nęciły kolejnych władców obu dynastii. 
Przede wszystkim, jak już wspomniano, krainy te, jak i reszta 
Syrii, miały od zarania cywilizacji ogromne znaczenie go-
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spodarcze i nic się nie zmieniło w tej materii także w III w. 
W dalszym ciągu symbolem bogactw oferowanych przez 
Syrię było drewno. Nie bez powodu w tekstach pierwszych 
państw powstałych na terenie Mezopotamii, Sumeru, Akadu 
nazywano tę krainę po prostu Lasami Cedrowymi. Cedry 
libańskie miały w świecie starożytnym od dawna ustaloną 
reputację doskonałego surowca i jak wskazują na to liczne 
przekazy antyczne, było to najpowszechniej występujące 
drzewo na terenie Syrii. Teofrast, uczeń i współpracownik 
Arystotelesa, autor kilku dzieł z dziedziny botaniki, zauwa-
żył, iż z trzech najlepszych dla budowy okrętów gatunków 
drewna, do których obok cedru zaliczył sosnę i jodłę, lud-
ność wybrzeża syryjskiego do budowy statków handlowych 
powszechnie wykorzystuje właśnie ten pierwszy. Wszelako 
za najlepszy materiał do budowy okrętów wojennych (ale 
także i domów) Grecy i Rzymianie uważali jodłę. Jej drew-
no, jak żadne inne, wpływało na szybkość osiąganą przez 
statki, a jako lżejsze miało nawet tę przewagę nad cedrem, 
iż było łatwiejsze w obróbce. Jednak z drugiej strony jodła, 
jako mniej odporna na zbutwienie i insekty, żyła znacznie 
krócej od cedrów. Te drugie dawały wspaniały materiał 
nawet po 600 latach życia. Autorzy antyczni wielokrotnie 
podkreślali znaczenie syryjskich lasów cedrowych. Diodor 
(19.58.1–5) pozostawił barwny opis budowy przez Anty-
gona Jednookiego ogromnej floty w stoczniach fenickich, 
cylicyjskich i rodyjskich przy wykorzystaniu lokalnego su-
rowca, podkreślając, że cedry i cyprysy z gór Libanu były 
wyjątkowej urody i wielkości. Pozyskiwano stamtąd także 
bukszpan ceniony już w odległych czasach faraonów przez 
wytwórców luksusowych mebli16.

16 Na temat cedrów libańskich i innych gatunków drewna pozy-
skiwanego w Syrii zob. Meiggs 1982: 49–87.
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Jednak nie tylko drewnem Syria stała. Przez całą staro-
żytność słynne były tutejsze warsztaty rzemieślnicze, pro-
dukujące przede wszystkim dobra luksusowe. Pochodzące 
stąd wykwintne i oryginalne towary nigdy nie narzekały 
na brak popytu. Jednym z antycznych symboli luksusu 
była purpura. Szczęśliwy zbieg okoliczności spowodował, 
że w wodach u wybrzeży Fenicji występował niepozorny 
ślimak morski — rozkolec, z którego wydzieliny pozyski-
wano ten najcenniejszy barwnik. Zapewniło to warsztatom 
farbiarskim Tyru i Sydonu nieprzemijającą prosperity. 
Wytworne elegantki, ale i mniej wymagający klienci mogli 
też przebierać w wyrobach jubilerskich ze złota, srebra 
i kamieni szlachetnych. Specjalnością syryjską były także 
wyroby ze szkła, które zdaniem starożytnych były w ogóle 
wynalazkiem fenickim17. Wysokie ceny osiągały szczególne-
go typu naczynia szklane wytwarzane w Sydonie, zdobione 
reliefami, często złoconymi. Co jednak ważne, to nie tylko 
miasta nadmorskie były centrami wytwarzania tych uzna-
nych produktów, ale także celesyryjskie miasta położone 
w głębi lądu. Nawet owo słynne „szkło sydońskie” wytwa-
rzano nie tylko w Sydonie, ale i innych miastach. Bogactwo 
wyrobów rzemieślniczych znalazło dodatkowo wsparcie 
w niezwykle rozwiniętym handlu. Kupcy tego regionu 
umieli wykorzystać jego dogodne położenie geograficzne. 
Tędy ciągnęły karawany z towarami ze wszystkich zakątków 
Bliskiego Wschodu, gdyż zbiegały się tutaj szlaki handlowe 
łączące Egipt, Azję Mniejszą, Arabię i Mezopotamię. Stąd 
także na cały rynek śródziemnomorski trafiały luksusowe 
towary sprowadzane z egzotycznych krain położonych 
znacznie dalej na południe i wschód. Gaza, najważniejsze 
z miast na wybrzeżu południowosyryjskim, była jednym 
z centrów handlu perfumami i innego rodzaju wonnościami. 

17 Plin., Hist. Nat. 39.190.
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Celesyria była zatem faktycznie łakomym kąskiem, zwłasz-
cza że natura wyposażyła ją również w żyzne gleby, które 
szczególnie w dolinie Massyas dawały wyjątkowo bogate 
plony zboża i owoców18.

Kto wie jednak, czy nie większe znaczenie dla obu 
rywalizujących dynastii miały aspekty militarne. Drewno 
było niezbędne do budowy silnej floty, a tylko jej posiadanie 
dawało szansę na skuteczne włączenie się do rywalizacji 
w świecie hellenistycznym. Ta rywalizacja zaś była esencją 
polityki władców wszystkich potęg ówczesnego świata. 
Kolejni królowie zasiadający na tronie czy to w monarchii 
Lagidów, czy też w państwie Seleukidów zawsze najwięcej 
uwagi poświęcali basenowi Morza Śródziemnego, chyba 
że — tak jak niektórych przedstawicieli dynastii — bardziej 
pochłaniały ich innego rodzaju dworskie rozrywki. Cięte 
w libańskich lasach cedry stosunkowo szybko i łatwo moż-
na było przetransportować do Byblos, Sydonu, Trypolisu 
i innych portów fenickich. Stąd także pozyskiwano smołę, 
bez której również nie można było myśleć o zbudowaniu 
potęgi morskiej. Wreszcie tutaj, w portowych miastach, 
licznych wzdłuż całego wybrzeża, na ich ulicach i w por-
towych spelunkach można było znaleźć ludzi obeznanych 
z żeglugą, dla których niebezpieczne dla przeciętnego 
śmiertelnika wypuszczanie się w morze stanowiło chleb 
powszedni. W Dolinie Nilu trudno było o takich fachow-
ców, co w oczach Lagidów musiało podnosić wartość 
wybrzeży fenickich i syryjskich. Tutaj także można było 
zaciągnąć najemników do armii lądowej. Za najbardziej 
wartościowych zaś uchodzili Macedończycy i Grecy. Za-
równo Ptolemeusze, jak i Seleukidzi mogli rekrutować ich 
w miastach Hellady i Azji Mniejszej, jednak zadbali także 

18 Odnośnie do gospodarki Syrii w okresie hellenistycznym por. 
Sartre 2001: 204–265.
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o to, by mieć ich pod ręką bliżej, nie tylko w Syrii północnej, 
ale również w Fenicji i Celesyrii.

Obie dynastie prowadziły na tym terenie intensywną 
akcję kolonizacyjną, ale osadzanie tutaj żołnierzy z Europy 
rozpoczął już Aleksander Wielki, umieszczając grupę Ma-
cedończyków w Samarii. Powstały również miasta Dion 
i Pella, noszące nazwy wprost przeniesione z rodzimego 
kraju zdobywców imperium perskiego. Te dwa ośrodki, 
położone na południe i południowy wschód od Jeziora 
Tyberiadzkiego (inaczej Jez. Genezaret), a także leżąca nad 
lewym dopływem Jordanu, rzeką Chrysorhoasis (dzis. Wadi 
Jerash), Gerasa również chlubiły się tym, że ich założycie-
lem był Aleksander Wielki, ale wiele wskazuje na to, iż nie 
zawdzięczały one swego powstania wielkiemu zdobywcy. 
Powoływanie się na wielkich historycznych, a jeszcze le-
piej — mitologicznych, antenatów było dla Greków czymś 
oczywistym, a bogactwo mitów pozwalało zawsze znaleźć 
postać zasługującą na miano założyciela. W przypadku 
Aleksandra Wielkiego nie tylko tutejsze miasta lubiły wy-
wodzić od niego swój rodowód, chociaż to właśnie w po-
łudniowej Syrii w II w. n.e. było wiele poleis aspirujących do 
miana fundacji wielkiego władcy19. Z pewnością miasta na 
tym terenie zakładał Antygon Jednooki, który przez pewien 
czas kontrolował południową Syrię, jednak nie można mu 
jednoznacznie przypisać żadnej z fundacji. Tak więc sto-
sunkowo gęsta sieć greckich osad w południowej Syrii była 
dziełem przede wszystkim Ptolemeuszy i Seleukidów.

Niektórzy badacze sugerowali, że Lagidzi założyli 
łańcuch ufortyfikowanych miast na wybrzeżu, na wschód 
od doliny Jordanu oraz w Idumei (krainie położonej na 

19 Cohen 2006: 245, 248, 265. W II w. n.e. podobne zjawisko 
wystąpiło także wśród miast małoazjatyckich, które „odkrywały” 
swoje greckie lub macedońskie korzenie.
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południowy zachód od Morza Martwego), które otaczały 
i chroniły całą Celesyrię20. Jednak jak dotąd nie udało się 
powiązać z tą dynastią żadnego ośrodka na wybrzeżu po-
łudniowosyryjskim, gdyż najbliżej położone Ptolemais/
Ake znajdowało się na wybrzeżu fenickim. Co ciekawe na-
tomiast, aktywność władców Egiptu sięgała znacznie dalej 
na północ. W Ras ibn Hani na wybrzeżu w północnej Syrii, 
w samym sercu posiadłości seleukidzkich rywali, archeolo-
gowie odkryli ruiny powstałego w połowie III w. osiedla, 
w którym znaleziono znaczne ilości monet ptolemejskich 
oraz inskrypcję zawierającą listę najemników na żołdzie 
władców egipskich, co pozwala upatrywać jego założycieli 
w Lagidach21. Dużo greckich osiedli wyrosło w dolinie 
Jordanu i dalej w głębi lądu. Takie miasta, jak Filoteria nad 
Jeziorem Tyberiadzkim, Filadelfia (dzis. Amman, stolica 
Jordanii), zawdzięczały swoje powstanie Ptolemeuszowi II 
Filadelfosowi, a listę ptolemejskich fundacji uzupełniały 
Skythopolis nad rzeką Harod, niewielkim prawym do-
pływem Jordanu, i tajemnicze Arsinoe, które, chociaż 
wzmiankowane w źródłach jako „Arsinoe w Celesyrii”, 
wciąż pozostaje niezidentyfikowane. Oczywiście, zgodnie 
z regułami tej epoki, rzadko były to miasta powstałe „na 
surowym korzeniu”, a częściej mające swoją historię ośrodki 
lokalne, które po osiedleniu się nowych kolonistów zyski-
wały nowe miano22. Niekiedy zresztą w użyciu w dalszym 
ciągu pozostawała, oprócz nowej, oryginalna nazwa, jak np. 
w przypadku Filadelfii — Rabbat Ammon. Zakładane przez 

20 Taką tezę postawił Rostovtzeff  1941: 347–349.
21 Cohen 2006: 124–125.
22 Na podstawie znalezisk archeologicznych (głównie ceramiki) 

próbowano dowieść ciągłości osadnictwa z czasów dominacji per-
skiej. De facto jednak tylko kilka miast założonych w czasach perskich 
przetrwało w okresie hellenistycznym, co pozostawiło przestrzeń dla 
fundacji ptolemejskich i seleukidzkich — Mueller 2006: 51–52.
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Lagidów osady, najczęściej o charakterze militarnym, miały 
zapewniać bezpieczeństwo tych terenów przed atakami 
arabskich pustynnych koczowników. Typowym przykładem 
takiego osiedla była Birta „w kraju Ammonitów”, której 
dokładna lokalizacja do dziś pozostaje nieznana. Najpraw-
dopodobniej zajmowała ona akropol Rabbat Ammon, 
jednak także druga z proponowanych lokalizacji, 20 km 
na zachód od obecnego Ammanu, ma wśród archeologów 
swoich zwolenników. Swoje trzy grosze do akcji koloni-
zacyjnej na tym terenie wtrącili także Seleukidzi, którzy 
umieścili kolonistów w takich miastach, jak Gadara, Gerasa, 
Abila czy najbardziej z nich znany Damaszek23. Oczywiście 
wszystkie one otrzymały nowe, dynastyczne nazwy, kolejno: 
Seleucja, Antiochia nad Chrysorhoasem, ponownie Seleucja 
i Demetrias. Ponadto powstały Antiochia przy Hippos na 
wschodnim brzegu Jeziora Tyberiadzkiego i Seleucja nad 
Jeziorem Semechonitis.

W ten sposób obie dynastie nie tylko wzmacniały żywioł 
grecki na tym terenie i zapewniały sobie najlepszego rekruta, 
ale także ubarwiały mozaikę etniczną południowej Syrii. 
Obok Macedończyków i Greków ze wszystkich zakątków 
Hellady i basenu egejskiego mieszkali tu bitni, cenieni 
jako najemnicy Trakowie i również od dawna cieszący się 
reputacją świetnych żołnierzy Karowie (czyli pierwotna, 
niegrecka ludność Karii). Obok nich, jak wskazuje chociaż-
by nazwa Skythopolis, ściągano tu z północnych rubieży 
oikumene Scytów.

23 W przypadku Damaszku nie ma pewności, czy przed Seleu-
kidami nie założył tam greckiego osiedla Ptolemeusz II pod nazwą 
Arsinoe, gdyż niektóre źródła antyczne wzmiankują istnienie dwóch 
miast o tej nazwie w Syrii. Jednak nie można wykluczyć, że jest to 
pomyłka antycznych geografów i chodzi tu o jedno i to samo mia-
sto — Arsinoe w Celesyrii, zob. Cohen 2006: 242–243.
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Krainy południowej Syrii miały też istotne znaczenie 
strategiczne. Dla Seleukidów sprawowanie nad nimi kon-
troli przez inne państwo stanowiło śmiertelne zagrożenie 
dla stanowiącej serce ich państwa północnej Syrii. Z kolei 
dla Lagidów było jasne, iż jedynie tędy mogły przemiesz-
czać się siły planujące atak na Egipt. Dlatego też Fenicja 
i Celesyria urastały do roli przedmurza kraju nad Nilem. 
Czyż mogło być lepsze zabezpieczenie przed niechcianymi 
gośćmi ze wschodu niż panowanie nad tą strefą buforową, 
jedyną, z której mogło przyjść zagrożenie? Droga do Egiptu 
biegła brzegiem Synaju, przez niegościnne tereny pustynne 
oraz miasta Rafię i Rinokolurę, do Peluzjon, położonego na 
wschodnim krańcu Delty Nilu. Przebycie jej nie było łatwe, 
szczególnie męczący był około stupięćdziesięciokilometro-
wy odcinek pomiędzy Rinokolurą a Peluzjon, gdzie woda 
była absolutną rzadkością, a lotne piaski i podmokłe słone 
bagna zapewniały wędrowcom ekstremalne przeżycia. Tak 
niegościnnie wyglądała przeprawa między Afryką a Azją. 
Ten pustynny szlak wytyczono jeszcze za czasów faraonów 
XII dynastii w I połowie II tysiąclecia. Egipcjanie nadali 
mu piękną nazwę Har-Horu, czyli Droga Horusa, gdyż wiódł 
w stronę wschodzącego słońca. Tędy następnie prowadzili 
swe armie faraonowie XVIII dynastii, często zapuszczają-
cy się na tereny syryjskie po łupy i sławę. W tamtych czasach 
droga zaczynała się w ufortyfikowanym mieście Tjaru/Sile, 
stanowiącym prawdziwe wrota Egiptu. Jednak miasto to 
podupadło i w VI w. jego rolę przejęło Peluzjon. To drugie 
miasto połączono nowo wybudowanym odcinkiem z Drogą 
Horusa i odtąd ono było punktem, z którego rozpoczynała 
się przeprawa znad Nilu do Syrii. W dalszym ciągu jednak 
funkcjonowały stare stacje wzdłuż szlaku, łącznie z najstar-
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szym miastem w tym rejonie, Rafią24. W czasach faraonów 
na najtrudniejszym odcinku między Peluzjon a Rinoko-
lurą wykopano studnie, mające także za rządów Lagidów 
ogromne znaczenie. Wprawdzie woda, której dostarczały, 
była lichej jakości i słonawa, jednak bez nich przebycie tego 
szlaku przez armię było niemal niemożliwe. Broniący się 
mogli w ostateczności zasypać je, a wtedy najeźdźcy po-
zostawało szukanie niepewnego porozumienia w sprawie 
dostaw wody z miejscowymi Arabami. Tak na przykład 
postąpił perski król Kambyzes, gdy w 525 r. szedł na podbój 
Egiptu i zapewnił sobie wielbłądy zaopatrzone w bukłaki 
pełne wody25. Wśród ogromnych połaci piasku niezwykle 
ważna była też znajomość terenu, o czym z kolei dotkli-
wie przekonał się inny Achemenida, Artakserkses III, gdy 
w 343/342 r., idąc rozprawić się z egipskimi buntownikami, 
pobłądził i poniósł dotkliwe straty. Bardziej przemyślaną 
operację przeprowadził Aleksander Wielki, którego armia, 
wedle świadectwa Arriana (3.1.1), dystans 200 km między 
Gazą a Peluzjon pokonała zaledwie w 7 dni, a forsowny 
marsz pozwolił ograniczyć do minimum czas potrzebny na 
przebycie tego niegościnnego obszaru. Jednak Macedoń-
czyk nie przeszedł całej drogi starym szlakiem, gdyż od 
Rinokolury wybrał marszrutę bezpośrednio nad morskim 
brzegiem, po wąskiej, piaszczystej mierzei, obchodząc w ten 
sposób od północy Jezioro Serbonitis i lagunę Bardawil, 
podczas gdy stary szlak wiódł południową stroną jeziora. 
Odtąd armie przemierzające drogę z Egiptu do Syrii na tym 
odcinku szły w ślady Aleksandra, co było zgodne z taktyką 

24 Niektóre z tych stacji udało się już zlokalizować, zob. Figueras 
1985–1988: 54–56.

25 Herodot (3.4–9) wersję tę uznał za prawdopodobną, chociaż 
nie mógł powstrzymać się od zaprezentowania opowieści o tym, 
jak Arabowie rynną ze skór wołowych skierowali na pustynię wodę 
z odległej rzeki.
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preferowaną przez hellenistycznych wodzów, polegającą na 
żegludze floty wzdłuż maszerujących brzegiem oddziałów 
lądowych. Północny szlak służył jednak nie tylko celom 
militarnym. Wybierali go też kupcy i zwykli podróżnicy, 
a wzdłuż niego wyrosły nowe, dobrze prosperujące osie-
dla. Wędrowiec po opuszczeniu Peluzjon zatrzymywał się 
teraz najpierw w Gerrha, położonej na zachodnim krańcu 
laguny. Następnie, przemierzając już wąską mierzeję, mijał 
Pentaschoinon, typowy przystanek przy drodze, by dotrzeć 
do Kasjos, osiedla położonego pomiędzy długim, piasz-
czystym wzniesieniem o tej samej nazwie a wodami Jeziora 
Serbonitis. Lokalną specjalnością tutejszych mieszkańców 
była budowa niewielkich łodzi, którymi przez kanał łączą-
cy tę miejscowość z wodami jeziora przewożono tkaniny 
i wyroby z kości słoniowej. W historii Kasjos zapisało się 
jednak przede wszystkim jako miejsce, w którym w 48 r. za-
mordowano Pompejusza. Tam też najczęściej armie robiły 
pierwszy przystanek po opuszczeniu Peluzjon. Wreszcie na 
wschodnim krańcu Jeziora Serbonitis w okresie hellenistycz-
nym powstało miasteczko Ostrakine, w którym być może 
gromadzono zapasy wody26. O tego typu miejscach wspo-
minał już Herodot (3.6), wyjaśniając w ten sposób zagadkę 
znikających naczyń po importowanym do Egiptu winie. 
Jego zdaniem gliniane dzbany po opróżnieniu napełniano 
wodą i umieszczano na pustyni. Bez względu bowiem na 
to, czy wybrano południowy czy północny szlak na odcinku 
pomiędzy Rinokolurą a Peluzjon, użytkowanie tej drogi było 
możliwe dopiero po stworzeniu dobrze zaopatrzonych stacji 
z wodą. Szlak północny niósł ze sobą zresztą jeszcze inne 
niebezpieczeństwo — w pewnym miejscu wąski piaszczy-
sty brzeg urywał się i wody Morza Śródziemnego łączyły 
się z jeziorem. Niezależnie zatem od dokonanego wyboru 

26 Figueras 1985–1988: 59.
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droga z Syrii do Egiptu była trudna i niebezpieczna. Jak to 
barwnie ujął Plutarch (Ant. 3.3), opisując przemarsz armii 
prowadzonej tamtędy w 55 r. przez Gabiniusza i Marka 
Antoniusza, Rzymianie bardziej obawiali się samego marszu 
niż wojny: „miano bowiem iść pod Peluzjon przez głębo-
kie piaski, teren bezwodny, koło tak zwanego Przełomu, 
brodzić przez błota Jeziora Serbonitis, które Egipcjanie 
mienią wyziewami Tyfona” (tak inaczej nazywano Seta, 
przynoszącego zło boga pustyni).

Zarzewie konfliktu

Podczas rozdzielania funkcji i satrapii po śmierci Aleksandra 
Wielkiego Syrię przydzielono Laomedonowi z Mityleny, 
który jest postacią dosyć enigmatyczną, jako że źródła 
przekazały o nim zaledwie garść informacji. On i Ptole-
meusz znali się jeszcze ze starych macedońskich czasów 
i razem uchodzili niegdyś z kraju przed gniewem Filipa II. 
Rozwścieczyli ojca Aleksandra, doradzając Aleksandrowi 
małżeństwo z córką perskiego satrapy Karii, podczas 
gdy Filip upatrzył ją sobie na małżonkę swego starszego 
syna. Nie wiemy, czy Ptolemeusza i Laomedona połączyły 
wówczas bliższe więzi przyjaźni, w każdym razie w nowym 
świecie nie było sentymentów. Syn Lagosa po odparciu 
ataku Perdikkasa nie mógł jednak od razu sięgnąć po Syrię, 
gdyż diadochowie na zjeździe w syryjskim Triparadejsos 
zatwierdzili funkcję Laomedona i gwarantował to swoim 
autorytetem najważniejszy po śmierci Perdikkasa człowiek 
w państwie — Antypater. Ten stary wódz cieszył się ogól-
nym szacunkiem. Służył jeszcze pod komendą Filipa II, 
a jego przywiązanie do dynastii i państwa nie podlegało 
wątpliwości. Dogodna okazja nadarzyła się dopiero w mo-
mencie, gdy śmierć Antypatra w 319 r. na nowo otworzyła 
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rywalizację o podział stref  wpływów. Rozpoczął się okres 
zmieniających się koalicji i nieustannych walk. Ptolemeusz 
słusznie ocenił, że jest to idealny moment do podjęcia akcji 
i jeszcze w 319 r. wkroczył na teren Syrii27. Wiele wskazuje 
na to, że już tę pierwszą wyprawę charakteryzowała tak 
typowa dla operacji prowadzonych w Syrii kombinacja 
działań lądowych i morskich. Co prawda autorzy antyczni 
przekazujący wiadomości na jej temat pozornie podają 
sprzeczne informacje, ale raczej należy uznać, że relacje 
ich nawzajem się uzupełniają. Według Diodora (18.43.1–2) 
Ptolemeusz zadowolił się wysłaniem oddziałów lądowych 
pod komendą jednego z oficerów, które po krótkiej kampa-
nii podbiły ten obszar, natomiast Appian (Syr. 52.264–266) 
podaje, że Lagida osobiście przypłynął do Laomedona 
i spróbował go przekupić. Gdy okazało się, że satrapa 
syryjski jest odporny na siłę finansowych argumentów, 
Ptolemeusz uwięził go i rozlokował swoje garnizony w klu-
czowych miastach regionu. Operacja przebiegła sprawnie 
i bez większych problemów. Przekaz Diodora sugeruje, 
że Lagida opanował wówczas cały kraj, którym zarządzał 
Laomedon, jednak z przebiegu późniejszych wydarzeń 
wynika, że kontrolował tylko część południową. Gdy 
bowiem w następnym roku Eumenes prowadził działania 
w północnej Syrii, a potem stamtąd ruszył do Fenicji, 
nie toczył żadnych walk z oddziałami egipskiego satrapy. 
Nie ma jednak żadnych podstaw, by uznać, jak czynią to 
niektórzy, iż już wtedy, na samym początku ptolemejskiej 
obecności w Syrii, założyciel dynastii oparł granicę swych 

27 Data wyprawy Ptolemeusza jest sporna. Według Diodora 
miała ona miejsce jeszcze przed śmiercią Antypatra. Pewniejszą datę 
(319/318 r.) podaje jednak tzw. Marmor Parium (FGH 239 B 12), 
czyli kronika zachowana w formie inskrypcji na wyspie Paros, zob. 
Seibert 1969: 130–132; Winnicki 1989b: 13.
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wpływów o rzekę Eleutheros28. Zajmując południową Syrię, 
Ptolemeusz nie tylko stworzył strefę buforową chroniącą 
Egipt, ale także zdobył dogodną bazę wypadową do dalszej 
ekspansji, przede wszystkim na Cypr. Już wcześniej nawiązał 
sojusze z kilkoma spośród tamtejszych królów, a kilka lat 
później udało mu się zawładnąć tą wyspą. Wówczas sytuacja 
polityczna była jednak zupełnie inna. 

Koalicje diadochów zmieniały się bowiem jak w kalej-
doskopie i wówczas tym, przeciwko któremu związali się 
pozostali, był Antygon Monopthalmos (Jednooki), niegdyś 
jedynie satrapa Frygii, teraz najpotężniejszy z graczy, kon-
trolujący obszar między Tygrysem a Morzem Egejskim. 
Antygon dysponował olbrzymimi środkami finansowymi, 
które pozwoliły mu rozbudować i tak już potężną armię. 
W oparciu o nią snuł plany wyeliminowania dotychczaso-
wych sojuszników i przejęcia całego dziedzictwa Aleksandra 
Wielkiego. Dla pozostałych diadochów nadchodziły ciężkie 
czasy. Pierwszy ofiarą padł Seleukos, którego Antygon 
wyrzucił z satrapii babilońskiej. Zwycięzca popełnił jednak 
błąd, pozwalając Seleukosowi uciec. Ten znalazł schronienie 
u Ptolemeusza i stał się motorem napędowym powstającej 
koalicji przeciwko Monopthalmosowi. W 314 r. wojsko 
Antygona wkroczyło do Syrii. Tutaj koalicjanci zażądali 
sprawiedliwego rozdzielenia zagarniętych przez niego ziem, 
w tym zwrócenia Seleukosowi Babilonii i przekazania całej 
Syrii Ptolemeuszowi. Żądania te rzecz jasna Antygon od-
rzucił i rozpoczął przygotowania do wojny, koncentrując się 
przede wszystkim na budowie silnej floty. Tylko ona mogła 
mu dać panowanie na Morzu Egejskim i utrudnić działania 

28 Tak uważa Grainger (1991: 41), który swą hipotezę podpiera 
jedynie faktem, iż Arados, miasto fenickie położone najbardziej 
na północ, poza linią rzeki Eleutheros, później nie interesowało 
Ptolemeusza.
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jego przeciwnikom. Naturalnie zwrócił swoją uwagę na 
najlepiej nadający się do tego teren, czyli obfitującą w lasy 
cedrowe Fenicję. Zebrawszy większość swoich sił, oso-
biście poprowadził atak w tym kierunku. Ptolemeusz nie 
czekał bezczynnie na swego przeciwnika. Zabezpieczając 
się przed ewentualnym przejściem załóg floty fenickiej na 
stronę napastnika, odesłał okręty stacjonujące w tamtej-
szych portach do Egiptu i pozostawił garnizony jedynie 
w kilku miastach29.

Antygon wkroczył do Fenicji i rozbił obóz pod Tyrem. 
Macedończycy mieli świeżo w pamięci walory obronne tego 
miasta. Nie minęło przecież dużo czasu od siedmiomie-
sięcznego oblężenia, jakie musiał tu prowadzić największy 
ze współczesnych wodzów, Aleksander Wielki. Co prawda 
po usypaniu przez niego grobli łączącej Tyr z lądem stałym 
miasto utraciło swój wyspiarski charakter, ale wciąż było 
dobrze ufortyfikowane i trudne do zdobycia. Żeby zmusić 
Tyryjczyków do uległości niezbędna była flota, więc Anty-
gon rozpoczął z ogromnym rozmachem budowę okrętów 
w stoczniach fenickich30. Monopthalmos, nie chcąc dłużej 
tracić czasu pod Tyrem, pozostawił część swoich sił, a sam 
ruszył na podbój pozostałych miast. Większość poddawała 
mu się bez walki, opór stawiły jedynie ptolemejskie garni-
zony w Joppe i Gazie31. Dopiero wtedy Antygon powrócił 
pod mury Tyru, by ostatecznie skruszyć opór ptolemejskiej 
załogi miasta. Nareszcie mógł włączyć do działań flotę i to 
właśnie blokada morska okazała się kluczem do sukcesu. 

29 Diod. 19.58.2.
30 Antygon planował zwodowanie 500 okrętów. W budowę 

zaangażował 8 tysięcy rzemieślników, tysiąc par zwierząt pociągo-
wych, a od królów fenickich i zarządców Syrii zażądał dostaw zboża 
i drewna (Diod. 19.58.1–5).

31 Diod. 19.59.2.
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Wygłodzone miasto poddało się po kilkunastomiesięcznym 
oblężeniu. Zwycięzca docenił hart ducha obrońców i puścił 
ich wolno wraz ze wszystkim, co posiadali. Był to ostatni 
akord podboju Syrii przez Antygona. Jednak i Ptolemeusz 
mógł pochwalić się sukcesami. Ekspedycja prowadzona 
przez jego brata Menelaosa i Seleukosa opanowała w 313 r. 
Cypr, dzięki czemu szachował pozycje Monopthalmosa 
w Syrii. Ten ruszył do Azji Mniejszej, planując przeprawę 
przez Hellespont do Europy i rozprawienie się z pozo-
stałymi członkami koalicji. Na straży swoich interesów 
w Syrii pozostawił swego syna Demetriusza wraz z blisko 
20-tysięczną armią. Demetriusz był młody, pełen zapału 
i dopiero rozpoczynał karierę. Brakowało mu jeszcze do-
świadczenia, ale ojciec mógł liczyć na jego energię, zresztą 
pozostawił u jego boku kilku zaprawionych w walce wo-
dzów. Mieli oni wspierać Demetriusza w starciu z doświad-
czonym, obytym w bojach satrapą Egiptu, gdyż Antygon 
był pewien, że Ptolemeusz podejmie próbę odzyskania 
miast syryjskich.

Monopthalmos nie mylił się. Korzystając z dogodnej 
bazy, jaką stanowił Cypr, Ptolemeusz zaatakował na pół-
nocy Syrii32. Splądrował kilka miast i ruszył do Cylicji, gdzie 
zdobył miasto Mallos. Demetriusz dał pokaz swojej ener-
gii. Zaledwie w sześć dni później stanął w spustoszonym 
mieście, jednak Ptolemeusza już nie zastał. Ten bowiem 
odpłynął na Cypr, a stamtąd do Egiptu. Plan Lagidy był 
bowiem znacznie bardziej przebiegły. Ekspedycja cylicyjska 
miała jedynie odciągnąć Demetriusza od Celesyrii i Fenicji. 
Główne uderzenie miało zaś nadejść z południa, od strony 
Egiptu. Wojsko zgromadzone nad Nilem, ubezpieczane 
przez płynące wzdłuż wybrzeży okręty, rozpoczęło marsz 

32 Operacje Ptolemeusza w Syrii w tym czasie — Winnicki 1989c; 
1991a.
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z Peluzjon w stronę Syrii. U boku Ptolemeusza znajdował 
się Seleukos, który w dużym stopniu był siłą napędową 
ptolemejskiej machiny wojennej. To on przekonał Lagidę 
do podjęcia ataku na Syrię. Dla niego było to przecież 
otwarcie furtki do Babilonii.

Demetriusz ponownie dał pokaz niespożytych sił. 
Zdążył wrócić do Celesyrii i przygotować się na nadejście 
przeciwnika. Do decydującego starcia doszło jesienią 312 r. 
kilkanaście kilometrów na południe od Gazy. Przebieg bitwy 
znamy z relacji Diodora (19.82.1–84.8), który jej opis za-
czerpnął z dzieła współczesnego wydarzeniom Hieronima 
z Kardii. Zapewne dlatego jest on bardzo rzetelny, wolny 
od retorycznej emfazy, a wysokiej oceny tego fragmentu 
dzieła Diodora nie może nawet przysłonić fakt, iż Hieronim 
patrzył na to starcie z perspektywy Antygona i Demetriusza 
(ten żołnierz i historyk był przecież związany z tą stroną 
konfliktu). Bitwa uchodzi zresztą za dowód taktycznej ma-
estrii obu stron, zarówno doświadczonego Ptolemeusza, jak 
i młodszego o jedną generację Demetriusza. Obaj dyspono-
wali stosunkowo niewielkimi siłami, co pozwalało łatwiej je 
kontrolować i panować nad wydarzeniami rozgrywającymi 
się na placu boju33.

Demetriusz swoją 17-tysięczną armię rozstawił nierów-
nomiernie. Najsilniejsze było lewe skrzydło, które miało 
rozstrzygnąć losy bitwy. Dowodzący nim osobiście młody 
Antygonida miał pod sobą przede wszystkim różnego typu 
formacje jazdy: 200-osobowy oddział doborowej gwardii, 
800 hetajrów, 1500 jazdy różnego rodzaju. Dodatkowo 
kilka ilai jazdy stanowiły straż boczną i przednią (protagma), 

33 Bitwa doczekała się wielu analiz, zob. Kromayer, Veith 1931: 
435–448; Seibert 1969: 164–175; Devine 1984. Inne przekazy na 
temat bitwy (Plut., Demetr. 5.2–4; Paus. 1.6.5; App., Syr. 54; Just. 
15.1.6) są bardzo skąpe.
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a poza skrzydłem stał oddział lekkiej jazdy tarentyjskiej 
w sile 100 jeźdźców34. Tutaj młody wódz umieścił także 
30 słoni, na które bardzo liczył. Zwierzęta miały zrobić 
wyłom w szeregach przeciwnika, a wydzielone ilai jazdy 
ubezpieczały flankę przed ewentualnym kontratakiem. Uzu-
pełnieniem tych sił uderzeniowych na lewym skrzydle były 
oddziały miotające: 1500 oszczepników, łuczników i pro-
carzy. Centrum tworzyła przede wszystkim 11-tysięczna 
falanga, w której elitę stanowiło 2000 Macedończyków, 
uzupełnionych 1000 Likijczyków i Pamfilijczyków oraz 
8000 najemników. Tutaj Demetriusz rozmieścił także 
pozostałe 13 słoni. Podobnie jak na lewym skrzydle, 
również i tutaj, zgodnie z taktyką tych czasów, odstępy 
między tymi kolosami wypełniała lekkozbrojna piechota. 
Wreszcie na prawym skrzydle znajdowała się jazda w sile 
1500 koni. Mniej precyzyjny jest Diodor w przedstawieniu 
szyku wojsk Ptolemeusza, co jednak nie dziwi, skoro jego 
źródłem było dzieło Hieronima z Kardii, z natury rzeczy 
lepiej poinformowanego o sprawach swoich pryncypałów. 
Siły Ptolemeusza wynosiły 18 tysięcy piechoty oraz 4 tysiące 
jazdy. Tej zasadniczej części armii towarzyszyli w nieznanej 
nam liczbie Egipcjanie, z których część, rekrutująca się 
z machimoi, była uzbrojona i mogła wziąć udział w bez-
pośredniej walce. Zadaniem reszty było jedynie noszenie 
broni i innego typu wyposażenia35. Wywiad ptolemejski 
dobrze spełnił swoje zadanie, co pozwoliło synowi La-

34 W tym wypadku, jak uważa Griffith (1935: 246–250), nieko-
niecznie chodzi o pochodzenie tych najemników z Tarentu, ale raczej 
o styl walki. W armiach hellenistycznych często stosowano nazwy 
etniczne do określania konkretnych rodzajów oddziałów o typowym 
dla nich ekwipunku i stylu walki.

35 Seibert (1969: 166–167) włącza Egipcjan do ogólnej liczby 
18 tysięcy piechoty przyprowadzonej przez Ptolemeusza, jednak jest 
to pogląd odosobniony.
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gosa przystosować swój szyk do ustawienia przeciwnika. 
Najlepsze oddziały, jakimi dysponował, czyli trzytysięczną 
jazdę, umieścił na swoim prawym skrzydle, przed nimi 
zaś łuczników i oszczepników. Przede wszystkim jednak 
przygotował pewną niespodziankę dla słoni przeciwnika. 
Źródła nie podają żadnych informacji o centrum i lewym 
skrzydle sił Ptolemeusza, najprawdopodobniej, zgodnie 
z częstą praktyką ówczesnych strategów, w centrum sta-
nęła falanga złożona z Macedończyków i najemników, 
a pozostały tysiąc jazdy zajął miejsce na lewej flance. W ten 
sposób silniejsze skrzydła obu stron były mniej więcej tak 
samo liczne, jeśli chodzi o jazdę, natomiast po przeciwnej 
stronie przewagę nad tysięcznym oddziałem Ptolemeusza 
posiadał Demetriusz. Nie miało to jednak zbyt wielkiego 
znaczenia, gdyż to skrzydło Antygonidy miało zadania 
czysto defensywne. Młody wódz popełnił zatem błąd, gdyż 
poprzez skumulowanie większości słoni na swojej lewej 
flance odsłonił swój plan taktyczny. Doświadczonemu oku 
Ptolemeusza nie uszło to uwagi i pozwoliło mu tak rozdy-
sponować swoje siły, by zneutralizować atuty przeciwnika. 
Obaj w każdym razie, koncentrując główną część jazdy 
w jednym, ich zdaniem, decydującym miejscu, szli w ślady 
Aleksandra Wielkiego. 

Demetriusz, zwyczajem antycznych wodzów (i antycz-
nych historyków, którzy uwielbiali opisywać takie sceny), 
zwrócił się do zebranych żołnierzy z zagrzewającą do boju 
mową. Jednak, jak przekazuje za Hieronimem Diodor, mło-
dzieniec nawet nie musiał nic mówić. Już sam jego widok we 
wspaniałej zbroi porwał podkomendnych, którzy w ogólnej 
wrzawie zapewnili go o swoim oddaniu i gotowości do 
pójścia za nim w bój, po zwycięstwo i sławę. Antygonida 
rozpoczął więc swoją pierwszą wielką bitwę, rzucając do 
boju jazdę na lewym skrzydle. Starcie rozpoczęły przednie 
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straże obu wojsk. Szarżujące z impetem czołowe oddziały 
Demetriusza zaczęły zyskiwać przewagę, jednak Ptolemeusz 
potrafił błyskawicznie zareagować. Częścią swojej jazdy 
zatoczył koło wzdłuż lewej flanki przeciwnika i zaatakował 
dalsze szeregi znajdujących się tam wojsk Demetriusza. Wal-
ka była zażarta. Już przy pierwszym starciu sarissy połamały 
się, żołnierze sięgnęli więc do mieczy. Ptolemeusz i Seleu-
kos osobiście dowodzili kolejnymi szarżami. W niezwykle 
gwałtownym starciu po obu stronach przybywało rannych 
i zabitych. Antygonida postanowił sięgnąć po decydujący 
środek i wprowadził do walki słonie. Kroczące i stopnio-
wo rozpędzające się kolosy siały zniszczenie i postrach, 
jednak wtedy okazało się, jaką niespodziankę przygotował 
dla nich Ptolemeusz. Przed nimi wyrosła niespodziewanie 
przygotowana wcześniej i ukryta w piasku żelazna zapora, 
powiązana łańcuchami. Sterczące z niej kolce boleśnie raniły 
słonie, a w dodatku stojący za zaporą oszczepnicy i łucznicy 
zaczęli razić je pociskami. Nieliczni pozostali przy życiu 
kornacy nie byli w stanie zapanować nad coraz bardziej 
zdezorientowanymi i rozszalałymi zwierzętami. W efekcie 
ze środka, który miał przynieść Demetriuszowi zwycięstwo, 
olbrzymy stały się jego pogromcą. Wprowadziły bowiem 
ogromne zamieszanie we własnych szeregach, a poszcze-
gólne oddziały zaczęły panikować. Najpierw do ucieczki 
rzuciła się jazda, i tak już wyczerpana powtarzającymi się 
szarżami Ptolemeusza, za nią część piechoty. Nierozstrzy-
gnięta dotąd bitwa w jednej chwili zamieniła się w klęskę. 
Bitwa, jak chciał tego Demetriusz, faktycznie rozstrzygnę-
ła się na lewym skrzydle, jednak nie takiego jej przebiegu 
spodziewał się młody wódz. Po rozproszeniu oddziałów na 
lewej flance zajmująca centrum falanga zapewne nawet nie 
podjęła walki, tylko w dużej mierze poddała się zwycięzcy, 
uzupełniając liczbę 8 tysięcy jeńców. Na pobojowisku po-
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zostało 500 poległych żołnierzy Antygonidy, w tym w dużej 
liczbie philoi Demetriusza. Ludzie Ptolemeusza zdołali na-
wet wyłapać wszystkie słonie36. Łupem zwycięzców padły 
też tabory i służba Demetriusza.

Demetriuszowi udało się jeszcze jedynie zebrać nie-
dobitki uciekającej jazdy i zaprowadzić na tyle porządek, 
że przynajmniej wycofała się ona w szyku. Jednak żołnierze 
piechoty po prostu porzucali szeregi i ekwipunek. Wjeżdża-
jące o zachodzie do Gazy niedobitki armii przedstawiały 
smutny widok. Żołnierze w panice zaczęli ładować swoje 
bagaże na zwierzęta juczne, starając się choć trochę oca-
lić ze zgromadzonego przez lata walki dobytku. Powstał 
ogromny chaos, w ciasnych bramach kłębił się bezładny 
tłum krzyczących na siebie ludzi. Demetriusz zrozumiał, 
że miasto także jest stracone i nie zwlekał z dalszą ucieczką, 
zatrzymując się dopiero po północy w odległym o przeszło 
50 km Azotos. Wówczas Gaza była już w rękach Ptoleme-
usza, który wykorzystując zamieszanie, zajął miasto bez 
większych kłopotów.

Zwycięzcy czas po bitwie umiejętnie rozegrali propa-
gandowo. Nie tyko zgodzili się na prośbę Demetriusza 
wydania ciał zabitych w celu sprawienia godnego pogrzebu, 
ale także, bez żadnego okupu, zwrócili mu zdobyty namiot 
wraz z całym sprzętem oraz służbę i niewolników. Przede 
wszystkim zaś listownie wyjaśnili, że walkę podjęli nie dla 
łupów, ale dla obrony godności, gdyż oburzające było, 
iż ojciec Demetriusza, wcześniej wspólnie z nimi walczący, 

36 Takie liczby podaje Diodor (19.85.1–3). Zdaniem Plutarcha 
w bitwie paść miało 5 tysięcy żołnierzy Demetriusza i niektórzy ba-
dacze (Griffith 1935: 262; Bar-Kochva 1976: 247) przyjmują właśnie 
dane Plutarcha. Jednak biorąc pod uwagę, że w bitwie de facto uczest-
niczyła głównie jazda jednego skrzydła, bardziej prawdopodobna 
jest niższa liczba zabitych.



WOJNY SYRYJSKIE 157

wbrew umowom zgarnął owoce wspólnego zwycięstwa. 
Posunięcie było zręczne, do tego stopnia, że Justyn (15.1.7) 
wyraził przekonanie, iż syn Lagosa większą sławę zyskał 
nie z powodu tak świetnego zwycięstwa, lecz „z powodu 
swej pełnej umiaru postawy”.

Niezależnie od pięknych gestów satrapa Egiptu nie tra-
cił z oczu ważniejszych spraw. Przede wszystkim należało 
zebrać owoce zwycięstwa i Ptolemeusz działał szybko. Uży-
wając siły lub perswazji, zdobywał kolejne miasta Fenicji. 
Magia Gazy jeszcze działała, o czym świadczy przykład 
Sydonu. Dowodzący jego obroną Andronikos z Olintu 
odmówił poddania się, jednak załoga miasta, uznawszy, 
że opór nie ma sensu, pozbawiła go dowództwa i wydała 
miasto Lagidzie37. Odzyskawszy kontrolę nad południową 
Syrią jeszcze przed zimą, powracający do Egiptu Ptoleme-
usz miał prawo do zadowolenia. Demetriusz schronił się 
w Trypolisie i przynajmniej na razie nie był w stanie mu 
zaszkodzić. Lagida zadbał też o to, by związać siły prze-
ciwnika w innym miejscu. Oddał do dyspozycji Seleukosa 
tysiąc ludzi, a ten wiedział, jak ich wykorzystać. Powrócił 
do Babilonu i tym razem nie dał się usunąć, a wręcz prze-
ciwnie — zaczął rozszerzać swoje wpływy w Azji.

Ptolemeusz wysłał do Syrii wojsko pod komendą jedne-
go ze swych philoi, Killesa, obarczając go zadaniem usunięcia 
Demetriusza z Syrii. Młody Antygonida zrehabilitował się 
jednak za porażkę pod Gazą i atakując z zaskoczenia, roz-
bił doszczętnie siły Killesa. Wkrótce zaś z ogromną armią 
nadciągnął jego ojciec, co diametralnie zmieniło sytuację. 
W obliczu przygniatającej przewagi Antygona Jednookiego 
Ptolemeusz postanowił chwycić się sprawdzonego sposo-

37 Diod. 19.86.1–2. Ptolemeusz potrafił jednak docenić lojalność 
Andronikosa. Zatrzymał go u swojego boku i wszedł on do grona 
philoi władcy Egiptu.
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bu — przyjąć napastnika na swoim podwórku, w Egipcie, 
i zgotować mu taki los jak Perdikkasowi. Wycofujące się 
wojska ptolemejskie, zdaniem Diodora (19.93.7), przyjęły 
taktykę spalonej ziemi i zniszczyły najważniejsze miasta 
regionu: Ake, Joppe, Samarię i Gazę. Takie zachowanie 
oznaczałoby pogodzenie się Ptolemeusza z utratą tego 
obszaru na dłuższy czas, a być może nawet wskazywa-
łoby na zupełną rezygnację z niego, co nie wydaje się 
prawdopodobne. Możliwe więc, że Diodor uprościł tutaj 
przebieg wypadków, a zniszczono jedynie fortyfikacje tych 
miast, utrudniając w ten sposób Antygonowi ich obronę 
w przypadku ewentualnego kontrataku38. Ten jednak przez 
najbliższe 10 lat nie nastąpił. Dla ludności południowej 
Syrii był to pierwszy od czasu wyprawy Aleksandra okres 
wytchnienia. Drugie panowanie ptolemejskie nad Celesyrią 
trwało raptem kilka miesięcy.

Ponowna szansa na opanowanie tego regionu pojawi-
ła się wiosną 302 r., gdy koalicjanci postanowili skoordy-
nować swoje działania przeciwko potężnemu Antygonowi 
i zadać mu ostateczny cios. Tym razem główny teatr działań 
wojennych stanowiła Azja Mniejsza, jednak Ptolemeusz 
wiedział, gdzie znajdują się jego najważniejsze interesy. 
Podczas gdy Kassander, Lizymach i Seleukos zdążali 
w jedno miejsce, by połączyć swoje siły, on, wyruszywszy 
znad Nilu ze znaczną armią, podbijał kolejne miasta w Ce-
lesyrii. Trudniej, jak zawsze, było na wybrzeżu fenickim, 

38 Tak uważają Abel 1935: 580; Winnicki 1989b: 30. Z kolei 
Seibert (1969: 150–151) i Huss (2001: 160) przyjmują, że doszło do 
zniszczenia całych miast. Możliwe też, że był to rodzaj ekspedycji 
karnej, jeśli miasta te na wieść o porażce Killesa próbowały wiązać 
się z Demetriuszem. W każdym razie wyryta hieroglifami Stela satrapy 
z 311 r. mówi o jakiejś ekspedycji karnej Ptolemeusza, która nie jest 
wzmiankowana przez Diodora, zob. Winnicki 1989b: 30–33.
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gdzie oparły mu się Sydon i Tyr39. Losy wojny i Antygona 
Jednookiego rozstrzygnęły się w 301 r. pod Ipsos we Frygii 
bez udziału króla Egiptu. Najpotężniejszy z diadochów 
padł na polu bitwy, a ocalały Demetriusz zdołał zachować 
jedynie kilka punktów oparcia w Grecji, niektóre miasta 
na wybrzeżach, w tym Tyr i Sydon, oraz Cypr. Zwycięzcy 
przystąpili do podziału łupów, uznając, że skoro Ptoleme-
usz zwlekał ze wsparciem ich w tej walce, to nie należy mu 
się nawet najdrobniejszy udział w łupach. Największym 
beneficjentem był Seleukos, któremu przypadła znaczna 
część terenów małoazjatyckich oraz cała Syria40.

W tych właśnie wydarzeniach tkwiły korzenie długiego 
sporu Lagidów i Seleukidów o Celesyrię. Do nich to wra-
cali kolejni rządzący nad Nilem i nad Orontesem, szukając 
uzasadnienia swoich roszczeń do spornego terytorium. 
Czy Kassander, Lizymach i Seleukos, dokonując takiego 
podziału państwa Antygona, złamali wcześniejsze ustalenia? 
Niewykluczone, że już planując decydujący bój ze wspól-
nym wrogiem, sprzymierzeni zawarli jakieś porozumienie. 
Byłoby to zrozumiałe, jednak nie znamy żadnych szczegó-
łów. Zastanawiający jest przebieg dyskusji, jaką toczyli zimą 
219/218 r., a więc podczas IV wojny syryjskiej, Antioch III 
i posłowie Ptolemeusza IV. Trwało wówczas zawieszenie 
broni, a więc okres sprzyjający rokowaniom i szukaniu in-
nych niż militarne argumentów. Przebieg rozmów znamy 
z relacji Polibiusza (5.67.1–10), gdyż jest to integralna część 
jego opowieści o IV wojnie syryjskiej. Antioch odwołał 

39 Badacze zazwyczaj przyjmują, iż Tyr udało się Ptolemeuszowi 
opanować, gdyż Diodor (20.113.1–2) wspomina tylko o udanym 
oporze Sydonu. Jednak po bitwie pod Ipsos Tyr był w rękach De-
metriusza, a nic nie wiemy, by musiał go ponownie zdobywać.

40 Plb. 5.67.6–8; Diod. 21.1.5; App., Syr. 55.279–280; Plut., De-
metr. 30.1.
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się do porozumienia Kassandra, Lizymacha i Seleukosa 
zawartego po bitwie pod Ipsos, wedle którego całą Syrię 
przydzielono jego przodkowi. Dodał także, iż Ptolemeusz 
walczył z Antygonem nie po to, by zdobyć te tereny dla 
siebie, lecz dla Seleukosa. Z kolei posłowie ptolemejscy 
odparowali te zarzuty, twierdząc, że „po to Ptolemeusz 
w wojnie pomagał Seleukosowi, aby panowanie nad całą 
Syrią jemu zapewnić, a Celesyrię i Fenicję dla siebie zdobyć”. 
Zasugerowali zatem jednoznacznie istnienie jakiegoś poro-
zumienia. Czy był to tylko wymysł dyplomacji ptolemejskiej, 
czy też istotnie ugoda taka istniała? Jest to problem nie do 
rozstrzygnięcia. W każdym razie najlepszym argumentem 
była siła, a ta w 301 r. stała za Ptolemeuszem. To on miał 
prawo mówić o południowej Syrii jako o „kraju zdobytym 
włócznią”. Dla wszystkich było jednak jasne, że stan taki 
nie jest określony na zawsze. Lagida musiałby być naiwny, 
sądząc, że Seleukos pogodził się z jego obecnością na 
tym obszarze. Tym bardziej, że w reorganizowanym przez 
Seleukosa państwie Syria miała pełnić rolę centrum jego 
monarchii. Już wtedy założył on w północnej Syrii Seleucję 
Pierię, Laodikeję, Apameję i Antiochię, tworzące słynne 
tetrapolis (czterogród). Na razie jednak nie podjął żadnych 
kroków w celu zdobycia Syrii. Diodor (21.1.5) twierdzi, 
że zrobił tak ze względu na przyjaźń, jaka łączyła go z Pto-
lemeuszem. Grecki historyk chyba jednak miał zbyt dobre 
zdanie o Seleukosie i w ogóle o naturze polityka. Owszem, 
Seleukos sporo zawdzięczał władcy Egiptu. U niego znalazł 
przecież schronienie, gdy uciekał z Babilonu przed siepa-
czami Antygona. To również Ptolemeusz oddał mu do 
dyspozycji oddział, co prawda niewielki, ale który pozwolił 
mu powrócić do swojej satrapii nad Tygrysem i Eufratem. 
Jednak przyjaźń w wielkiej polityce to rzecz nadzwyczaj 
rzadka, a szczególnie w tej epoce. Wszak toczące się po 
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śmierci Aleksandra Wielkiego walki najlepiej można nazwać 
wojną „wszystkich przeciw wszystkim”. W tych czasach nie 
było miejsca na sentymenty. Celesyria była zbyt ważna, by 
przejmować się takimi drobiazgami, jak pamięć o wspólnej 
walce i dług wdzięczności. W rzeczywistości Seleukos po 
prostu nie mógł sobie wówczas pozwolić na starcie z Ptole-
meuszem. Pochłaniało go organizowanie swojego państwa, 
które po Ipsos gwałtownie się rozrosło. Trzeba było zor-
ganizować administrację, obsadzić wojskiem nowe tereny, 
usunąć ostatecznie Demetriusza. Potem zaś zajmowała go 
kampania przeciwko niedawnemu sojusznikowi, Lizyma-
chowi. Jak sam Diodor podaje, Seleukida nie omieszkał 
wszakże zaznaczyć, że uważa całą Syrię za swoją własność, 
stwierdzając, że tylko zwycięzcy na polu bitwy mają prawo 
do łupów i jedynie odkłada tę sprawę na później. Tyle tylko, 
że co było później, trudno ustalić, gdyż na wydarzeniach 
302 r. urywa się ciągła relacja autora Biblioteki historycznej. Od 
tego momentu dysponujemy jedynie jej fragmentami, a jak 
już wiemy, nie ma żadnych innych dzieł, które mogłyby tę 
lukę wypełnić.

Walki między diadochami trwały nadal, a i Seleukos nie 
stracił zainteresowania sprawami południowej Syrii i Fenicji. 
Złożył Demetriuszowi Poliorketesowi ofertę odkupienia 
znajdujących się w jego rękach Tyru i Sydonu. Ten jednak 
propozycję odrzucił, a przewidując, że Seleukos nie poprze-
stanie na argumentach finansowych, wzmocnił garnizony 
obu miast41. To musiało skłonić Ptolemeusza do bardziej 
energicznych działań, gdyż dopóki te dwa najważniejsze 
porty fenickie nie były w jego rękach, dopóty jego pano-
wanie nie tylko nad Fenicją, ale i Celesyrią było zagrożone. 
W nieznanym nam dokładnie czasie, między 294 a 286 r., 
Lagida zawładnął nareszcie obydwoma miastami i mógł 

41 Plut., Demetr. 32.4–33.1.
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uznać podbój Fenicji za zakończony. Sytuacja daleka była 
jednak od całkowitej stabilizacji przede wszystkim ze wzglę-
du na bunty, z których najgroźniejszy dla Lagidy był ten 
wzniecony przez własnego zarządcę Fenicji, Theodotasa42. 
Nie tylko opanował on Tyr, ale nawet udało mu się zająć Pe-
luzjon. Czy Theodotas był na tyle ambitny bądź nieostroż-
ny, że wystąpił całkowicie na własną rękę, czy też działał 
z inspiracji Seleukosa? Czy informacja, że w 291/290 r. 
Seleukos sprowadził Żydów do Antiochii i innych założo-
nych przez siebie miast, oznacza, że przynajmniej na krótki 
czas Seleukidzie udało się opanować Celesyrię? Te pytania 
niestety muszą pozostać bez odpowiedzi43. W każdym razie, 
jeśli nawet tak było, to Lagida musiał szybko przywrócić 
swoją władzę, gdyż nie ma tam żadnych śladów obecności 
Seleukidy. Począwszy od 302 r. posiadłości ptolemejskie 
i seleukidzkie rozdzielone były rzeką Eleutheros i taki stan 
rzeczy miał utrzymać się długo44. Czas wojen syryjskich 
dopiero miał nadejść.

Pierwsze starcia

Przed Ptolemeuszem stanęło zadanie ułożenia sobie sto-
sunków z miejscową ludnością. Problem ten był istotny 
szczególnie w przypadku miast fenickich, posiadających 
długą tradycję względnej niezależności i rządzonych przez 
własnych królów. O postawie Fenicjan podczas walk diado-

42 Luc., Cal. 2.
43 Eus., Chron. 116. Na ten temat zob. Launey 1949–1950, I: 

241–242; Winnicki 1989b: 39–40; Grainger 1991: 57.
44 Kahrstedt (1926: 28–32) przesuwał granicę posiadłości pto-

lemejskich na północ od Arados, ale Otto (1928: 37–40) wykazał 
na podstawie źródeł numizmatycznych, że opierała się ona o rzekę 
Eleutheros.
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chów wiemy niewiele, gdyż dla historyków greckich ludność 
ta właściwie nie istniała. Pochłaniały ich tylko i wyłącznie 
sprawy Hellenów i Macedończyków, co jednak nie znaczy, 
że władcy feniccy byli tylko biernymi obserwatorami wy-
darzeń, a ich miasta niczym bezwolne ofiary przechodziły 
z rąk do rąk. Soter i jego następca, Ptolemeusz II Filadelfos, 
stopniowo wypracowywali metody kontroli nad miastami 
fenickimi. W tym właśnie czasie znikli lokalni królowie. 
Jak dokonał się proces likwidowania miejscowej władzy, 
nie wiemy, gdyż skąpe wzmianki w źródłach pisanych oraz 
monety i zabytki natury archeologicznej nie pozwalają na 
rekonstrukcję wydarzeń. W każdym razie ze względu na 
strategiczny charakter tamtejszych miast stacjonowały 
w nich garnizony ptolemejskie. Rozbudowano także ich 
fortyfikacje, szczególnie najdalej na północ położonych 
Orthosii i Arka. W głębi lądu granicy strzegły dwie fortece: 
Brochoi i Gerrha, kontrolujące drogę przez dolinę Massy-
as45. W ten sposób południowa część żyznej doliny była 
bezpieczna, a łatwiej było także o kontrolę nad plemionami 
arabskimi żyjącymi w tych okolicach. Przebiegająca jeszcze 
dalej na wschód droga wiodła przez tereny pustynne i była 
trudna do przebycia, ale Lagidzi pamiętali także o zabez-
pieczeniu się i z tamtej strony. Służyć temu miały fortyfi-
kacje Damaszku. W III w. władcom znad Nilu udało się 
także zbudować poprawne stosunki z miejscową ludnością. 
Umiejętnością wykazali się nawet w tak niezwykle delikatnej 
materii, jak stosunki wewnątrz społeczności żydowskiej. 
Najbardziej wpływowe wśród Żydów były dwa rody: Onia-

45 Na temat rozciągania przez Lagidów kontroli nad tym obszarem 
zob. Grainger 1991: 56–73. Gerrha to zapewne późniejsze Chalkis, 
wzmiankowane przez Strabona (16.2.10) jako miasto kontrolujące 
dolinę Massyas, zob. Cohen 2006: 240–241. Brochoi identyfikuje się 
z al Baruk, zob. Walbank 1967–1979, I: 578.
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dzi i Tobiadzi. Lagidzi pozyskali ich sobie, powierzając im 
pobór podatków na tym obszarze, początkowo Oniadom, 
później drugiej rodzinie. Władcom z Aleksandrii zdarzało 
się także składać ofiary w świątyni jerozolimskiej46. Dobrze 
układające się stosunki nie przeszkodziły jednak Ptoleme-
uszom utrzymywać garnizonu w Jerozolimie. Lojalność 
miejscowej ludności mogła mieć ogromne znaczenie wobec 
nieuchronnego konfliktu z Seleukidami.

Informacji na temat administracji ptolemejskiej czę-
ści Syrii dostarczają przede wszystkim papirusy. Na ich 
podstawie można wnosić, że podstawową jednostką ad-
ministracyjną były hyparchie, a na niższym szczeblu, na 
poziomie wsi — komarchie, chociaż nie ma pewności, 
czy zarządzający nimi komarchowie podlegali hyparchom. 
Na czele pionu finansowego stał w każdej hyparchii eko-
nom (oikonomos). Za pobór podatków odpowiedzialni byli 
królewscy urzędnicy, chociaż wydzierżawiano je osobom 
prywatnym, jak np. wspomnianym wyżej Tobiadom i Onia-
dom. Zgodnie z praktyką stosowaną w samym Egipcie 
dzierżawcy odpowiadali jednak za właściwą wysokosć ze-
branych świadczeń. Odnośnie do administarcji wojskowej 
w papirusach pojawia się cały szereg tytułów i urzędów, 
jednak ich ranga oraz kompetencje osób sprawujących te 
funkcje nie rysują się jasno47.

We współczesnych rekonstrukcjach skomplikowanych 
wydarzeń tego okresu pojawia się niekiedy tajemnicza woj-
na, jaką mieli toczyć Ptolemeusz II Filadelfos i Antioch I 
w latach 280–279. Różnie się ją nazywa — albo „wojną ka-
ryjską”, gdyż walki miały toczyć się przede wszystkim w Ka-

46 Najprawdopodobniej uczynili tak Ptolemeusz III (Jos. Fl., 
C. Apionem 2.48, por. Beyer-Rotthoff  1993: 88–89) i Ptolemeusz IV 
(3 Macc. 1.8– 2.24).

47 Bagnall 1976: 14–22; Sartre 2001: 153–164.
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rii i innych krainach Azji Mniejszej, albo „syryjską wojną 
sukcesyjną”. Problem polega jednak na tym, że źródła na jej 
temat są bardzo enigmatyczne. Jest to najgorzej udokumen-
towany okres w całej epoce hellenistycznej. Brakuje dzieł 
antycznych zawierających ciągłą relację o wydarzeniach tego 
okresu, stąd szuka się innych dowodów na potwierdzenie 
historyczności tej wojny. Sprawiają one jednak wiele proble-
mów. Inskrypcja z Ilionu (OGIS I 219) z dekretem ku czci 
władcy o imieniu „Antioch”, zawierająca informacje o ata-
kach z zewnątrz na państwo Seleukidów i mająca dowodzić 
walk z Ptolemeuszem II, może jednak pochodzić dopiero 
z czasów Antiocha III. Zdaniem części badaczy sugeruje to 
krój liter oraz pewne użyte w niej sformułowania. Inskrypcja 
ta zawiera uchwałę ku czci jednego z władców seleukidz-
kich, na mocy której postanowiono wystawić mu w mieście 
konny posąg. Problem z jego tożsamością bierze się stąd, 
iż wedle tekstu inskrypcji uhonorowany w ten sposób został 
król „Antioch, syn Seleukosa”, a takie określenie pasuje 
zarówno do Antiocha I, jak i do Antiocha III. Wskazywa-
ny przez zwolenników historyczności tej wojny fragment 
dzieła Memnona z Heraklei (FGH 434, F 9.1) nie musi 
dowodzić prowadzenia działań wojennych w konkretnym 
roku. Zawiera on raczej ogólną charakterystykę panowania 
Antiocha I, które istotnie do najspokojniejszych nie nale-
żało. Także inny argument — bicie przez fenickie miasto 
Marathos po 280 r. monet z rzekomo ptolemejskimi emble-
matami okazał się nietrafiony. Dlatego zdaniem niektórych 
badaczy owa „syryjska wojna sukcesyjna” to jedynie wymysł 
współczesnej nauki. Z drugiej strony istnieją świadectwa 
epigraficzne potwierdzające rozszerzanie wpływów ptole-
mejskich w tym regionie i zapewne właśnie w tym czasie. 
Zwolennicy tezy o niehistoryczności tej wojny argumentują 
jednak, iż inskrypcje z takich miast, jak Milet, Stratonikeja, 
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Amyzon, Myndos, nie muszą świadczyć o tym, iż narzucenie 
w nich władzy Lagidów miało miejsce w latach 280–279. 
Badacze ci podkreślają także, że ewentualne przejście tych 
miast pod wpływy Ptolemeuszy nie musiało być wynikiem 
wojny władców Egiptu z Seleukidami48. W każdym razie 
nawet jeśli uznamy, iż nie doszło do otwartego konfliktu, 
to pozostaje faktem, że Ptolemeusz mógł umiejętnie wyko-
rzystać kłopoty swojego rywala. Mimo szeregu argumentów 
zwolenników datowania inskrypcji z Ilionu na okres rządów 
Antiocha III problem w dalszym ciągu jest nierozwiązany. 
Co najmniej kilka przesłanek pozwala datować ten tekst 
na okres Antiocha I49. W inskrypcji tej jest mowa m.in. 
o niepokojach wewnętrznych. Informacja ta czyni sytu-
ację bardziej zrozumiałą. W 281 r. świat obiegły wieści 
o zamordowaniu Seleukosa przez Ptolemeusza Keraunosa. 
Antioch I znajdował się wówczas na wschodnich rubieżach 
państwa. Zanim Antioch przybył do Syrii, wybuchł bunt 
w Apamei, tym bardziej groźny że miasto to było główną 
bazą wojskową na tym obszarze. Opanowanie sytuacji mu-
siało zająć trochę czasu. Czy Filadelfos miał udział w tych 
wydarzeniach? Tego nie wiemy, natomiast jest pewne, iż nie 

48 Jednym z twórców tezy o tym, że konflikt taki miał miejsce, 
był Otto (1928: 17–29). Stanowisko to przyjęli m.in. Will 1979–1982, 
I: 139–142; Wörrle 1975: 67; Heinen 1984: 414–415; Hölbl 2001: 
37–38. Natomiast zdaniem Mastrocinque (1987/1988 i 1994) i Hus-
sa (2001: 261 przyp. 60) wojny takiej nie było. Także Piejko (1990: 
9–47) odrzucił możliwość datowania inskrypcji z Ilionu na okres 
Antiocha I.

49 Ma (2000a: 254–259) przekonywująco skontrował kilka argu-
mentów zwolenników datowania inskrypcji na okres Antiocha III 
i opowiedział się za datą ok. 281 r. Dyskusja na temat inskrypcji 
z Ilionu — w tej chwili najważniejszego punktu zaczepienia, jeśli 
chodzi o syryjską wojnę sukcesyjną — będzie jednak jeszcze pewnie 
długo trwała.
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doszło do sugerowanego w starszej literaturze przesunięcia 
granicy ptolemejskiej poza rzekę Eleutheros, aż po krainę 
Seleukis. W rzeczywistości nie ma nawet żadnych informacji 
na temat jakichkolwiek walk w Syrii w tych latach. Zapew-
ne więc Ptolemeusz skupił swoją uwagę na wybrzeżach 
Azji Mniejszej i wyspach Morza Egejskiego i tutaj odniósł 
znaczące sukcesy.

Do otwartego konfliktu, w pełni zasługującego na 
miano I wojny syryjskiej, doszło kilka lat później, a na-
sza wiedza o tych wydarzeniach jest również niezwykle 
skąpa. Rozproszone i drobne informacje nie pozwalają 
nawet na dokładne jego datowanie, nie mówiąc już o pró-
bie rekonstrukcji jego przebiegu50. Niemal wszystko co 
można o tej wojnie powiedzieć sprowadza się do hipotez 
i przypuszczeń. Jedynie parę faktów rysuje się dosyć wy-
raźnie. Jednym z problemów, jakie miał Ptolemeusz II, 
było posiadanie zbyt wielu braci przyrodnich, odsuniętych 
przez ojca od tronu. Filadelfos różnie radził sobie z tą 
sytuacją. Dwóch braci podejrzewanych o spisek po prostu 
zgładził, trzeci — Ptolemeusz Keraunos sam radził sobie 
nienajgorzej. Ten wyróżniający się wyjątkowym brakiem 
skrupułów człowiek szukał najpierw szczęścia na dworze 
Lizymacha, gdzie brał udział w niejednej zbrodni, następnie, 
porzuciwszy władcę Tracji, schronił się u Seleukosa. Nie 
przeszkodziło mu to zamordować swojego wybawcę tuż 
po jego zwycięstwie nad Lizymachem pod Kuropedion 
i przywdziać na krótko diadem króla Macedonii. W ten 
sposób zdobywało się trony w epoce, gdy nowy świat ciągle 
był w akcie tworzenia. Niemniej Filadelfos przynajmniej 
nie musiał się nim kłopotać. Pozostawał jednak jeszcze 
czwarty brat przyrodni, Magas, któremu ojciec już dawno 

50 O I wojnie syryjskiej por. też Tarn 1926; Otto 1931: 400–416; 
Heinen 1984: 416–418; Huss 2001: 265–271.
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powierzył rolę namiestnika Cyrenajki. Magasowi zamarzyła 
się jednak władza nad całym państwem Lagidów. Zdając 
sobie sprawę, że sam niewiele wskóra, poszukał sojusznika 
i znalazł go w osobie Antiocha I. Plan był świetnie obmy-
ślany. Jednocześnie z dwóch stron miały spaść na Egipt 
dwa ciosy: od zachodu miał zaatakować Magas, a od strony 
Syrii — Antioch. Wydarzenia potoczyły się jednak inaczej, 
niż obaj planowali. Antioch pozostał w Sardes, gdzie za-
trzymał go konflikt z Galatami, którzy od kilku lat srożyli 
się w Azji Mniejszej, siejąc wszędzie pożogę. Magas nie 
zrezygnował z marszu na Aleksandrię, ale w końcu musiał 
ustąpić, gdyż zbuntowali się na jego tyłach libijscy nomadzi. 
Pozostało mu się jedynie cieszyć, że z kolei rewolta wszczęta 
przez najemników galackich w armii jego przeciwnika nie 
pozwoliła władcy Egiptu ścigać go do Cyrenajki51. Spokój 
nie trwał długo. Już rok później I wojna syryjska stała się 
faktem. Przebiegała ze zmiennym szczęściem dla obu stron. 
Największym sukcesem Antiocha było zdobycie Damaszku 
w tak przemyślany sposób, że nawet piszący blisko 400 lat 
później Poliajnos (4.15) zamieścił w swoim dziele o naj-
wspanialszych podstępach wojennych opis tego wydarzenia. 
Otóż chcąc uśpić czujność załogi broniącej miasta, Antioch 
zorganizował w kraju wystawne obchody jakiegoś perskiego 
święta. Sam zaś wraz z żołnierzami przedarł się urwistymi 
ścieżkami i zaskoczył zupełnie obrońców Damaszku. Wojna 
ostatecznie skończyła się pokojem utrzymującym status quo, 
który zawarto prawdopodobnie w 271 r.

Druga wojna wybuchła ok. 260 r. i tym razem nie cho-
dziło już tylko o Syrię, ale także — a może nawet przede 
wszystkim — o tereny w Azji Mniejszej. W okresie poprze-
dzającym ją Ptolemeusz II umiejętną polityką zbudował tam 
cały pas ptolemejskich posiadłości w Karii, Likii, Pamfilii, 

51 Paus 1.7.2; Callim., Del. 185–187 i Scholia 175–187.
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a nawet w Cylicji, czym niebezpiecznie zbliżył się do serca 
monarchii Seleukidów. Zresztą w tych latach Filadelfos 
prowadził wyjątkowo aktywną politykę na wielu frontach, 
co musiało spotkać się z reakcją innych potęg hellenistycz-
nych. W latach 60. królowi Egiptu udało się zmontować 
koalicję miast greckich przeciwko Macedonii. Weszli do 
niej nawet dwaj odwieczni rywale, Spartanie i Ateńczycy, 
liczący na zrzucenie hegemonii Antygonidów. W 267 r. roz-
poczęła się wojna zwana chremonidejską. Długie i ciężkie 
działania wojenne, toczone zarówno w Helladzie, jak i na 
Morzu Egejskim, ostatecznie przyniosły sukces władcom 
Macedonii, mimo to Filadelfos zdołał utrzymać szereg baz 
w basenie Morza Egejskiego.

Za wybuch II wojny syryjskiej, która rozpoczęła się 
zaledwie rok po zakończeniu wojny chremonidejskiej, 
w dużym stopniu odpowiedzialna była jedna z najbar-
dziej tajemniczych postaci historii ptolemejskiego Egiptu, 
określana w źródłach jako „Ptolemeusz Syn”. Postać ta, 
pojawiająca się w oficjalnej formule datowania dokumentów 
egipskich jako współregent Ptolemeusza II, wymyka się 
wszelkim próbom identyfikacji52. Czy był to syn Filadelfosa 
i jednej z jego licznych kochanek? A może za tym imieniem 
kryje się nieznany skądinąd syn władcy Egiptu z pierwszego 
małżeństwa? Może to był właśnie ten, który ostatecznie 
objął tron jako Ptolemeusz III Euergetes? Czy też może 
to adoptowany przez Filadelfosa syn Arsinoe, jego siostry 
i zarazem drugiej małżonki, zrodzony z jej wcześniejszego 
związku z Lizymachem? O tajemniczym Ptolemeuszu pisał 
Pompejusz Trogus, świadczy o tym zachowany spis treści 
Historiae Philippicae jego autorstwa. Niestety Justyn, który 
streścił dzieło Trogusa, nie uznał fragmentów dotyczą-

52 Na jego temat zob. De Groot 1917/1918; Huss 1998; Domingo 
Gygax 2000; 2002; Tunny 2000.
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cych „Ptolemeusza Syna” za dość interesujące i po prostu 
je pominął. W każdym razie ów tajemniczy członek rodu 
królewskiego, znajdujący się w Jonii, zbuntował się prze-
ciw ojcu i znalazłszy sojusznika w Etolczyku Timarchosie, 
opanował Milet i Samos53. Zapewne postanowił wykroić 
sobie w Azji Mniejszej własne państewko. Jego przygoda 
z samodzielnymi rządami nie trwała jednak długo. Rzą-
dzący monarchią Seleukidów Antioch II już w 259/258 r. 
opanował oba te miasta. Wówczas wojna między Seleu-
kidami i Lagidami już trwała, a głównym teatrem działań 
wojennych były właśnie Azja Mniejsza i Morze Egejskie. 
Król Macedonii Antygon Gonatas nie omieszkał przy-
łączyć się do konfliktu, widząc, że nadarza się okazja do 
odpłacenia Filadelfosowi za niedawną wojnę w Helladzie, 
a przede wszystkim do złamania potęgi morskiej Egiptu. 
Ten cel udało mu się osiągnąć. Najpierw nieopodal Efezu 
wspierający Antiocha Rodyjczycy rozbili dowodzoną przez 
nauarchę Chremonidesa flotę ptolemejską, a następnie do 
akcji wkroczyła flota macedońska. Do walnej bitwy doszło 
najprawdopodobniej w 255 r.54 nieopodal wyspy Kos, naj-
ważniejszej bazy Lagidów na Morzu Egejskim. Nauarcha 
Patroklos poniósł klęskę, która oznaczała kres ptolemej-
skiej dominacji na morzu. Osiągnąwszy swój cel, Antygon 
Gonatas zgodził się na zawarcie pokoju, ale Ptolemeuszowi 
pozostał jeszcze główny przeciwnik, Antioch. Seleukida 

53 Pomp. Trog., Prol. 26; Front., Strat. 3.2.11.
54 Paradoksalnie, choć w przypadku wydarzeń tej epoki nie jest to 

sytuacja rzadka, nie znamy dokładnej daty tej jednej z najważniejszych 
bitew morskich. Dyskusja na ten temat z przerwami toczy się już 
blisko 100 lat. Najczęściej uważa się, że starcie to miało miejsce już 
podczas wojny chremonidejskiej. Przyjąłem rozwiązanie zapropono-
wane przez Buraselisa (1982: 146–151) oraz Hammonda i Walbanka 
(1988: 595–599), które wydaje się najbardziej przekonujące. Obronę 
pierwszego rozwiązania przedstawił Reger (1985).
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zdołał w międzyczasie nie tylko ugruntować swój sukces 
w Jonii, ale także odebrać szereg miast w Cylicji i Pamfilii.

Co działo się przez ten cały czas w Syrii? Niewiele jest 
dowodów wskazujących na prowadzenie tam operacji 
militarnych55. W połowie III w. sekretarzem ówczesnego 
diojkety Apolloniosa był Zenon, pochodzący z miasta Kau-
nos. Pozostało po nim całkiem obszerne, liczące przeszło 
3 tysiące tekstów archiwum, mające kapitalne znaczenie 
dla poznania funkcjonowania gospodarki i administracji 
monarchii Ptolemeuszy. Znajdujące się w nim papirusy z lat 
II wojny syryjskiej nie zawierają żadnych śladów niepokoju 
i walk. W Celesyrii i Fenicji panował niczym niezmącony 
spokój i urzędnicy normalnie wykonywali swoje zadania. 
Zenon nawet w latach 260–258 podróżował po tym terenie 
i w swoich listach nie zawarł żadnych informacji na temat 
ewentualnych starć w południowej Syrii. Najwyraźniej 
Antioch II całą swoją uwagę skupił na usuwaniu wpływów 
ptolemejskich z Azji Mniejszej; inaczej niż Ptolemeusz, 
który postanowił przenieść działania wojenne na teren 
północnej Syrii. W Karnaku odnaleziono zapisany egipskim 
pismem demotycznym niepozorny ostrakon, czyli skorupkę 
naczynia, z lakoniczną uwagą dotyczącą wyprawy syryjskiej 
jakiegoś faraona. Autor notatki nie podał imienia owego 
władcy, ale faraonem tym ponad wszelką wątpliwość był 
Ptolemeusz II Filadelfos. Najwyraźniej zatem w 258 r. 
władca Egiptu przygotowywał wyprawę na seleukidzkie 
posiadłości w Syrii. Także bystremu oku Zenona nie uszło 

55 Omówienia nielicznych papirusów i ostraka, rzucających blade 
światło na przebieg wydarzeń, dokonali Bresciani 1978: 31–37 (błęd-
nie uznał ostrakon z Karnaku za świadectwo I wojny syryjskiej); Win-
nicki 1989b: 58–77 i 1991b: 87–104. O II wojnie zob. Will 1979–1982, 
I: 234–243; Huss 2001: 281–287; Sartre 2001: 190–192.
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koncentrowanie wojsk w Celesyrii. Atak nastąpił w roku 
następnym, ale to wszystko, co o nim wiemy.

W 253 r. zawarto pokój, którego postanowienia dowodzą 
zręczności dyplomatycznej władcy Egiptu. Mimo niezbyt 
szczęśliwego przebiegu wojny w Azji Mniejszej Filadelfos 
nie wychodził z niej całkiem pokonany. Owszem, stracił 
zapewne sporo z wcześniejszych zdobyczy na wybrzeżach 
małoazjatyckich, jednak utrzymał Celesyrię, a przede 
wszystkim udało mu się zaaranżować małżeństwo swojej 
córki Berenike z Antiochem II56. Było to zręczne posu-
nięcie. Antioch był już żonaty ze swoją kuzynką Laodike, 
a ze związku z nią doczekał się nawet dwóch synów. Mimo 
to zdecydował się na oddalenie Laodike i przyjęcie córki 
króla Egiptu. Filadelfos miał prawo sądzić, że w ten spo-
sób Antioch godził się z dotychczasowym przebiegiem 
granicy na rzece Eleutheros, co pozwoliłoby nareszcie 
przywrócić spokój w tej prowincji. Mało tego, Seleukida 
był młody, miał niewiele ponad 30 lat i Berenike mogła mu 
dać nowego następcę tronu. W ten sposób w przyszłości 
diadem Seleukidów mógł ozdobić czoło władcy, w którego 
żyłach płynąć będzie krew Lagidów. Wiosną następnego 
roku Filadelfos osobiście odprowadził córkę do Peluzjon, 
hojnie ją wyposażając. Także w tej sytuacji Ptolemeusz dał 
dowód kunsztu dyplomatycznego. Bajeczne wiano Berenike 
zapewne było sprytnie zamaskowanym odszkodowaniem, 
jakie miał zapłacić Antiochowi. Z Peluzjon aż do granicy 
państwa na północ od Sydonu Berenike podróżowała w to-
warzystwie najwyższego dostojnika diojkety Apolloniosa 
i w 252 r. odbyły się uroczystości zaślubin. Ptolemeusz na-
tomiast kontynuował działania mające zaznaczyć i utrwalić 
panowanie Lagidów w Celesyrii. To najprawdopodobniej 
właśnie w latach II wojny syryjskiej i tuż po niej na mapie 

56 Hieronim, In Daniel. 11.6.
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południowej Syrii pojawiły się takie miasta, jak Berenike 
(dawniej Pella), Filadelfia (dawniej Rabbat Ammon), Filo-
teria nad Jeziorem Tyberiadzkim, a na wybrzeżu fenickim 
Ptolemais (wcześniej Ake).

Dyplomacja ptolemejska triumfowała i wydawało się, 
że spór o Syrię wygaśnie na dłuższy czas. Król Egiptu 
mógł powrócić do polityki podminowywania pozycji An-
tygonidów w Helladzie. Około 250 r. flota ptolemejska 
zrewanżowała się macedońskiej za klęskę pod Kos, co 
pozwoliło umocnić wpływy Lagidów na Cykladach i powoli 
odbudowywać prestiż dynastii w basenie egejskim. Filadel-
fos nawiązał także bliskie kontakty z dwoma najsilniejszymi 
państwami w Helladzie, Związkiem Etolskim i Związkiem 
Achajskim, które mogły napsuć krwi macedońskim hege- 
monom. W międzyczasie upragniony syn ze związku An-
tiocha i Berenike przyszedł na świat, zresztą sam Filadelfos 
miał bardzo o to zabiegać i wysyłał córce dzbany wody 
z Nilu, by zapewnić jej płodność57. Wszystko zatem rozwi-
jało się po myśli władcy Egiptu. Jednakże rychło okazać się 
miało, że dłuższy pokój nie był Lagidom i Seleukidom 
pisany, ale wojny doświadczyć miał dopiero następca Fila-
delfosa, Ptolemeusz III Euergetes, który w 246 r. przejął 
władzę po zmarłym ojcu.

Warkocz Berenike, czyli Ptolemeusze w Antiochii

Wydarzenia, które doprowadziły do wybuchu w 246 r. 
III wojny syryjskiej, miały bezpośredni związek z treścią 
pokoju kończącego poprzednią wojnę. Euergetes jeszcze 
nie zdążył na dobre usadowić się na tronie egipskim, gdy 
świat obiegły wieści o niespodziewanym zgonie Antio-

57 Ath. 2.45c.
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cha II. Czy jego śmierć była dziełem odtrąconej Laodike? 
Antioch umarł przecież, gdy odwiedzał byłą małżonkę 
w jej pałacu w Efezie. A może jedynie zaszkodził mu 
efeski klimat? W każdym razie Laodike ogłosiła, że zanim 
Antioch wyzionął ducha, uczynił swym następcą jej star-
szego syna, Seleukosa II58. Mogła to nawet być prawda, 
gdyż Antioch mógł chcieć uniknąć zawirowań związanych 
z długą regencją, niezbędną, gdyby władzę przejął malutki 
syn Berenike, ale w każdym razie trochę za dużo było tych 
zbiegów okoliczności torujących drogę do tronu synowi 
Laodike. Nad siostrą Euergetesa i jej małym dzieckiem za-
wisło śmiertelne niebezpieczeństwo. Zaalarmowany władca 
Egiptu nie zwlekał, lecz natychmiast, zebrawszy wszystkie 
siły, ruszył do Syrii. Nie tylko braterska miłość powodowała 
Ptolemeuszem. Ważniejsza była obrona praw Lagidów do 
diademu Seleukidów.

Także w wypadku tej wojny, zwanej III wojną syryjską, 
lub, od imienia jej głównej bohaterki, laodikejską59, fakty 
trzeba wyłuskiwać z drobnych wzmianek, często pełnych 
sprzeczności. Znajdująca się w Antiochii nad Oronte-
sem Berenike ogłosiła władcą swojego syna i schroniła 
się w Dafne. Okazało się, że miała wielu zwolenników, 
a władzę Seleukosa II uznały jedynie posiadłości dynastii 
w Azji Mniejszej. Monarchia Seleukidów stanęła w obliczu 
wojny domowej. Berenike zorganizowała udaną wyprawę 
morską do Cylicji, która opanowała miasto Soloj i uda-
remniła zwolennikom Laodike zagarnięcie skarbu wartego 

58 Zdaniem niektórych autorów antycznych (Fylarchos, na którego 
powołuje się Athenajos 13.593b–d; App., Syr. 65.344; Hieronim, In 
Daniel. 11.6) Laodike otruła byłego męża. Just. 27.1.1. i Polyaen. 8.50 
wskazują na śmierć naturalną.

59 Taka nazwa pojawiła się już w czasach antycznych, na jednej 
z inskrypcji z miasta Priene w Karii (I.Priene 37.134).
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1500 talentów. Głowa popierającego Laodike stratega Cylicji 
trafiła do Antiochii. Od południa maszerowały natomiast 
wojska ptolemejskie. Euergetes wydawał podczas tej wy-
prawy swego rodzaju biuletyny wojenne i właśnie jeden 
z nich, tzw. papirus z Gurob, jest podstawowym źródłem 
do pierwszej fazy wojny60. Oczywiście, jak wszystkie tego 
typu oficjalne publikacje, zawiera on tylko dobre wieści. 
Wedle tej relacji Lagida przypłynął do Seleucji Pierii, gdzie 
spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem tłumów. Kapłani, 
urzędnicy, żołnierze i zwykli obywatele z radością witali wuja 
prawowitego władcy. Wizyta w Antiochii miała przebiegać 
w jeszcze bardziej frenetycznej atmosferze. Ten jednostron-
ny obraz uzupełniają drobne informacje zawarte w dziełach 
literackich, trudno jednak ułożyć je chronologicznie61. W se-
leukidzkiej stolicy Euergetes stanął w każdym razie przed 
nie lada przeszkodą. Okazało się, że zarówno siostra, jak 
i siostrzeniec już nie żyją, zamordowani z rozkazu Laodike. 
Wedle anegdoty przekazanej przez Poliajnosa (8.50) fakt ich 
śmierci przez pewien czas udało się utrzymać w tajemnicy. 
Otóż wierne zamordowanej królowej służki miały ukryć jej 
zwłoki, a jedna z nich, o imieniu Panarysta, przebrawszy 
się w szaty Berenike, odgrywała jej rolę. Zabawa taka nie 
mogła jednak trwać długo. Ptolemeusz znalazł się więc 
w diametralnie innej sytuacji niż w chwili, gdy wyruszał 
z Egiptu. Wracać z pustymi rękami jednak nie zamierzał. 
Musiał działać szybko i faktycznie wykazał się ogromną 
energią i rozmachem. Wydawszy szereg rozporządzeń 
w imieniu Berenike, pomaszerował w głąb seleukidzkiej 

60 FGH 160. Jego poprawioną edycję wraz z komentarzem przy-
gotował Piejko (1990: 13–27). Na temat wojny laodikejskiej zob. także 
Will 1979–1982, I: 248–261; Winnicki 1989b: 78–87; Hauben 1990; 
Beyer-Rotthoff  1993: 17–67; Lehmann 1998; Hölbl 2001: 48–51; 
Huss 2001: 338–354.

61 App., Syr. 65.344–346; Just. 27.1–2.
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monarchii. Przekroczył Eufrat i wkroczył do północnej Me-
zopotamii. Nie napotkawszy większego oporu, szedł dalej 
na wschód, nie wiemy jednak, jak daleko się zapędził. Au-
torzy antyczni różnili się w tej materii. Zdaniem niektórych 
osiągnął jedynie Babilonię (App., Syr. 65.346), inni oddają 
mu niemal całą Azję (Hieronim, In Daniel. 11.6). Kallimach, 
wspaniały poeta tworzący na dworze aleksandryjskim, 
napisał piękną elegię Plokemos Berenikes (Warkocz Berenike), 
której inspiracją był pukiel włosów ofiarowany w świątyni 
Afrodyty-Arsinoe Zefirits przez małżonkę władcy Egiptu 
(także o imieniu Berenike) jako wotum za pomyślny powrót 
męża. Jako osoba blisko związana z dworem, Kallimach nie 
był wstrzemięźliwy w zakreślaniu zdobyczy swojego władcy 
i również wspominał o ziemiach w Azji. Najbardziej hojny 
dla Euergetesa był Poliajnos (8.50), według którego bez 
rozlewu krwi, „wykorzystując podstęp Panarysty, stał się 
on panem kraju od gór Taurus po Indie”. W opinii tego 
żyjącego w II w. n.e. autora Euergetes miał zatem opanować 
ni mniej ni więcej tylko całe terytorium państwa Seleukidów, 
za wyjątkiem Azji Mniejszej.

Ślad po swoich podbojach pozostawił także sam zain-
teresowany. Żyjący w VI w. n.e. kupiec i podróżnik Ko-
smas Indikopleustes podczas jednej ze swoich wędrówek 
znalazł w Adulis nad Morzem Czerwonym marmurową 
stelę wystawioną przez Euergetesa i skrupulatnie odpisał 
treść tej inskrypcji. Kosmas bowiem był także geografem 
i przygotowywał się do napisania Topografii chrześcijańskiej. 
Dziełko to miało przede wszystkim zaprezentować ob-
raz Ziemi zgodny z nauką chrześcijańską, ale Kosmas 
pragnął ubarwić jego lekturę interesującymi ekskursami. 
Skrzętnie zbierał więc różnego rodzaju informacje i w ten 
sposób ocalił od zapomnienia niejeden tekst antyczny, 
który nie miał szczęścia przetrwać, w tym także inskrypcję 
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Euergetesa. Lagida prezentuje się w niej niczym władcy 
Akadu, Asyrii i innych odległych w czasie imperiów bli-
skowschodnich, przede wszystkim zaś zdradza ona styl 
inskrypcji wielkich faraonów-zdobywców doby Nowego 
Państwa. Po niezwykle długiej i ozdobnej tytulaturze oraz 
przedstawieniu boskich związków władcy tekst opisuje 
marszrutę Ptolemeusza, który „szedł przez Azję z piecho-
tą, jazdą i słoniami z Etiopii i kraju Troglodytów, które 
on i jego ojciec jako pierwsi łowili w tych miejscach [...] 
przekroczył Eufrat i podporządkował sobie Mezopotamię, 
Babilonię, Suzjanę, Persydę, Medię i wszystkie pozostałe 
terytoria aż po Baktrię”62. Wyprawa faktycznie przybrała 
charakter triumfalnego pochodu, świetnie wykorzystanego 
propagandowo, także na gruncie egipskim — Eueregetes 
uroczyście przywiózł nad Nil posągi egipskich bóstw 
zrabowane blisko 300 lat wcześniej przez perskiego króla 
Kambyzesa, co zaskarbiło mu ogromną wdzięczność i ho-
nory ze strony kapłanów egipskich63. Ekspedycja przyniosła 
też niebagatelne łupy, podobno bajeczną sumę 40 tysięcy 
talentów. Jaki natomiast był rezultat wyprawy, jeśli chodzi 
o ustanowienie realnej władzy na całym tym obszarze? 
Wątpliwe, by Euergetes istotnie zapuścił się na dalekie 
rubieże monarchii Seleukidów. Nawet jeśli nie napotykał 
oporu, to droga była długa, a musiał pamiętać o Laodike 
i Seleukosie II, którzy gromadzili swoich zwolenników na 

62 OGIS I, 54.
63 OGIS I, 54.20–22; D.Raph. 21–22; por. Lorton 1971. Motyw 

odzyskania posągów bóstw egipskich był stałym elementem propa-
gandy ptolemejskiej, który poprzez wykorzystanie resentymentów 
perskich miał ugruntować ich wizerunek faraona w oczach egipskich 
poddanych. Podobne gesty czynili Ptolemeusz I po bitwie pod Gazą, 
Ptolemeusz II podczas wojen syryjskich, zob. Hölbl 2001: 81–83. 
Nie należy jednak takich przekazów odrzucać jako zmyślonych 
i stereotypowych (Winnicki 1994).



178 ROZDZIAŁ III

zachodzie. W ich żyłach płynęła krew Seleukosa I Nikatora, 
a on nie miał już przecież atutu w postaci prawowitego na-
stępcy tronu. Zapewne kiedy Lagida rozłożył się z dworem 
w Babilonie, ściągnęli tam satrapowie odległych prowincji 
seleukidzkich i wyrazili w jakiejś formie uznanie jego wła-
dzy. Dla oficjalnej propagandy nie stanowiło to przecież 
wielkiej różnicy. Być może niesiony sukcesami Ptolemeusz 
zamarzył o czymś więcej, o wstąpieniu w ślady Aleksandra 
Wielkiego, który wciąż był przecież najlepszym wzorem 
do naśladowania. Poświadczony w inskrypcji z Adulis tytuł 
megas basileus („wielki król”) nie był przypadkowym prze-
jawem megalomanii. Takim tytułem Hellenowie obdarzali 
jedynie perskich Achemenidów. Może więc podczas swojej 
wyprawy Euergetes świadomie odwoływał się do tradycji 
wcześniejszych panów tych krain i po powrocie na zachód 
oraz dokończeniu rozprawy z Laodike i jej synem widział 
siebie w roli hegemona świata hellenistycznego.

Jakiekolwiek plany i marzenia gościły w głowie Ptole-
meusza, już w 245 r. zostały one brutalnie skonfrontowane 
z rzeczywistością. Nad Nilem wybuchły zamieszki wywo-
łane przez Egipcjan64, którym najwyraźniej obrzydła już 
sprawność działania ptolemejskiego fiskusa, tym bardziej 
że ciągłe wojny zmuszały władzę do zwiększania obcią-
żeń. Oliwy do ognia dolewali też urzędnicy, często nazbyt 
zuchwale poczynający sobie z egipskimi chłopami. Były to 
pierwsze wystąpienia tego rodzaju w historii ptolemejskiej 
monarchii i jak się miało okazać, niestety nie ostatnie. Skala 
buntu była na tyle poważna, że Euergetes zrezygnował 

64 Just. 27.1.9. Wspomniane przez Justyna wydarzenia próbo-
wano także tłumaczyć jako intrygi pałacowe, a nie bunt ludności, 
jednak hipoteza taka nie jest przekonywująca, por. Will 1979–1982, 
I: 252–253; Peremans 1981; Veïsse 2004: 3–5.
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z uniwersalistycznych miraży i czym prędzej powrócił do 
kraju.

Powracający w glorii zwycięzcy Ptolemeusz szybko po-
radził sobie z rewoltą, mimo że buntownicze nastroje pod-
sycił jeszcze słaby wylew Nilu tego roku65. Niewykluczone, 
że wspomniane wyżej sprowadzenie posągów egipskich by- 
ło związane właśnie z tymi wydarzeniami i miało przyczynić 
się do uspokojenia nastrojów Egipcjan. Cena, jaką Euer-
getes zapłacił, była wysoka. Seleukos II rozpoczął kontr-
ofensywę i stopniowo odzyskiwał kontrolę nad państwem, 
a także lojalność poddanych. Dla wszystkich przecież było 
już jasne, że Berenike i jej syn nie żyją, zatem przywiązanie 
do dynastii nakazywało wybrać pozostałego przy życiu syna 
zmarłego króla. Seleukida wtargnął w końcu do Syrii i do-
szedł aż pod Damaszek. Na nic zdała się kolejna wyprawa 
Euergetesa, a syn Laodike miał nawet poczuć się na tyle 
pewnie, iż planował inwazję na Egipt66. Jednak w walnej 
bitwie Seleukos, który zdaniem Justyna „urodził się jedynie 
po to, by służyć Fortunie za igraszkę”, poniósł sromotną 
klęskę i w panice uciekł do Antiochii. Wojna była wyczer-
pująca dla obu stron i Euergetes zrozumiał, że wielkie plany, 
z którymi rozpoczynał zmagania, należy odłożyć ad acta. 
Postanowił zawrzeć pokój, póki przeciwnikowi nie uda-
ło się odwojować wszystkich terenów opanowanych przez 
niego w pierwszej fazie wojny. Traktat pokojowy, podpisany 
w 241 r., miał obowiązywać 10 lat i był bardzo korzystny 
dla Lagidy. Rezygnacja z terenów za Eufratem nie zabolała 
go zbytnio, gdyż zdawał sobie sprawę, że nie miał szans 
na trwałe narzucenie tam swojej władzy. Trudniej przyszło 
mu pogodzić się z ustąpieniem z północnej Syrii, chociaż 

65 Zmusiło to Egipt do importowania zboża z Syrii, Fenicji, Cypru 
i innych miejsc, zob. Hölbl 2001: 49.

66 Just. 27.2.5.



180 ROZDZIAŁ III

pozostała mu tam enklawa o pierwszorzędnym znaczeniu. 
Zatrzymywał bowiem Seleucję Pierię67. Obecność ptolemej-
ska w tym porcie będzie odtąd niemiłosiernie ciążyć królom 
z Antiochii. Miasto to, obok Laodikei, było najważniejszym 
portem ich monarchii. Podobnie jak Aleksandria dla Egiptu, 
tak Seleucja stanowiła dla potomków Seleukosa wrota na 
Morze Śródziemne. Upokorzenia dopełniał fakt, iż nie tak 
dawno w tym mieście mieściła się stolica całego państwa. 
Seleucja Pieria była zapewne jedynym odstępstwem od 
dotychczasowego stanu rzeczy w Syrii, gdzie granica po-
została na rzece Eleutheros. Znaczące straty terytorialne 
zanotowali natomiast Seleukidzi w Azji Mniejszej. Utracili 
niemal wszystkie punkty oparcia na wybrzeżach Cylicji, Li-
kii, Karii i Jonii. Ptolemeusz opanował nawet miasta Ainos 
i Maroneję na wybrzeżu trackim.

Trzecie starcie między dwoma potęgami przyniosło więc 
znaczące sukcesy stronie egipskiej. Lagidzi odbudowali swą 
pozycję w basenie egejskim, a ich panowanie nad Celesyrią 
wydawało się niezagrożone. Zaznaczyli nawet swą obecność 
na terenach rywali. Euergetes założył na północnych wy-
brzeżach Syrii, w dzisiejszym Ras ibn Hani, osiedle, które 
miało chronić Seleucję Pierię od strony znajdującej się w rę-
kach seleukidzkich Laodikei Nadmorskiej68. Rozkoszując się 
w Aleksandrii owocami zwycięstwa, potomkowie Lagosa 
byliby w błędzie, gdyby uznali, że sprawa jest zakończona. 
W Antiochii bowiem traktowano tę sytuację tylko jako stan 
przejściowy.

67 Plb. 5.58.10; Just. 27.2.9.
68 Osiedle to znane jest tylko z pozostałości archeologicznych 

i znalezionych tam monet, zob. Cohen 2006: 124–125.
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Nowi władcy nad Nilem i Orontesem

Pod koniec lat 20. III w. niemal równocześnie we wszystkich 
trzech największych monarchiach hellenistycznych doszło 
do zmiany władców. Diadem Seleukidów włożył na głowę 
Antioch III, w państwie Lagidów na tronie zasiadł Ptole-
meusz IV, a w Macedonii rządy objął Filip V. Wszyscy trzej 
nowi królowie byli młodzi. Filip miał około 17 lat, Antioch 
i Ptolemeusz około 20. Swoje państwa od poprzedników 
otrzymali w różnym stanie i różny potrafili zrobić użytek 
z ich zasobów. Każdy z nich miał swoje wzloty i upadki, 
każdy też inaczej był oceniany zarówno przez starożytnych, 
jak i współczesną naukę. Najbardziej surową cenzurkę 
wystawia się Ptolemeuszowi IV. Niezależnie bowiem od 
zróżnicowanej oceny rządów dwóch pozostałych nikt nie 
odmawia Filipowi i Antiochowi energii i zdolności. Tym-
czasem Ptolemeusz IV to zdaniem antycznych autorów 
i współczesnych badaczy pierwszy nieudolny władca z dy-
nastii Lagidów, którego nie ma co porównywać nie tylko 
z założycielem dynastii, ale nawet z jego dziadem i ojcem.

 Ptolemeusz IV, najstarszy syn Ptolemeusza III Eu-
ergetesa, objął władzę po śmierci ojca w 221 r. i od razu 
przyjął przydomek kultowy Filopator („Kochający ojca”). 
Nie odziedziczył jednak po ojcu zbyt wielu cech. Euergetes, 
chociaż pod koniec rządów prowadził spokojne i leniwe 
życie, to wcześniej dał wiele dowodów energii i zdolności 
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do podejmowania szybkich i efektywnych działań. Zresztą 
jego bardziej pasywne zachowanie w okresie po wojnie sy-
ryjskiej wynikać mogło z trzeźwej kalkulacji. Ze snującego 
uniwersalistyczne plany marzyciela Euergetes stał się po 
prostu realnie myślącym politykiem. Jego syn natomiast 
od samego początku wolał spędzać czas w Aleksandrii, 
we wspaniałych pałacach i w otoczeniu licznego dworu. 
Może rozleniwiał go stan państwa, jakie pozostawił mu 
ojciec. Mogło się bowiem wydawać, że sprawy państwowe 
toczą się prawidłowym rytmem i są niczym niezagrożone. 
Na pierwszy rzut oka było nawet lepiej niż w czasach 
rządów dwóch pierwszych członków rodu, twórców całej 
machiny państwowej. Imperium Lagidów, jakie pozostawił 
po sobie Ptolemeusz III, nigdy przecież nie było tak roz-
ległe, a rozmach prowadzonej przez niego polityki musiał 
budzić podziw. Flota i wojsko, aktywnie operujące w base-
nie egejskim także poza działaniami związanymi z wojną 
laodikejską, przyniosły ogromne zdobycze terytorialne. Po-
siadłości ptolemejskie pokrywały wybrzeża małoazjatyckie, 
a bazy dynastii znajdowały się nawet w odległej Tracji. Silne 
wpływy udało się także podtrzymać, a częściowo rozbu-
dować, w Helladzie. Euergetes, tak jak jego poprzednicy, 
nie szczędził pieniędzy na podsycanie antymacedońskich 
nastrojów. Co prawda sojusznikom wiodło się różnie. 
Związek Achajski, przez pewien czas główna siła opo-
zycyjna wobec macedońskiej hegemonii, ostatecznie nie 
spełnił pokładanych w nim nadziei. Podobnie spartański 
król Kleomenes III na polach bitwy pod Sellazją w 222 r. 
przegrał z kretesem. Mimo to zbudowane jeszcze przez 
poprzedników dobre relacje z wieloma greckimi poleis wciąż 
pozwalały na prowadzenie polityki w tym regionie. Dobre 
i bliskie stosunki łączyły władców znad Nilu z miastami kre-
teńskimi. Dzięki temu flota miała ważne punkty oparcia na 
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tym akwenie, a siły lądowe możliwość werbunku świetnych 
żołnierzy. Przyjazne, chociaż luźne kontakty utrzymywano 
także z rosnącą na zachodzie nową potęgą — Republiką 
Rzymską. O przyjaźń z potężnymi Lagidami warto było 
dbać — Hieron II, rządzący w Syrakuzach, najsilniejszej polis 
greckiej na Sycylii, przysłał do Aleksandrii w darze luksuso-
wy statek. Sukcesy odnoszono także na południu — silna 
penetracja wybrzeży Morza Czerwonego przekształciła je 
w akwen, który władcy z Aleksandrii mieliby prawo nazwać 
„Morzem Ptolemejskim”. Monarchia Lagidów jaśniała na 
arenie zewnętrznej pełnym blaskiem i była wiodącą siłą we 
wschodniej części basenu śródziemnomorskiego. Wprawne 
oko mogło jednak dostrzec rysy na tym imponującym obra-
zie. Przecież niepokoje, które zmusiły Euergetesa do prze-
rwania wschodniej wyprawy w głąb państwa Seleukidów, 
nie były przypadkiem. W pewnym stopniu odpowiedzialny 
był za nie ten, od którego niemal wszystko w gospodarce 
egipskiej zależało — Nil. Egipt dotknęła seria niedostatecz-
nych wylewów, a co za tym idzie — mniejsze niż zwykle 
zbiory. Niekiedy nawet pojawiał się głód. Niewykluczone, 
że obok przyczyn socjalnych i gospodarczych pewną rolę 
w wybuchu niepokojów odegrała także narastająca niechęć 
Egipcjan do obcych panów1; łagodzeniu tych konfliktów 
na pewno nie sprzyjała zachłanność państwowego skarbca, 
zwłaszcza że ptolemejskiemu fiskusowi nie można było 
odmówić sprawności w ściąganiu należnych świadczeń.

1 Kapłani egipscy w tzw. Dekrecie z Kanopos (OGIS I, 56) pod-
kreślali troskę władcy o nękany nieurodzajem kraj. Także niektóre 
papirusy (np. P.Edfou 3.8) zdają się mówić o głodzie na skutek zbyt 
małych wylewów Nilu w latach 247–245, zob. Łukaszewicz 1996. Na 
temat ewentualnych czynników narodowych zob. Peremans 1981; 
Hauben 1990 (obaj kładą nacisk na czynniki socjalne i ekonomiczne); 
Huss 2001: 373–375, por. także Huss 1978.
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Najgorsze miało dopiero nadejść. Około 222–220 r., 
z nie do końca jasnych przyczyn, gospodarka Egiptu prze-
żywać zaczęła ogromne trudności. Nie był to zresztą tylko 
problem Egiptu. Okres niczym niezmąconej prosperity 
dobiegał wówczas końca w całym świecie śródziemnomor-
skim. Gdyby działali wówczas różnego rodzaju analitycy 
i ekonomiści, groźne słowo „kryzys” odmieniane byłoby 
zapewne przez wszystkie przypadki. W państwie Lagidów 
trudności ekonomiczne najlepiej widoczne były w załama-
niu się dotychczasowej formy trójmetalicznego systemu 
monetarnego.

W mennictwie ptolemejskim używano trzech metali: 
złota, srebra i brązu. Złote emisje, chociaż i tak w stosunku 
do innych państw świata greckiego licznie wydawane, miały 
charakter przede wszystkim propagandowy. Wykonywano 
je szczególnie starannie, z dbałością o umieszczane na 
nich wizerunki. Do codziennego użytku przeznaczone 
były monety srebrne i brązowe, przy czym i one odgry-
wały rolę w tworzeniu wizerunku władzy Lagidów. Iko-
nografia monet, zarówno tych ze szlachetnych kruszców, 
jak i brązowych, dowodzi bowiem, że władcy doskonale 
zdawali sobie sprawę z tego, że moneta jest swego rodzaju 
środkiem komunikacji między władzą a poddanymi, a więc 
jej ikonografia musi nie tylko być nośnikiem pożądanych 
przez emitenta informacji, ale także powinna odpowiadać 
oczekiwaniom odbiorców poszczególnych jej typów2. Tra-
dycyjnym surowcem w mennictwie greckim było srebro 
i podobnie sytuacja wyglądała w państwie Lagidów, ale już 
Ptolemeusz I wprowadził do obiegu także monety brązowe. 

2 von Reden 2007: 29. Pieniądz ze szlachetnych kruszców był 
bity przede wszystkim na potrzeby stolicy, armii i samych władców, 
natomiast emisje monet brązowych związane były z działaniem ad-
ministracji lokalnej i rozwojem gospodarki pieniężnej w kraju.
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Znaczący rozwój mennictwa brązowego nastąpił za Ptole-
meusza II i był częścią szerzej zakrojonej reformy fiskalnej 
i mennictwa ze szlachetnych kruszców, przeprowadzonej 
ok. 265–260 r. Przede wszystkim wprowadzono wówczas 
do obiegu szerszy niż dotąd wachlarz jednostek. Doku-
mentacja papirusowa już od lat 50. III w. dowodzi coraz 
szerszego posługiwania się monetami brązowymi w tran- 
sakcjach dokonywanych w kraju. Pieniądze z tego surowca 
odgrywały także pewną rolę w systemie podatkowym. Za 
pierwszych trzech Ptolemeuszy parytet brązu do monet 
srebrnych był regulowany prawnie, a kontrolę nad wymianą 
sprawowały lokalne banki. Chociaż nominalnie monety 
brązowe miały stanowić ekwiwalent do jednostek srebra, 
w praktyce pobierano dodatkową opłatę przy kupnie każdej 
srebrnej tetradrachmy (statera). Kolejni władcy wprowadzali 
zmiany w jednostkach brązowych, a standaryzacji monet 
brązowych towarzyszył widoczny w papirusach wirtualny 
zanik płatności dokonywanych w srebrze3.

W źródłach papirologicznych pochodzących już z same-
go początku panowania Ptolemeusza IV widoczne są oznaki 
problemów gospodarczych i monetarnych. Dokumenty 
pozwalają dostrzec wzrost cen rynkowych na np. takie to-
wary, jak zboże czy wino, a także umownych cen karnych 
za niewypełnienie zobowiązań ustalonych w kontraktach4. 
Także źródła numizmatyczne wskazują na narastające 

3 Oznaczało to, że np. tetradrachma warta była nie 24 obole, 
lecz 25–26, zależnie od wysokości opłaty (allage). Na temat monety 
brązowej w Egipcie zob. Mørkholm 1991: 105–108; Lorber 2005; 
von Reden 2007: 58–70, 111–117.

4 Listy cen na podstawie materiału papirologicznego zestawił 
Maresch (1996: 181–194). W niektórych przypadkach wzrost był 
ponad 100-procentowy. Por. także Cadell, Le Rider 1997: 28–31 
odnośnie do cen zboża.
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trudności. Ptolemeusz IV przez większosć swych rządów 
utrzymywał standard monet brązowych wprowadzony 
przez jego poprzednika, bazujący na drachmie o wadze 
ok. 72 g. W późniejszym okresie panowania Filopatora 
(na pewno przed 205 r.) przeprowadzono reformę. Skarby 
znalezione podczas wykopalisk archeologicznych wskazu-
ją, że ograniczono wówczas wagę największej dostępnej 
monety brązowej (tetrobol ok. 48 g wobec wcześniejszych 
monet o wadze 72 g i 96 g). Taką politykę w mennnictwie 
brązowym kontynuował także następca Ptolemeusza IV, 
Ptolemeusz V Epifanes. Generalnie rzecz biorąc, znaleziska 
monet pokazują, że waga największych monet brązowych 
systematycznie spadała od czasów Ptolemeusza III do 
Ptolemeusza V z 96 g do 29 g5. Na dodatek pod koniec lat 
30. III w. monety złote i srebrne w dużej mierze zniknęły 
z kraju. Nawet swoje zobowiązania wobec przyjaciół i so-
juszników Lagidzi zaczęli wypłacać w monecie brązowej. 
Załamaniu uległ parytet pomiędzy pieniądzem srebrnym 
a brązowym, a ich wartość stała się polem do negocjacji 
i lokalnej polityki kontrolowanej przez banki. Pogłębianie 
się tego procesu pod koniec III w. doprowadziło do sytuacji, 
w której drachma w brązie i drachma w srebrze nie były już 
wobec siebie równoważne. Materiał źródłowy nie pozwala 
na jednoznaczną odpowiedź, czy zmiany te były wynikiem 
starań władz centralnych zamierzających rozwiązać te pro-
blemy monetarne, czy też stanowiły odpowiedź lokalnych 
urzędów na upadek systemu.

Badacze proponowali różne wyjaśnienia tych zjawisk. 
Jedna z propozycji zakłada, że w ówczesnym Egipcie do-
szło do faktycznej inflacji, spowodowanej nadmierną liczbą 
monet będących w obiegu, przy zbyt małej podaży dóbr, 
zwłaszcza podstawowych artykułów. Badacze ci powiązali 

5 Lorber 2005: 140–141.
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kryzys gospodarczy z IV wojną syryjską. Ich zdaniem 
zaopatrywanie wyjątkowo dużej armii, jaką powołano na 
potrzeby tej wojny, spowodowało wpompowanie w kraj 
ogromnej ilości pieniądza. Problemy miały pogłębić także 
hojne donacje i nagrody, jakie po zwycięstwie wypłacono 
żołnierzom (także egipskim, którzy w ten sposób wprowa-
dzili na prowincji kolejne monety) i świątyniom. Hipoteza 
także zakłada, że rezerwy zboża w kraju były wówczas na 
wyczerpaniu na skutek wojny i udziału części chłopów 
w kampanii rafijskiej. Te wszystkie czynniki miały spo-
wodować, że ceny wymknęły się spod kontroli i zaczęły 
gwałtownie rosnąć6. Taka argumentacja budzi jednak wiele 
zastrzeżeń. Przede wszystkim nie wiemy, czy wypłata na-
gród uczestnikom bitwy pod Rafią musiała spowodować 
produkcję dużej liczby monet. Nagrody i donacje wypłaco-
ne wówczas przez Ptolemeusza, jak zobaczymy, istotnie były 
wysokie, ale były jednorazowe, a zatem nie mogły spowodo-
wać długotrwałej inflacji. Kontyngent 20 tysięcy egipskich 
żołnierzy w skali całej populacji zatrudnionej w rolnictwie 
był tak znikomy, że nie mógł spowodować perturbacji 
w produkcji zboża. Ponadto we wczesnym okresie rządów 
ptolemejskich w Egipcie trudno mówić o zbyt dużej ilości 
monet krążących po kraju (poza Aleksandrią)7.

Wydaje się zatem, że wciąż najbliższe prawdy są teorie 
zakładające, że wzrost cen u schyłku III w. był wynikiem 
przewartościowania monety brązowej do srebrnej, a nie 
skutkiem inflacji. Hipotezy te łączą zmiany w parytecie 
waluty brązowej do srebrnej z wprowadzeniem nowej jed-

6 Cadell, Le Rider 1997.
7 Por. także von Reden (2007: 76–77), która słusznie argumentuje, 

że gospodarka pieniężna w Egipcie nie była wyłącznie gotówkowa. 
Moneta była środkiem wymiany, ale często drachma służyła tylko jako 
jednostka obrachunkowa przy transakcjach bezgotówkowych.
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nostki obrachunkowej, wciąż zwanej brązową drachmą, ale 
de facto wartej już tylko ułamek srebrnej drachmy8. Badacze 
ci w swoich rozważaniach posługują się pojęciem „inflacji 
miedziowej”, uznając, że zmianie uległy ceny tylko w mo-
necie brązowej, a odpowiedzialna za to była nie faktyczna 
inflacja, lecz zmiana taryfy przeliczeniowej waluty brązowej 
na srebrną. Oznaki problemów gospodarczych na początku 
rządów Ptolemeusza IV nie były na tyle silne, aby mogły 
spowodować tak znaczący wzrost cen, jak np. w przypadku 
zboża o ponad 100 procent, a zatem wytłumaczeniem mogą 
być manipulacje pieniądzem. Jak jednak zauważono, wcze-
śniej w III w. nieraz przeprowadzano zmiany w odniesieniu 
do wagi i wartości monet, a nie prowadziło to do znaczących 
zmian cen. W związku z tym zaproponowano wyjaśnienie, 
że po prostu oficjalnie podwojono ilość brązowych drachm 
przeliczanych na srebrny stater, czyli zamiast 24 brązowych 
oboli za 1 stater płacono 48. Możliwe, że władze centralne 
już ok 222/221 r. próbowały bez większego powodzenia 
zmienić ten parytet bądź, że uczyniły to ok. 218 r., widząc, 
że i tak stał się on przedmiotem negocjacji podczas prze-
prowadzania transakcji. Niewykluczone jednak, że parytet 
między pieniądzem srebrnym i brązowym uległ zachwianiu 
jeszcze pod koniec panowania Ptolemeusza III i określały 
go niezależnie od siebie lokalne banki9. Tradycyjny stosu-
nek wartości brązu do srebra w Egipcie wynosił 1 : 60, co 
arytmetycznie idealnie odpowiada założeniu o podwojeniu 
liczby brązowych oboli przeliczanej na srebrny stater10. 
Ptolemeusz IV zamierzał zapewne wyrównać wzrastające 

8 Segre 1942; Reekmans 1949 i 1950: 69–80; Maresch 1996: 21–29, 
58–63; von Reden 2007: 70–78.

9 von Reden 2007: 72–73. Biorąc pod uwagę, że — jak się wyda-
je — stary system trwał w Tebaidzie aż do 210 r., kwestia parytetu 
była przedmiotem lokalnych regulacji.

10 von Reden 2007: 74–75.
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rozbieżności między srebrną tetradrachmą i brązową drach-
mą poprzez wprowadzenie nowego, wyższego przelicznika 
brązowych drachm na 1 srebrnego statera. W połączeniu 
z innymi zachodzącymi wówczas zmianami w polityce 
monetarnej oznaczało to porzucenie dotychczasowej formy 
trójmetalicznego systemu monetarnego, a pieniądz brązowy 
stał się niezależną walutą opartą o swą wartość metaliczną. 
Sugeruje to także fakt, że nie ma już śladów wskazujących 
na dalszą działalność specjalnego typu banku, odpowie-
dzialnego za wymianę pieniądza brązowego i srebrnego. 
Najistotniejszym zaś czynnikiem, który do tego doprowa-
dził, był odczuwalny brak srebra w kraju, co w mniejszym 
stopniu dotknęło stolicę. Władze centralne starały się 
bowiem gromadzić w skarbcu pieniądz srebrny, gdyż tylko 
za jego pomocą można było opłacać wyższych urzędników 
cywilnych i wojskowych oraz wypłacać zasiłki zagranicznym 
partnerom. W efekcie w codziennym życiu nad Nilem mo-
nety srebrne stały się coraz rzadsze, a to zmusiło władze do 
wprowadzenia nowego parytetu między srebrem a brązem 
i odtąd aż do końca ptolemejskiego panowania nad Nilem 
parytet między pieniądzem srebrnym a brązowym pozosta-
wał zachwiany. Reakcje na brak pieniądza srebrnego były 
jednak różne w różnych częściach Egiptu, w efekcie rozwój 
wydarzeń nie był jednolity w całym kraju, a to oznacza brak 
jednolitej polityki władz centralnych. Niewykluczone zatem, 
że słuszne są przypuszczenia o tym, iż system monetarny 
zaczął funkcjonować w oparciu o regulacje wydawane lokal-
nie przez banki królewskie, działające bez jasnych dyrektyw 
ze strony diojkety11.

Zamęt w następnym okresie zdaniem niektórych bada-
czy pogłębiał też pieniądz srebrny. Ich zdaniem dewaluację 
pieniądza w Egipcie przeprowadzano w sprytny sposób, 

11 Tak von Reden 2007: 76.
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psując jedynie część emisji, co prowadziło do sytuacji, 
że obok monety pełnowartościowej w obiegu znajdowały 
się także te o obniżonej znacznie (ponad 50%) zawartości 
czystego srebra. Psute monety swym wyglądem nie zdra-
dzały tego procederu, co miało pozostawić przeciętnego 
mieszkańca kraju w błogiej nieświadomości tego faktu. 
W rzeczywistości jednak doprowadziło to do spekulacji 
monetą12.

Kryzysowi monetarnemu towarzyszyły w każdym razie 
i wstrząsy polityczne: lokalne niepokoje społeczne, kło-
poty ze świątyniami egipskimi w Tebaidzie czy wreszcie 
narastająca presja z zewnątrz, przede wszystkim ze strony 
Seleukidów, a następnie także i Antygonidów. Prawdopo-
dobnie to właśnie wymykanie się lokalnej administracji spod 
kontroli centrali oraz postępująca dezintegracja polityczna 
kraju były odpowiedzialne za kryzys systemu monetarnego 
w monarchii ptolemejskiej. Problemy wewnętrzne musiały 
zaś prędzej czy później przełożyć się także na politykę 
zagraniczną, gdyż Lagidzi zawsze chętnie wspierali się ar-
gumentami finansowymi w swych działaniach na zewnątrz. 
Nic lepiej niż brzęcząca moneta nie budowało ciepłych 
relacji z państwami i miastami.

Tak więc pomimo dysponowania wciąż ogromnymi 
zasobami sytuacja państwa nie była tak idealna, by panu-
jący mógł zajmować się jedynie celebrowaniem własnej 
pozycji. Wręcz przeciwnie, wymagała od władcy pewnych 
umiejętności i zdolności. Ptolemeusz IV natomiast był 
zaprzeczeniem energii i zdolności swoich trzech wielkich 
poprzedników. Taki w każdym razie obraz Filopatora malują 
antyczni historycy.

12 Mrozek 1978: 44–45. Tempo deprecjacji srebrnej drachmy 
początkowo nie było jednak zbyt gwałtowne.
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Ptolemeusz III wychowanie młodego następcy tronu 
powierzył nie byle jakiej postaci — ówczesnemu kierowni-
kowi Wielkiej Biblioteki Aleksandryjskiej, Eratostenesowi. 
Ten dysponujący nieprzeciętnym umysłem uczony miał 
wszechstronne zainteresowania. Trudno byłoby znaleźć 
dziedzinę nauki, w której nie wypowiedział się, i to z re-
guły w znaczący sposób; największe sukcesy zanotował 
na polu geografii, matematyki, filologii i chronologii. Jak 
mało kto zatem nadawał się na nauczyciela przyszłego 
władcy, ale jego wychowanek w zgodnej opinii antycznych 
chluby swojemu mistrzowi nie przyniósł. Na pewno udało 
mu się zaszczepić w młodym Lagidzie zainteresowania 
literackie. Filopator wielką admirację żywił dla twórczości 
Homera, któremu w stolicy wystawił wspaniałą świątynię. 
W jej centrum stał posąg kultowy Homera w otoczeniu 
rzeźb symbolizujących siedem miast, które aspirowały do 
miana ojczyzny twórcy Iliady i Odysei. Próbował stworzyć 
na dworze środowisko dramaturgów, sam zresztą napisał 
tragedię Adonis, niezachowaną, trudno więc ocenić, czy 
ta próba literacka była udana13. Drugą dziedziną, która 
pochłaniała Ptolemeusza, była religia, a przede wszystkim 
kult Dionizosa. Ten bóg winnej latorośli cieszył się zawsze 
atencją ze strony Lagidów. Obok Heraklesa awansował na 
pozycję jednego z przodków dynastii14. Złożony charakter 
tego bóstwa pozwalał na połączenie różnych elementów 
z zakresu kultu władców oraz królewskiej ideologii i pro-
pagandy. Dionizos był między innymi bóstwem obfitości, 
sztuki, a jako bóg wina i ekstatycznej zabawy, otoczony 

13 Schol. Aristoph., Thesm. 1059. Opis świątyni Homera znamy 
dzięki Elianowi (Hist. var. 13.22). Zachował się także anonimowy po-
emat jej dedykowany, zob. Fraser 1972, I: 311, II: 862 przyp. 423.

14 OGIS 54.6; SEG XXXVIII, 1476: Theocr., Id. 17.27; Satyros, 
FGH 631, F 1.
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przez bakchiczny orszak, był także bogiem rozkoszy i we-
sołości. Do tego właśnie aspektu odwołali się Ptolemeusze. 
Żaden z członków rodu Lagidów nie był tak mocno zafa-
scynowany Dionizosem, jak Filopator. Wytatuował on sobie 
na ciele symbolizujący go liść bluszczu, ustanowił szereg 
świąt ku jego czci, aleksandryjskie demy otrzymały nazwy 
dionizyjskie, a na dworze ustanowiona została wspólnota 
wyznawców Dionizosa (thiasos). Sam władca, występujący 
jako Nowy Dionizos, przewodził odprawianym misteriom, 
z reguły, jak na reputację tego boga przystało, o orgiastycz-
nym charakterze. Wino, muzyka i taniec stanowiły główny 
element tych nader często organizowanych świąt; każde 
z nich miało też pewne odrębne ceremonie. Jedną z nich 
były np. nazywające się wdzięcznie Lagynoforia („Święto 
butelki”), podczas których uczestnicy w procesji zanosili do 
pałacu naczynia na wino (zwane właśnie lagynos), a następnie 
rytualnie konsumowali ich zawartość15.

Dionizos idealnie musiał odpowiadać usposobieniu Pto-
lemeusza IV, który z upodobaniem pogrążał się w zmysło-
wych przyjemnościach. Jego oddanie wymyślnym zabawom 
i zamiłowanie do luksusu było w świecie antycznym niemal 
przysłowiowe. Nie bez powodu zajmuje poczesne miejsce 
w dziele Athenajosa, który zebrał masę informacji na te-
mat zbytku, pławienia się w luksusie, podkreślając, jak na 
prawdziwego stoika przystało, zgubny wpływ takiego trybu 
życia. Bodaj najbardziej spektakularnym przejawem bogac-
twa władcy Egiptu były jego słynne okręty reprezentacyjne, 

15 Oddanie Filopatora dla Dionizosa jest dobrze udokumento-
wane, zob. np. Eratosth., FGH 241, F 16; Euphr., fr. 1; Luc., Cal. 
16; Ath. 11.497c. O szczególnym zainteresowaniu Filopatora kultem 
Dionizosa świadczy też próba poddania misteriów dionizyjskich 
rządowej kontroli (C.Ord.Ptol. 29).
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jedne z największych osobliwości skomentowanych przez 
Athenajosa (5.203e–206c). Opis jednego z nich zaczerpnął 
on z zaginionego dzieła Kalliksejnosa z Rodos, który na 
własne oczy mógł podziwiać owe pływające cuda. Pomniej-
sze opisy tych okrętów pozostawili także Plutarch (Demetr. 
43.5) i Pliniusz (Hist. Nat. 7.207–208), a więc budziły one 
zainteresowanie wielu pisarzy antycznych. Całkiem słusznie, 
gdyż były to najbardziej spektakularne obiekty pływające 
epoki. „Obiekty”, gdyż trudno określić je zwykłym słowem 
„okręt”. Pierwszy z nich to tessarakontera, największy okręt 
starożytności, długi na 280 łokci, szeroki na 38, wysoki na 
48, posiadał 40 rzędów wioseł. Załogę stanowiło 400 ma-
rynarzy, 4000 wioślarzy oraz ok. 3000 żołnierzy. Charak-
teryzował się piękną, proporcjonalną konstrukcją, a wra-
żenia uzupełniały piękne malowidła, pokrywające niemal 
każdą wolną przestrzeń. Niewiele mniejszy był thalamegos, 
którego długość wynosiła pół stadionu (ok. 200 łokci), 
szerokość — 30 łokci, a wysokość — prawie 40 łokci. 
Ten zbudowany z najlepszych materiałów (syryjskiego 
cedru i milezyjskiego cyprysu) statek rzeczny konstrukcyj-
nie był rodzajem katamaranu. Filopator przemierzał nim 
wody Nilu, wprawiając w zdumienie swoich poddanych, 
na których wrażenie robić musiały rozmiary i zewnętrzne 
zdobienia. Najbliższe otoczenie władcy mogło podziwiać 
także wnętrza tego pływającego pałacu, a te były wprost 
bajeczne — urządzone z przepychem, z elementami z naj-
droższych gatunków drewna, kości słoniowej i złota. Nie 
zabrakło też miejsc kultowych i to tych najbardziej bliskich 
stylowi życia władcy. Na wyższym pokładzie mieściła się 
okrągła świątynia bogini miłości Afrodyty, sala bakchiczna 
i sztuczna jaskinia w stylu dionizyjskim, w której stały posągi 
rodziny królewskiej. Przydatność bojowa tych pływających 
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kolosów była znikoma, ale przecież nie walka była ich 
przeznaczeniem16. 

 Nic dziwnego, że na takim trybie życia władcy cierpiał 
jego kraj. Zdaniem Polibiusza (5.34) Ptolemeusz IV zanie-
dbywał sprawy państwa, obojętnie przyglądał się ważkim 
problemom, a jeśli działał, to wyjątkowo opieszale. Czas 
natomiast spędzał na nieprzystojnych miłostkach i nie-
ustających pijatykach. Nieudolność Filopatora Polibiusz 
przedstawia i tak w dosyć powściągliwym stylu, ukazując 
jego gnuśność i brak energii raczej poprzez kolejne wyda-
rzenia. Justyn (30.1) natomiast, swoim zwyczajem, nie unika 
sensacyjnych szczegółów i zdecydowanych sądów. Oskarża 
go nie tylko o śmierć brata, ale także o zamordowanie 
obojga rodziców. Następnie zaś Ptolemeusz, „jak gdyby 
szczęśliwie wykonał swoje zadanie, oddał się swawolnemu 
życiu”. Za przykładem dworu demoralizacja miała objąć 
urzędników, dowódców, a nawet zwykłych żołnierzy. Co 
gorsza, wedle Justyna władca dalej pogrążał się w rozpuście, 
a kolejne uczty i noce w towarzystwie kolejnych kochanek 
urozmaicał kolejnymi zbrodniami, usuwając nawet swoją 
siostrę-żonę Arsinoe. Wyraźnie zniesmaczony Justyn pisze, 
iż król „nie był już tylko widzem, lecz stał się nauczycielem 
niegodziwości i sam grał na lirze uwodzicielskie piosenki”. 
Nieustający festiwal orgii miał trwać aż do śmierci Filopa-
tora, a na domiar złego władzę de facto przejęły kobiety — 
ulubiona hetera Agatokleja i jej matka Ojnante, wspierane 
przez syna tej drugiej, Agatoklesa. W podobnym tonie 
wypowiada się Athenajos (13.577a), pisząc za Polibiuszem, 

16 Hauben (1981) rozważa negatywny wpływ takiej megalomanii 
Filopatora na potencjał sił morskich Egiptu poprzez marnowanie 
środków finansowych, a przede wszystkim drewna. Na temat zagad-
nień konstrukcyjnych tych okrętów zob. Caspari 1916; Casson 1971: 
108–112; Chaffin 1993; Ducin 1995.
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że Agatokleja doprowadziła Filopatora do ruiny, a Plu-
tarch (Cleom. 33.1) bez ogródek podsumowuje, że rządy 
Ptolemeusza IV przyniosły wielką „rozwiązłość obyczajów 
i pijaństwo i zamieniły się w panowanie kobiet”. Ojnante 
zaś miała na dodatek prowadzić dom publiczny. Plutarch 
jest zresztą wyjątkowo złośliwy, pisząc, że najlepsze, na 
co było stać władcę w krótkich chwilach otrzeźwienia, to 
urządzanie uroczystości religijnych, podczas których sam 
zbierał składki na czynności kultowe.

W oczach starożytnych autorów Ptolemeuszowi IV 
zdecydowanie daleko było do miana władcy z prawdziwego 
zdarzenia. Poczesne miejsce natomiast zajmowałby w galerii 
potworów i rozpustników. Czy jednak ten opis antycznych 
autorów nie jest nazbyt przejaskrawiony? Jak zobaczymy, 
podczas dramatycznych wydarzeń IV wojny syryjskiej ten 
ociężały i gnuśny władca potrafił dawać dowody energii 
i zaangażowania. Może więc Filopator po prostu miał 
inne usposobienie i zainteresowania niż jego poprzednicy. 
Z pewnością lepiej zrozumiałby go rzymski cesarz Neron, 
inna „artystyczna dusza” wśród starożytnych władców. 
Chociaż niektórzy zapewne więcej podobieństw widzieliby 
w Kaliguli. Na pewno jednak w jednym nie można Ptole-
meuszowi odmówić umiejętności. Mając ogromne środki 
do dyspozycji, wiedział, jak się nimi posłużyć, aby życie 
było przyjemne, ale zarazem by podkreślić wspaniałość 
dynastii. Nie bez powodu autorzy antyczni, charakteryzu-
jąc jego poczynania, nader często używali sformułowania 
tryphé17. To pojęcie miało niejednoznaczny sens i w literatu-
rze antycznej przede wszystkim eksponowano jego aspekt 
pejoratywny — zamiłowanie do luksusu, hulaszczego 
życia, rozpasanie, zbytkowność prowadzące do rozpusty 
i zniewieściałość. Tak rozumiana tryphé znalazła się np. 

17 Luc., Cal. 16; Porph., FGH 260, F 44.
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w centrum zainteresowania Athenajosa w jego Deipnoso-
phistai. Często wręcz charakteryzował on poszczególnych 
władców poprzez stopień ich zamiłowania do luksusu i od-
powiednio dokonywał selekcji materiału. Z drugiej strony 
tryphé miało także aspekty pozytywne, oznaczając splendor, 
wspaniałość. Do nich to właśnie Lagidzi odwoływali się 
świadomie w swojej ideologii. Podkreślając swoją tryphé, 
manifestowali w ten sposób swoją potęgę, gdyż związek 
między dobrobytem a siłą był dla poddanych oczywisty. 
Idąc zresztą w ślady ojca, Filopator przyjął nawet przydo-
mek Tryphon18. Tego rodzaju ekscesy, chociaż przyjemne, 
nie były zatem tylko pustą zabawą, ale także świadomym 
budowaniem wizerunku. Jednak dla pisarzy antycznych 
idealnie symbolizował on zgubne skutki pławienia się 
w luksusie. Pamiętajmy, że Polibiusz, który jest najpewniej-
szym źródłem na temat jego rządów, niewątpliwie swoje 
informacje czerpał ze źródła niechętnego Filopatorowi. 
Z kolei Justyn i streszczany przez niego Pompejusz Trogus 
uwielbiali moralizować i dawać pouczające przykłady. Nie 
dysponujemy zresztą oryginalną relacją Trogusa, a wiemy, 
że Justyn z reguły w swojej epitomie uwypuklał ekscesy, 
by jeszcze wyraźniej udzielić czytelnikowi moralnej lekcji. 
Podobnie Plutarch, także piszący dużo później, musiał ba-
zować na innych źródłach, które wykorzystał tym chętniej, 
że łatwiej mógł skontrastować surowe, spartańskie obyczaje 
Kleomenesa z zepsuciem króla Egiptu.

18 Plin., Hist. Nat. 7.208. Gwoli ścisłości należy dodać, że w nauce 
często odrzuca się ten przekaz jako niepotwierdzony przez inne źró-
dła. Jednak, gdy umieścimy Ptolemeusza IV w całym szeregu innych 
przedstawicieli dynastii i wspomnimy jego atencję dla Dionizosa 
(z którego kultem przydomek Tryphon się wiąże), przyjęcie przez 
niego takiego epitetu staje się bardziej prawdopodobne, por. także 
Tondriau 1948: 52; Grabowski 2010.
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Nie ulega wątpliwości, że nawet pamiętając o przeja-
skrawieniu przez antycznych dziejopisów obrazu Ptoleme-
usza IV, trudno uznać go za władcę szczególnie zdolnego 
i oddanego sprawom państwa. Nie musiałoby to być ka-
tastrofalne dla państwa, gdyby miał w otoczeniu dobrych 
doradców, prowadzących sprawy państwowe. I oni jednak 
nie mieli szczęścia do ocen antycznych historyków. Zarów-
no Sosibios, jak i Agatokles przedstawiani byli jako podli 
mistrzowie zbrodni i intryg, niecofający się przed niczym 
dla osiągnięcia własnych celów. W tym wypadku na pewno 
nie sposób zgodzić się z tą opinią bez zastrzeżeń. 

Sosibios był niewątpliwie najważniejszą figurą na alek-
sandryjskim dworze. Karierę rozpoczął zresztą jeszcze 
w czasach Ptolemeusza III. Miał na koncie szereg sukcesów 
sportowych na igrzyskach istmijskich, nemejskich i panate-
najskich. Zwycięstwa te upamiętnił ok. 240 r. najwspanialszy 
poeta aleksandryjski Kallimach (fr. 384) w elegii Sosibiou nike 
(„Zwycięstwo Sosibiosa”). Odbierał także honory w mia-
stach greckich. Na Delos wyryto w kamieniu treść ustawy 
wychwalającej jego czyny, a w Knidos stanął jego posąg19. 
Sięgnął także po najważniejsze urzędy w państwie. Praw-
dopodobnie był diojketą, a na pewno w 235/234 r. objął 
najbardziej zaszczytną funkcję w państwie — kapłana kultu 
Aleksandra Wielkiego20. Nic zatem dziwnego, że w chwili 
śmierci Ptolemeusza III był osobą bardzo wpływową. Szyb-
ko miało się okazać, że imię, które nosił (Sosibios oznacza 
„Ratujący życie”), to w zestawieniu z jego czynami ponury 

19 Posąg: OGIS I, 79; dekret z Delos: IG XI 4.649, na temat tej 
inskrypcji zob. Holleaux 1942a.

20 Sprawowanie urzędu diojkety nie jest pewne. Hipotezę w tej 
kwestii zaproponował Huss (1976: 242–243), opierając się na 
papirusie, w którym występuje niejaki Sosibios o kompetencjach 
charakterystycznych dla diojkety.
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żart. Uczestniczył we wszystkich znaczących intrygach 
dworskich podczas rządów Ptolemeusza IV. Pragnąc zdo- 
być całkowity wpływ na młodego władcę, przystąpił do eli-
minacji innych członków rodu królewskiego. Zamordował 
Lizymacha, brata poprzedniego władcy, Magasa — młod-
szego brata Filopatora, który był tym bardziej niebezpiecz- 
ny, że zdobył sobie serca żołnierzy podczas ekspedycji do 
Azji Mniejszej21. Nie odpuszczono także matce władcy, 
Berenike II, która wraz z Magasem była bardzo popularna 
w wojsku, a poza tym, rządząc niegdyś samodzielnie w Cy-
renajce, pokazała, że niełatwo zrobić z niej marionetkę. So-
sibios naciskał młodego króla, podszeptując mu, że dopóki 
tych dwoje będzie żyć, nie będzie mógł być pewny wierności 
żołnierzy. Magas przekonał się, że gorące kąpiele bywają 
niebezpieczne, a Berenike znaleziono otrutą. Jak zanotował 
żyjący w II w. n.e. Zenobios (Paroem. 1, Zenobios 3.94a), 
jeden z paremiografów (autorzy opracowujący zbiory przy-
słów), po Aleksandrii krążyło wtedy powiedzenie eunus ho 
sfaktes („tylko zabity jest życzliwy”). Faktycznie przysłowie 
to idealnie oddawało istotę tych zabójstw. Lizymach, Magas 
i Berenike na pewno już nie mogli zaszkodzić Sosibiosowi. 
W ten sposób pozbył się on potencjalnej opozycji, która 
mogłaby ograniczyć jego wpływ na władcę. Do listy swoich 
ofiar miał zdaniem Polibiusza (15.25.1–2) dopisać także 
spartańskiego króla Kleomenesa III w 219 r., a już po śmier-
ci Filopatora także wdowę po królu, Arsinoe. Ta ostatnia 
śmierć faktycznie obciąża konto Sosibiosa, sprawa Kleome-
nesa jest jednak bardziej skomplikowana, a sam Spartiata 
nie był bez winy. Kleomenes, marzący o wprowadzeniu 
Sparty do grona mocarstw ówczesnego świata, stał się 
sojusznikiem Lagidów jeszcze w czasach Ptolemeusza III. 

21 P.Haun. 6, fr. 1.11.19; 1.31; Plb. 5.34.1; 36.1; 15.25.1–2; Plut., 
Cleom. 33.3; Paroem. 1, Zenobios 3.94; 4.92.
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Aleksandria wspierała go finansowo, widząc w młodym, 
zdolnym i niezwykle ambitnym królu szansę na ograni-
czenie wpływów macedońskich w Helladzie. W pewnym 
momencie subwencje się skończyły, a Kleomenes mimo 
początkowych sukcesów został w 222 r. doszczętnie rozbity 
pod Sellazją22. Pokonany, uciekł nad Nil, mając nadzieję, 
że uda mu się skłonić Lagidę do działania. Dramatyczne 
losy Kleomenesa i śmierć jego nadziei barwnie przedstawili 
Polibiusz (5.35–39) i Plutarch (Cleom. 32–39). Wygnaniec 
daremnie namawiał Euergetesa, a potem Filopatora na 
ekspedycję do Hellady, mimo że okazja była wyśmienita — 
zmarł dotychczasowy król Macedonii, a diadem przywdział 
młody i niedoświadczony Filip V. Coraz bardziej sfrustro-
wany Kleomenes zaczął popełniać błędy. Pozwalał sobie 
na zgryźliwe uwagi krytykujące tryb życia władcy. Widząc 
doskonałe do walki konie, przeznaczone do pałacowych 
stajni, miał powiedzieć, że władca bardziej potrzebuje harfi-
stek i chłopców do uprawiania nierządu niż takich bojowych 
zwierząt. Wreszcie wymyślną intrygą Sosibiosowi udało się 
wzbudzić w Ptolemeuszu IV nieufność wobec Spartiaty 
i w efekcie umieścić go pod strażą. Miejsce przeznaczone 
dla Kleomenesa było iście królewskie, co nie zmienia faktu, 
że de facto stało się jego więzieniem. Podczas nieobecności 
Ptolemeusza udało mu się zmylić straże i z grupą kilku-
nastu wiernych Spartiatów wydostać się na ulice miasta. 
Nawoływali do powstania przeciwko gnuśnemu władcy, nie 
spotkało się to jednak z żadnym odzewem. Zawiodła także 
próba zdobycia twierdzy i pozyskania sprzymierzeńców 
wśród przetrzymywanych tam więźniów. Gdy Kleomenes 
zrozumiał, że rewolta nie ma szans powodzenia, popełnił 
wraz z towarzyszami samobójstwo.

22 Odnośnie do miejsca Kleomenesa w polityce ptolemejskiej por. 
Beyer-Rotthoff  1993: 143–182; Cartledge, Spawforth 2005: 50–53.
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W przypadku Kleomenesa trudno więc całą winę zrzu-
cać na Sosibiosa, niemniej nie ulega wątpliwości, że doradca 
Filopatora był istotnie pozbawiony skrupułów. Polibiusz 
zdobył się nawet na zgryźliwy komplement, podając, że dy-
gnitarz cieszył się opinią „chytrej i starej sztuki” (15.25.1). 
Warto dodać, że czystki na dworze nie były w tej epoce 
czymś wyjątkowym, a sam przekaz Polibiusza (5.34.1: „Fi-
lopator (...) usunął swego brata Magasa i jego stronników”) 
sugeruje, że była to walka dwóch frakcji: jednej, popiera-
jącej nowego króla, i drugiej — opowiadającej się za jego 
bratem. Trudno także nie dostrzec zdolności Sosibiosa 
w kierowaniu sprawami państwa. Owszem, rozterki mo-
ralne na pewno nie spędzały mu snu z powiek, jednak był 
bez wątpienia jedną z najbardziej inteligentnych postaci tej 
epoki. Był znakomitym dyplomatą, brał udział we wszyst-
kich znaczących akcjach politycznych podejmowanych za 
rządów Filopatora i odnosił niemałe sukcesy. Jak pokazały 
wydarzenia IV wojny syryjskiej, na radykalne rozwiązania 
stać go było nie tylko w labiryncie pałacowych korytarzy, 
ale także na polach bitew.

O ile Sosibiosa w świetle przekazów antycznych można 
nazwać geniuszem zła, o tyle do Agatoklesa najlepiej paso-
wałoby określenie „mistrz manipulacji”. Znacznie młodszy 
od Sosibiosa, pochodzący z Samos Agatokles prawdopo-
dobnie był towarzyszem chłopięcych lat młodego władcy, 
który po objęciu władzy włączył go w krąg swoich philoi. 
Agatokles dzielił ze swym władcą zainteresowania literackie 
i wiedział, jak zaskarbić sobie sympatię Filopatora — opa-
trzył komentarzem jego sztukę Adonis. Jego znaczenie szyb-
ko rosło. W 215/214 r. objął zaszczytną funkcję kapłana 
kultu Aleksandra Wielkiego. Najwięcej jednak zawdzięczał 
swojej siostrze Agatoklei, która stała się ulubioną metresą 
władcy i nieodłączną towarzyszką jego zabaw. Miała ona 
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zdobyć spory wpływ na swojego królewskiego kochanka23. 
Justyn jednak przesadza, gdy twierdzi, że Agatokles rządził 
całym państwem. Pomijając nawet osobę Filopatora, była 
przecież jeszcze owa „chytra sztuka”, czyli Sosibios. I to 
właśnie ten ostatni grał pierwsze skrzypce na aleksandryj-
skiej scenie politycznej. O aktywności Agatoklesa zbyt wiele 
nie słyszymy. Wielki, chociaż krótki, czas Samijczyka miał 
dopiero nadejść po śmierci Filopatora, gdy został regentem 
w imieniu małoletniego Ptolemeusza V. Wtedy faktycznie 
przez krótki czas tylko w jego rękach znajdował się ster 
państwa. Stało się tak także dlatego, że starszy już Sosibios 
umarł na początku regencji. Sam Polibiusz (15.34.3) przy-
znaje, że na polu dworskich intryg Agatoklesowi daleko 
było do zręczności starszego rywala. Opinia achajskiego 
historyka jest zresztą dla owego dworaka bezlitosna. O ile 
w wypadku oceny Sosibiosa można mówić o niechęci autora 
źródła, z którego czerpał swe informacje Polibiusz, o tyle 
wobec Agatoklesa owo źródło zieje wręcz nienawiścią. Nie 
można się dziwić, obaj musieli mieć wielu wrogów. W efek-
cie Samijczyk jawi się jako wyjątkowo nędzna i podła kre-
atura, która nie miała kompletnie żadnych uzdolnień. Także 
w tym wypadku ocena jest niezupełnie sprawiedliwa.

Obaj najważniejsi philoi Filopatora stanowili zatem 
nietuzinkowe osobowości. Sam fakt, że dwie osoby z naj-
bliższego otoczenia władcy mogły odgrywać większą rolę 
w zarządzaniu państwem, nie był niczym szczególnym. 
Podobnie zdarzało się przecież i w innych monarchiach. 
Zresztą zastanawia symetria przekazów antycznych w od-
niesieniu do tego, co działo się wówczas w trzech naj-
ważniejszych państwach hellenistycznych. We wszystkich 
diadem przywdziali młodzi władcy i wszyscy mieli przy 
sobie złowrogich doradców: Ptolemeusz — Sosibiosa 

23 Plb. 14.11.5; Just. 30.1–2.
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i Agatoklesa; Filip V — Demetriusza z Faleronu, a An-
tioch — Hermiasa. O ile jednak Antygonida i Seleukida 
potrafili uwolnić się spod ich wpływu, o tyle nie udało się 
to nigdy Ptolemeuszowi. Tylko czy ci dwaj mistrzowie intryg 
faktycznie całkowicie zdominowali swojego króla i przejęli 
na dobre ster państwa? Na pewno szczególnie Sosibios 
odgrywał decydującą rolę w procesie podejmowania decyzji 
politycznych przez Aleksandrię w tym czasie, ale nie musi 
to oznaczać, że Filopator był tylko bezwolną marionetką 
w jego rękach24.

W każdym razie, niezależnie od skomplikowanych 
dworskich intryg, na początku panowania Ptolemeusza IV 
monarchia Lagidów jaśniała na arenie zewnętrznej pełnym 
blaskiem i zadaniem, jakie stało przed młodym królem, 
było utrzymanie tego stanu rzeczy. Znacznie trudniejsze 
wyzwania miał przed sobą nowy władca nad Orontesem, 
który musiał z mozołem odbudowywać pozycję swojego 
państwa. Panowanie Seleukosa II to nie tylko niepowodze-
nie w III wojnie syryjskiej i bratobójcza wojna z Antiochem 
Hieraksem. Zmuszony do walki na dwóch innych frontach, 
król nie był w stanie podołać wszystkim zadaniom. Na 
zachodzie musiał powstrzymywać Galatów i pogodzić się 
z niezależnością Hieraksa w Azji Mniejszej. Także na wscho-
dzie władza dynastii zaczęła się rozsypywać. Parnowie, osie-
dliwszy się w Partii, założyli tam własne państwo, doszło 
też do secesji Baktrii i Sogdiany. Z kolei w Azji Mniejszej 
trudności Seleukidów umiejętnie wykorzystywał władca 
Pergamonu Attalos I i rozbudowywał swoje posiadłości. 
Sytuacji nie poprawiło krótkie panowanie Seleukosa III, 
który podczas wyprawy przeciwko Attalosowi został skry-

24 Na temat Sosibiosa i Agatoklesa zob. także Huss 1976: 231–259. 
Badacz ten, analizując politykę Filopatora, w wielu miejscach wyka-
zuje, że i królowi nie brakowało inicjatywy.
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tobójczo zamordowany. W tym krytycznym momencie 
armia ofiarowała diadem Achajosowi. Ten doświadczony 
wódz, bliski krewny zamordowanego, zachował się lojalnie 
i ofertę odrzucił25. W ten sposób władcą został niespełna 
20-letni Antioch III, młodszy brat zabitego Seleukosa III. 
Obejmował państwo okrojone i z pewnością mocno osła-
bione gospodarczo po utracie sporej części posiadłości 
małoazjatyckich i irańskich. Młody król miał wielkie am-
bicje i postawił przed sobą ambitny cel — odbudowanie 
takich granic, jakie wytyczył założyciel dynastii. Wliczał tu 
oczywiście i Celesyrię, uznając ją za integralną część dzie-
dzictwa swego przodka, chociaż ten de facto nigdy jej nie 
opanował. Antioch był śmiały i kipiał energią. Jak miała 
pokazać przyszłość, popełniał błędy, ale nie zrażał się po-
rażkami. Potrafił działać szybko, ale — jak świadczy pewna 
anegdotka (czy prawdziwa, to inna rzecz) — umiał także 
zachowywać zimną krew. Plutarch (Reg. Apoph. 183e) opo-
wiada, że król, będąc w Efezie, zobaczył niezwykłej urody 
kapłankę Artemidy, natychmiast wówczas opuścił miasto, 
„by wbrew swej woli nie został zmuszony do popełnienia 
bezbożnego czynu”. Na razie jednak brakowało mu ważnej 
cechy w tak trudnej dla państwa chwili — autorytetu. Nie 
bez przyczyny pojawiła się kandydatura bardziej obezna-
nego z problemami wielkiej polityki Achajosa.

Skomplikowana sytuacja nie pozwoliła młodemu 
władcy od razu przejąć pełnej kontroli nad całością tego, 
co pozostawił mu brat. W Azji Mniejszej troskę o losy 

25 Plb. 4.48.10. Stopień pokrewieństwa między Antiochem III 
a Achajosem nie jest pewny. Ten drugi mógł być kuzynem (Plb. 
4.51.4) lub wujem (Beloch 1927: 205–206; Schmitt 1964: 30–33) 
młodego króla. Achajos wcześniej był m.in. wodzem Seleukosa II 
w wojnie z Antiochem Hieraksem (Polyaen. 4.17), brał też udział 
w wyprawie Seleukosa III (Plb. 4.48.7).
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interesów dynastii powierzył Achajosowi. Ten spisał się 
świetnie i zadawszy klęskę Attalosowi, odbudowywał 
panowanie dynastii w Azji Mniejszej26. Kolącym cierniem 
pozostawały teraz przede wszystkim posiadłości Lagidów 
na wybrzeżach tego półwyspu. Gorzej potoczyły się spra-
wy na wschodzie. Tam najważniejszą postacią był Molon, 
satrapa Medii, którego Antioch wyposażył w szerokie 
kompetencje zwierzchnika tzw. górnych satrapii, czyli 
z grubsza tego, co pozostało z seleukidzkiego Iranu. An-
tioch zadowolił się zwierzchnictwem nad całością państwa 
i realną władzą w Syrii. Jednak i w swojej domenie nie było 
dane młodemu królowi swobodnie oddychać. I on miał 
bowiem swojego Sosibiosa w postaci szefa administracji 
Hermiasa. Pochodzący z Karii Hermias był aktywny na 
polu polityki zagranicznej, szczególnie gorliwie zabiegał 
o wznowienie wojen z Ptolemeuszami o Celesyrię. Wedle 
przekazów antycznych był przede wszystkim prawdziwie 
szarą eminencją na dworze Antiocha. Podobnie jak jego 
aleksandryjski odpowiednik, i on nie miał szczęścia do za-
chowanej o nim tradycji. Według opisu Polibiusza (5.41–42) 
był chciwy, podstępny i bezwzględny, a wykorzystując brak 
doświadczenia młodego władcy, każdym sposobem zwięk-
szał swoje wpływy, posuwając się nawet do fałszowania 
dokumentów. Z pewnością informator historyka z Mega-
lopolis nie należał do miłośników Karyjczyka. Kto wie, czy 

26 Polibiusz (4.2.6), określając zakres władzy Achajosa, podaje, 
że podlegały mu kraje na zachód od gór Taurus, ale w aparacie urzęd-
niczym monarchii taka funkcja nie istniała, a precyzyjne ustalenie 
zajmowanej przez niego pozycji w strukturach władzy utrudnia brak 
odpowiednich źródeł, por. Schmitt 1964: 158–160. W każdym razie 
powstały wówczas układ nie był czymś nowym w dziejach dynastii — 
już wcześniej występował taki podział obowiązków, co ze wględu 
na rozmiary monarchii było wręcz koniecznością. Na temat działań 
Achajosa w Azji Mniejszej zob. także Ma 2000a: 54–56.
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Hermias nie był po prostu „kozłem ofiarnym”, którego 
należało na dworze w Antiochii znaleźć po politycznych 
niepowodzeniach. Zapewne, podobnie jak w przypadku 
Sosibiosa, także i tutaj zarzuty achajskiego dziejopisa są 
częściowo niesłuszne. Owszem, Hermias nie wahał się 
fizycznie likwidować konkurentów, jak przekonał się o tym 
chociażby nieszczęsny Epigenes27, zarazem jednak sprawnie 
zarządzał sprawami państwa. Niewykluczone też, że jego 
konflikty z satrapami wynikały z tego, że chciał poddać ich 
ściślejszej kontroli28. Tak można interpretować spór między 
Hermiasem a Molonem. Ten ostatni, obawiając się wszech-
władnego dygnitarza, wszczął w 222 r. bunt29. Obawa przed 
Hermiasem mogła być jego przyczyną, ale Molon miał też 
blisko siebie odpowiednie wzorce. Nie tak dawno przecież 
satrapowie Baktrii i Partii pokazali, że takie wystąpienie ma 
wielkie szanse powodzenia. Molon zaczął zatem bić monety 
ze swoim wizerunkiem, na których przedstawiał się jako 
król, i rozpoczął walkę o obronę swego państwa.

Rada królewska pod przewodnictwem Hermiasa zbaga-
telizowała to zagrożenie i doradziła Antiochowi, by ruszył 
na podbój Celesyrii. Przeciw Molonowi pchnięto niewiel-
kie siły i to się zemściło. Zbuntowany satrapa rozbił te 
oddziały i przeszedł do kontrataku. Zajął Babilonię, opa-
nował kluczowe miasto — Seleucję nad Tygrysem i wkro-
czył na teren Elymais30. Antioch także nie miał szczęścia 
w wyprawie inaugurującej IV wojnę syryjską. Przerwał więc 
działania wojenne i ruszył osobiście przeciw Molonowi. 
Był to pierwszy pokaz możliwości Antiocha. Jesienią 221 r. 

27 Plb. 5.50.10–11.
28 Odnośnie do Hermiasa por. Schmitt 1964: 130–157.
29 Plb. 5.41.1. Monety bite przez Molona: Fischer 1988; Houghton, 

Lorber 2002: 343–345.
30 Plb. 5.45–48.
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wyruszył z północnej Syrii na wschód i w walnej bitwie 
pokonał buntownika. Molon zrozumiał, że sprawa jest 
przegrana, tym bardziej że przybycie prawowitego władcy 
zmieniło nastroje w jego armii. Nie chciał wpaść żywy 
w ręce przeciwnika i jeszcze na polu bitwy wybrał śmierć31. 
Antioch odniósł swoje pierwsze zwycięstwo. Ciało Molona 
zawisło na krzyżu jako przestroga dla tych, którzy chcieliby 
pójść w jego ślady, a sam Antioch ruszył do Seleucji, która 
miała być ukarana za to, że bez oporu przyjęła buntownika. 
Tutaj zwycięzca zainscenizował grę w „złego” i „dobrego”. 
Tym pierwszym był Hermias, surowo karzący, torturujący 
i okaleczający mieszkańców miasta; tym drugim — król, 
który wreszcie powstrzymał tę orgię krwi, a nawet zmniej-
szył znacząco karę finansową, jaką miasto miało uiścić32.

Król przed powrotem do Syrii postanowił jeszcze ruszyć 
z ekspedycją karną przeciwko Artabazanesowi, władcy 
Medii Atropatene, który wsparł Molona. Hermias miał 
początkowo oponować przeciwko wyprawie, a zgodzić się 
dopiero, gdy z Antiochii doszły wieści o narodzinach syna 
władcy. Zdaniem Polibiusza (5.55) nikczemny doradca 
liczył, że Antioch podczas niebezpiecznej wyprawy zginie 
bądź nadarzy się okazja, by samemu go usunąć. Achajski 
historyk był więc konsekwentny w malowaniu czarnego ob-
razu Hermiasa. W każdym razie, jeśli istotnie takie nadzieje 
przyświecały Karyjczykowi, to okazały się one płonne. 
Sędziwy Artabazanes skapitulował przed przeważającymi 

31 Plb. 5.53–54. Na temat uzurpacji Molona i tej bitwy zob. 
Schmitt 1964: 116–129; Bar-Kochva 1976: 117–123; Will 1979–1982, 
II: 17–23; Fischer 1988; Kęciek 2003: 42–44.

32 Plb. 5.54.11. Ten fragment Polibiusza jest jednym z przejawów 
niechęci do Hermiasa, jaką musiało reprezentować źródło, na którym 
autor Dziejów oparł opis wydarzeń.
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siłami Seleukidy i zawarł układ na warunkach podyktowa-
nych przez Antiocha33.

Antioch miał prawo wracać zadowolony do Antiochii. 
Odniósł swoje pierwsze zwycięstwa, stosunkowo łatwo opa-
nował sytuację na wschodzie, a w dodatku jego małżonka 
Laodike witała go wraz z dopiero co narodzonym następcą. 
Nie było już przy nim Hermiasa. Opromienionemu suk-
cesami Seleukidzie coraz bardziej ciążyła jego obecność 
i wpływy. Przychylił więc ucha podszeptom innych dygni-
tarzy, wśród których znajdował się Apollofanes, jego oso-
bisty lekarz i bliski przyjaciel. Zapadła decyzja o likwidacji 
nielubianego Karyjczyka. W przemyślny sposób wywabiono 
go z obozu i zakłuto. Antioch dyplomatycznie oddalił się 
pod pozorem załatwienia naturalnej potrzeby, a gdy wrócił, 
było już po wszystkim. W taki, niezbyt chwalebny, sposób 
dopełnił się los najbardziej wpływowej osoby w państwie. 
Polibiusz (5.56) nie omieszkał jednak zauważyć, że kara, jaką 
Hermias poniósł, nie mogła w żaden sposób zrównoważyć 
jego zbrodni, i już absolutnie fantazjując dodał, iż podczas 
powrotu króla do Antiochii wszyscy napotykani po drodze 
mieszkańcy wyrażali mu uznanie z racji pozbycia się jego 
doradcy.

Przed Antiochem stało kolejne wyzwanie. Podczas 
gdy on wojował w Atropatene, wystąpił przeciwko niemu 
człowiek, któremu poniekąd zawdzięczał tron. Achajos 
w tym właśnie czasie wyruszył ze swej rezydencji w Sardes 
w stronę Syrii i we frygijskiej Laodikei nad Lykosem przyjął 

33 Plb. 5.55.10. Polibiusz nie podaje, jakie to były warunki. Praw-
dopodobnie Artabazanes uznał zwierzchność Antiocha i zobowią-
zał się dostarczać posiłki wojskowe, które być może wzięły udział 
m.in. w bitwie pod Rafią, zob. Schmitt 1964: 149.
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tytuł królewski34. To musiał być cios dla młodego Seleukidy. 
Dopiero co udało mu się uratować sytuację na wschodzie, 
a teraz miał utracić zachód. Krewniak oparł się już przecież 
raz pokusie sięgnięcia po diadem i wydawało się, że w jego 
lojalność nie można wątpić. Co skłoniło go do tego kro-
ku? Polibiusz (4.48.11) przypisuje tę decyzję rozbudzonej 
ambicji Achajosa, którego rozzuchwalić miały sukcesy, 
jakie odnosił w walkach z Pergamonem. Badacze w różny 
sposób próbowali tłumaczyć to posunięcie35. Podnoszono, 
że Achajos mógł wzorować się na Antiochu Hieraksie, który 
nosił tytuł królewski i także rezydował w Sardes. Zwrócono 
także uwagę, że — jak wskazuje chociażby emisja monet 
bitych w Sardes jeszcze przed uzurpacją, a zawierających 
symbole dynastyczne — Achajos mógł być szczerze prze-
konany o własnych prawach do tronu. Także w sferze przy-
puszczeń pozostaje hipoteza, że czynnikiem, który pchnął 
Achajosa do takiego kroku, była obawa przed intrygami 
Hermiasa bądź innych nieżyczliwych mu ludzi z otoczenia 
Antiocha. Wreszcie niewykluczone, że do Achajosa doszły 
fałszywe wieści o śmierci prawowitego króla na wschodnich 
rubieżach. Warto rozważyć także możliwość ewentualnej 
inspiracji ze strony dyplomacji ptolemejskiej. Szczególnie, 
że nawiązanie takiej współpracy byłoby korzystne dla obu 
stron. Podjęta przez Achajosa próba wtargnięcia do Sy-
rii — chociaż nieudana — wskazuje, że miał on znacznie 
większe ambicje niż samodzielne rządy w Azji Mniejszej36. 
Jego celem była detronizacja Antiocha III. Przystępując do 
realizacji tak ambitnego planu, warto było poszukać sprzy-

34 Plb. 5.57. Mennictwo Achajosa: Houghton, Lorber 2002: 
347–350.

35 Schmitt 1964: 171–173; Will 1979–1982, II: 23–26; Ma 2000a: 
57.

36 Plb. 5.57.



CZWARTA WOJNA SYRYJSKA 209

mierzeńców. Wprawdzie Antioch III znajdował się wówczas 
na wschodzie, ale był świeżo po zdławieniu rebelii Molona, 
co znacząco podniosło jego autorytet i czyniło z niego 
groźnego przeciwnika. Achajos wprawdzie w dalszym ciągu 
przewyższał młodszego krewniaka doświadczeniem, ale 
nie miał już naprzeciw siebie zupełnie nieobytego w boju 
wodza.

Doprowadzenie do buntu Achajosa byłoby bardzo 
korzystne dla władców Egiptu. Przede wszystkim egipscy 
notable mogli mieć nadzieję, że wydarzenie to zmusi An-
tiocha III do odłożenia inwazji na Celesyrię. Porozumienie 
z Achajosem, najpotężniejszym wówczas człowiekiem 
w Azji Mniejszej, byłoby zarazem cennym zabezpieczeniem 
dla ptolemejskich posiadłości na tym obszarze, które były 
ważnym miejscem rekrutacji najemników, a — jak pokazała 
historia IV wojny syryjskiej — żołnierze ściągani stamtąd 
do Egiptu podczas gorączkowych przygotowań zimą 
218/217 r. odegrali ważną rolę w ostatecznym zwycięstwie 
Ptolemeusza IV37. Sytuacja w tym regionie była bardzo de-
likatna i ochrona wpływów egipskich wymagała zarówno 
sił militarnych, jak i sprawnej dyplomacji. W cieniu rywali-
zacji ptolemejsko-seleukidzkiej egzystowały inne królestwa 
i miasta greckie, a kilka lat wcześniej, w 227 r. zaintereso-
wanie sprawami tego obszaru zasygnalizowała także trzecia 
potęga świata hellenistycznego — Macedonia, chociaż 
karyjska ekspedycja Antygona Dosona nie musiała być 
wymierzona przeciwko Ptolemeuszom38. Pod sam koniec 
rządów Ptolemeusza III Aleksandria wspierała Attalosa I 
w jego walce z Antiochem Hieraksem. Na tyle skutecznie, 

37 Plb. 5.63.8.
38 I.Labraunda 7; Plb. 20.5.11; Pomp. Trog., Prol. 28, por. Bengt-

son 1971: 22–33; Will 1979–1982, I: 334–335; Walbank 1967–1979, 
III: 70–71.
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że sojusznik opanował lwią część posiadłości seleukidz-
kich w Azji Mniejszej. Hieraks został internowany nad 
Nilem, a próba ucieczki zakończyła się śmiercią39. Miejsce 
Hieraksa jako reprezentanta interesów seleukidzkich zajął 
Achajos, który był znacznie trudniejszym przeciwnikiem. 
Ptolemeusz III ok. 223–222 r. wysłał Attalosowi wsparcie 
pod dowództwem swojego młodszego syna, Magasa, jed-
nak na próżno — Achajos wypierał władcę Pergamonu. 
Ekspedycja Magasa szybko się zakończyła, ale zapewne 
stała się jedną z przyczyn wybuchu IV wojny syryjskiej40. 
Antioch nie mógł bowiem bezczynnie patrzeć na akcje 
godzące w interesy swego państwa. Z kolei właśnie podjęta 
przez Seleukidę w 221 r. wyprawa do Celesyrii mogła zak-
tywizować nowych rządzących nad Nilem. Tak wytrawny 
dyplomata jak Sosibios wiedział przecież, że w polityce nie 
ma wiecznych wrogów, a pozyskanie Achajosa mogło się 
opłacić. Niewykluczone zatem, że jego uzurpację inspiro-
wała w pewnym stopniu Aleksandria41.

39 Just. 27.3.9–11.
40 P.Haun. 6, fr. 1.11.19; 28–31. Zdaniem Hussa (1977) wspomi-

nany w papirusie „Seleukos, który właśnie umarł” to Seleukos III, 
a więc misję Magasa umiejscawia on właśnie w tym kontekście. Na 
temat polityki Ptolemeusza III w tym regionie zob. Beyer-Rotthoff  
1993: 68–84.

41 Badacze zazwyczaj odrzucają możliwość współpracy Ptoleme-
uszy z Achajosem już na samym początku buntu, zob. np. Schmitt 
1964: 166–167; Hölbl 2001: 129, contra Huss (1977: 35–36), który 
przypuszcza także, że ceną, jaką z kolei Achajos miał zapłacić za 
współpracę z Ptolemeuszem, była rezygnacja z Celesyrii. Jest to 
możliwe, chociaż w świetle zasady chora doriktetos taka umowa nie 
mogła mieć większego znaczenia w przyszłości. Bardzo prawdo-
podobna natomiast jest hipoteza Hussa, że Egipt miał nadzieję 
na trwalsze rozbicie monarchii Seleukidów, gdyż wątpliwe, aby po 
ewentualnym zwycięstwie Achajosa podporządkował mu się z kolei 
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Jedną z przesłanek pozwalających tak sądzić jest prze-
kaz Polibiusza (5.57.2) mówiący o liście przesłanym przez 
Antiocha III do Achajosa, w którym władca informuje, 
że wie o tajnym współdziałaniu rebelianta z Ptolemeuszem. 
Z innego miejsca Dziejów (5.42.7) wynika, że Hermias 
sfabrykował list Achajosa do Antiocha, w którym ten 
pierwszy miał donosić, iż Ptolemeusz III obiecuje mu 
wsparcie finansowe i wojskowe w zamian za wystąpienie 
przeciw prawowitemu władcy. Hermias miał tak uczynić, 
by przekonać Antiocha do ataku na Celesyrię. Wrogość, 
jaką autor źródła Polibiusza żywił do Hermiasa, czyni 
istnienie takiego listu wielce prawdopodobnym, równie 
prawdopodobne wydają się w tym kontekście kontakty 
Ptolemeusza z Achajosem42. Zresztą byłoby dziwne, gdy-
by w obliczu przygotowań Antiocha do wojny o Celesyrię 
Aleksandria nie podjęła próby zaszachowania przeciwnika 
w innym miejscu. Fiasko ekspedycji Magasa mogło dodat-
kowo zaktywizować działania Ptolemeusza. Sosibios miał 
jeszcze jeden atut w swoich rękach — Andromachosa, ojca 
Achajosa, który od kilku lat znajdował się w niewoli nad 
Nilem43. Wkrótce Andromachos został zwolniony. Zdaniem 

Molon. Pogrążenie się Seleukidów w walkach wewnętrznych było 
zarazem najlepszą ochroną dla Celesyrii.

42 Brown (1961: 193–195) uważa, że list taki nie istniał, lecz jest 
wytworem historyków tworzących na dworze w Antiochii. Jednak 
Schmitt (1964: 161–163) słusznie zauważył, że ułożenie takiego listu 
nie leżało w interesie Hermiasa, gdyż zasianie w królu nieufności co 
do Achajosa mogło zniweczyć plany wojny o Syrię. Zresztą z treści 
listu jasno wynika, że wówczas Achajos pozostawał lojalny wobec 
Antiocha. Wątpliwości co do przekazu Polibiusza w tej kwestii zgłosili 
też Holleaux 1942b: 132 przyp. 3; Walbank 1967–1979, I: 502, 573; 
Huss 1977: 28.

43 Plb. 4.51.1–4. Co do czasu i okoliczności, w jakich Androma-
chos dostał się do egipskiej niewoli, możemy jedynie snuć hipotezy. 
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autora Dziejów (4.51.3–5) w Aleksandrii zastanawiano się, 
czy nie posłużyć się więźniem przeciw Antiochowi, ale na 
usilne prośby zaprzyjaźnionych z Lagidami Rodyjczyków 
odesłano go do syna. Wynikałoby z tego zatem, że od-
sądzanych przez Polibiusza od czci i wiary Ptolemeusza 
i Sosibiosa stać było na tak szlachetne gesty! Taka wersja 
wydarzeń nie brzmi poważnie: w wielkiej polityce gesty są 
ważne, ale liczą się czyny. Wątpliwości budzi też akcentowa-
nie rodyjskiej inicjatywy w tej sprawie. Relację o zabiegach 
w sprawie uwolnienia Andromachosa Polibiusz zaczerpnął 
zapewne ze źródeł rodyjskich, na co wskazuje chociażby 
sposób opisania konfliktu Rodyjczyków z Bizantyńczyka-
mi — ze zdecydowaną sympatią dla tych pierwszych44. Mieli 
oni wystąpić w interesie niemal wszystkich społeczności, 
w które uderzało pobieranie przez Bizancjum cła od że-
glujących przez Hellespont. Również sposób przedstawie-
nia negocjacji w sprawie Andromachosa — wychwalanie 
zręczności Rodyjczyków — wspiera takie przypuszczenie. 
Oczywiście, pośrednictwo Rodos nie jest wykluczone — 
była ona zainteresowana pozyskaniem Achajosa, który skła-
niał się wówczas ku Bizantyńczykom, jednak niemożliwe, 
by Ptolemeusz i jego doradca wypuścili w taki sposób z rąk 
swoją najważniejszą kartę przetargową. Zwolnienie Andro-
machosa niekoniecznie zatem należy uważać za początek 
współpracy Ptolemeusza i Achajosa. Mógł to być gest, który 
miał jedynie pogłębić zbliżenie między obydwiema strona-
mi. Przetrzymywanie Andromachosa przez Ptolemeusza 
jeszcze przez pewien czas po uzurpacji Achajosa nie musi 

Walbank (1967–1979, I: 5050) i Will (1979–1982, I: 313–314) uważają, 
że pochwycił go Attalos jeszcze podczas wojny z Seleukosem III 
i oddał w ręce Lagidów. Mogło to jednak nastąpić także podczas 
małoazjatyckiej ekspedycji Magasa — Huss 2001: 390 przyp. 27.

44 Plb. 4.47.
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przeczyć podjęciu przez niego już wcześniej współpracy 
z władcą Egiptu. Ptolemeusz i Sosibios mogli uzależnić 
zwolnienie ojca Achajosa od kroków podejmowanych przez 
tego ostatniego. Trudno określić, czy nawiązane wówczas 
kontakty przybrały jakiś bardziej sformalizowany charakter. 
Niewykluczone, że zawarto formalny układ, gdyż później, 
podczas negocjacji w przerwie IV wojny syryjskiej, strona 
ptolemejska domagała się uwzględnienia w traktacie także 
Achajosa45.

Achajos zyskał zatem potężnego sojusznika w walce 
o tron, jednak nie wtargnął do Syrii, by rozprawić się ze swo-
im rywalem. Owszem, wyruszył z Frygii w kierunku Syrii,  
ale w Likaonii mieli zbuntować się żołnierze, gdy zoriento-
wali się, że prowadzi ich przeciwko prawowitemu władcy46. 
Ofiarą całego zamieszania padła Pizydia. Chcąc ratować 
twarz, Achajos ogłosił, że absolutnie nie miał zamiaru 
prowadzić wojny z Antiochem i że to właśnie ta górzysta 
kraina była celem ekspedycji. W efekcie Pizydię dotkliwie 
splądrowano, wódz odzyskał autorytet, a ukontentowani 
i obładowani łupami żołnierze wrócili do Lidii. Taki opis 
wydarzeń miał w zamierzeniu autora, od którego Polibiusz 
zaczerpnął swe informacje, nie pozostawić wątpliwości, po 
której stronie leżały racje i wsparcie armii. Biorąc jednak pod 
uwagę problemy, jakie mieszkańcy górzystej Pizydii sprawiali 
w starożytności każdemu, kto próbował rozciągnąć nad 

45 Plb. 5.67.12–14. Zdaniem Erringtona (2008: 174–175) w tym 
czasie Antioch uznawał Achajosa za współwładcę, a łatkę buntow-
nika przypięto Achajosowi dopiero po IV wojnie syryjskiej. Jego 
zdaniem w przeciwnym razie Sosibios w ogóle nie domagałby się 
włączenia buntownika do traktatu. W ten sposób nie docenia on jed-
nak faktu współpracy Achajosa z Egiptem i miejsca, jakie zajmował 
on w polityce ptolemejskiej.

46 Plb. 5.57.6.
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nimi kontrolę, ich opór może równie dobrze tłumaczyć 
zaniechanie przez Achajosa ekspedycji do Syrii. Pacyfikacja 
Pizydii musiała Achajosowi zająć trochę czasu, tak że mógł 
uznać, iż należy poczekać na kolejny odpowiedni moment 
do ataku — np. chwilę, gdy Antioch już zaatakuje posia-
dłości egipskie w Syrii. Mógł też ocenić, że lepiej będzie 
przyjąć rywala na własnym terenie, za górami Taurus, gdzie, 
jak miał się później Antioch przekonać, Achajos był wyjąt-
kowo trudnym przeciwnikiem47. Opis wyprawy Achajosa 
jest zatem kolejną wskazówką zmuszającą do zachowania 
ostrożności w odtwarzaniu wydarzeń tego okresu. Obraz 
uzurpacji Achajosa z pewnością został mocno zniekształ-
cony przez autorów związanych z dworem Antiocha III. 
Trzeba zaś pamiętać, że nasze jedyne źródło relacjonujące 
wydarzenia początku panowania Antiocha III — Dzieje 
Polibiusza — polega przede wszystkim na seleukidzkich 
źródłach dworskich, co powoduje, że zawarta w nim oce-
na przebiegu wydarzeń i motywacji ich bohaterów musi 
wzbudzać wątpliwości.

Niezależnie od prawdziwych przyczyn zaniechania przez 
Achajosa marszu w kierunku Antiochii, Antioch mógł 
być chwilowo spokojny o ten front. Musiał jednak działać 
szybko, by rozbić niebezpieczne dla niego porozumienie. 
Zawsze bowiem przeciwnicy mogli go wziąć w kleszcze.

Wojna po raz czwarty

Nie wiemy, kiedy na dworze w Antiochii podjęto plan od-
zyskania Celesyrii. Zdaniem niektórych badaczy program 
taki powstał jeszcze w czasach Seleukosa III, inni sądzą, 

47 Plb. 7.15–18; 8.15–23. Antiochowi pokonanie Achajosa zajęło 
aż trzy lata.
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że takie zadanie postawił przed sobą dopiero Antioch III48. 
Tak naprawdę jednak problem rządzących nad Orontesem 
polegał nie na pytaniu czy, ale kiedy podjąć walkę. Była 
to zbyt ważna kraina, by Seleukidzi kiedykolwiek mogli 
pogodzić się z jej utratą. Tym bardziej po upokorzeniu, 
jakiego doznali w wojnie laodikejskiej. Pomijając nawet 
Celesyrię, sama obecność ptolemejska w Seleucji Pierii ni-
czym cierń tkwiła w ciele monarchii. Na pewno zamierzano 
skorzystać z każdej nadarzającej się okazji, by wyrównać 
rachunki z Lagidami. Tyle tylko, że to Seleukidzi mieli pełne 
ręce roboty we własnym państwie, a ich problemy w Azji 
Mniejszej umiejętnie podsycała dodatkowo aleksandryjska 
dyplomacja.

Przygotowania do wojny rozpoczął Antioch, gdy jeszcze 
nad Nilem rządził Ptolemeusz III Euergetes. Czynnikiem, 
który dodatkowo podrażnił Seleukidę, było wspieranie 
przez Aleksandrię wrogów dynastii w Azji Mniejszej. 
Dyplomacja ptolemejska żywo interesowała się każdym 
państwem, które mogło ograniczać wpływy przeciwnika 
w tym regionie. Z kolei monarchia Lagidów dla tych drob-
niejszych władców małoazjatyckich była wymarzonym 
partnerem, mogącym zrównoważyć wpływy Seleukidów. 
Od lat 40. III w. więzy przyjaźni łączyły władcę Egiptu 
z królem Bitynii Ziaelasem49. Największe nadzieje wiązano 
jednak nad Nilem z najbardziej aktywnym przeciwnikiem 

48 Za pierwszym rozwiązaniem opowiedzieli się Bevan (1902, II: 
204–205); Schmitt (1964: 152–153), a inicjatorem takich dążeń miał 
być ich zdaniem Hermias. Zdaniem Hussa (1976: 26–27) plan taki 
powstał dopiero za rządów Antiocha III.

49 Syll.3 I, 456. Ten zachowany w formie inskrypcji list datuje się 
najczęściej na ok. 246–242 r. — Heinen 1984: 425. Politykę Lagidów 
wobec państw Azji Mniejszej w tym okresie szeroko omawiają Huss 
1976: 88–102; Beyer-Rotthoff  1993: 68–83.



216 ROZDZIAŁ IV

Seleukidów — Attalosem I z Pergamonu. Aleksandria 
zasadniczo ograniczała się do wsparcia finansowego, jed-
nak ekspedycja Magasa pokazała, że stać ją było także na 
prowadzenie bezpośrednich akcji militarnych.

Rebelia Molona nie zmieniła planów Antiocha. Jak 
wiemy, przeciwko wielkorządcy górnych satrapii wysłano 
dwóch dowódców z częścią oddziałów. Sam król znalazł 
jeszcze czas na poślubienie Laodike, córki króla Pontu, po 
czym, mimo niepokojących wieści ze wschodu, za namo-
wą Hermiasa, gorącego orędownika wyprawy syryjskiej, 
wczesnym latem 221 r. z zebraną w Apamei armią wkroczył 
do Celesyrii. Rozpoczęła się IV wojna syryjska. Na tronie 
w Aleksandrii zaszła w międzyczasie zmiana. Diadem nosił 
już młody Ptolemeusz IV. To mogło co najwyżej zachęcić 
Antiocha do działania, gdyż zmiany na tronie często po-
wodują przez pewien czas zamieszanie w państwie. Mylą 
się jednak zarówno Polibiusz (5.34.10–11), jak i Justyn 
(30.1.1–4), którzy decyzję o wszczęciu wojny motywują 
sytuacją w Aleksandrii i charakterem Ptolemeusza IV. Jego 
rozrywkowy tryb życia i lekceważenie spraw państwa nie 
mogły mieć wpływu na decyzję Seleukidy. Przede wszyst-
kim przygotowania podjęto nad Orontesem, jeszcze zanim 
Filopator objął rządy, poza tym wątpliwe, by w Antiochii już 
wtedy dysponowano jasnym obrazem nowych stosunków 
w aleksandryjskich pałacach.

Atak zakończył się niepowodzeniem. Ptolemejski wy-
wiad spełnił zapewne swoje zadanie, co pozwoliło Teo-
dotosowi z Etolii, ptolemejskiemu strategowi Celesyrii, 
przygotować się na nadejście wojsk przeciwnika. Trafnie 
uznał on, iż Seleukida nie wybierze drogi nadbrzeżnej, gdyż 
tamtejsze miasta, obsadzone garnizonami ptolemejskimi, 
spowalniałyby jego marsz, a poza tym na morzu niepo-
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dzielnie panowała flota egipska50. Antioch poprowadził 
swe wojsko doliną Massyas (Bekaa), chcąc zapewne po 
jej sforsowaniu podążać wzdłuż rzek Leontes i Jordan. 
Teodotos umiejętnie jednak wykorzystał ukształtowanie 
terenu. W najwęższym miejscu doliny, gdzie wypełniają ją 
bagna i gęsto porośnięte trzciną jeziora, przygotował linię 
obrony. Jej kluczowymi punktami były górujące nad tym 
fragmentem doliny twierdze Brochoi i Gerrha, uzupełnione 
wałami i rowami, którymi Teodotos umocnił przestrzeń po-
między nimi. Próby sforsowania ptolemejskich linii obron-
nych nie powiodły się, a oddziały Seleukidy poniosły duże 
straty. Niedużym siłom Teodotosa udało się powstrzymać 
całą armię przeciwnika. Zniechęcony Antioch, do którego 
dotarły także niepomyślne wieści o rozszerzaniu się buntu 
Molona, postanowił wycofać się51. 

Następny okres wypełniły uwieńczone sukcesem dzia-
łania Antiocha na wschodzie. Po zgnieceniu rebelii mógł 
powrócić do spraw syryjskich. Jak już wiemy, jego sytuację 
skomplikowała uzurpacja Achajosa w Azji Mniejszej. Jeśli 
nawet dyplomaci znad Nilu nie przyłożyli do niej ręki, to 
podjęcie przez Aleksandrię współpracy z rebeliantem było 
tylko kwestią czasu. Antioch musiał działać, i to szybko. 
Postanowił odzyskać Seleucję Pierię, kluczową dla dynastii 
bazę morską. Bez niej trudno było walczyć o panowanie 
nad wschodnimi wybrzeżami Morza Śródziemnego. Do- 
póki mieli ją w swoich rękach Lagidzi, odpychali oni Seleu-
kidów od wybrzeży i mieli otwarte wrota do stolicy kraju, 
Antiochii. Wielorakiego, gospodarczego, militarnego i stra-

50 Od lat 40. III w. aż do 219 r. nie ma żadnych informacji o ist-
nieniu floty seleukidzkiej. Teoretycznie Seleukidzi mogli korzystać 
z okrętów Arados, ale po surowych karach nałożonych na to miasto 
przez Seleukosa II jest to wątpliwe, zob. Grainger 1991: 90–91.

51 Plb. 5. 46.1–4.
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tegicznego znaczenia tego kwitnącego miasta nie sposób 
przecenić52. Atak na to miasto, który nastąpił wiosną 219 r., 
oznaczał wznowienie wojny.

Swoje walory obronne Seleucja zawdzięczała w dużej 
mierze naturze. Górne miasto, wraz z akropolem, otaczały 
strome skały i głębokie jary. Dostępna była więc jedynie od 
strony morza, po wykutych, krętych schodach. Dolnemu 
miastu, położonemu na nadbrzeżnej równinie, brakowało 
takich naturalnych barier obronnych, było jednak dobrze 
ufortyfikowane opasującymi je murami. To idealne połą-
czenie natury i greckiej sztuki obronnej robiło ogromne 
wrażenie. Nie na darmo antyczni uważali Seleucję za naj-
lepiej ufortyfikowane z siostrzanych miast tetrapolis, zdolne 
wytrzymać każdy atak53. Antioch nie mógł sobie pozwolić 
na długotrwałe oblężenie. Zdając sobie sprawę, że wzię-
cie miasta szturmem może być zadaniem trudnym, o ile 
w ogóle wykonalnym, postanowił uciec się do przekupstwa. 
Ptolemejski komendant garnizonu Leontios pozostał nie-
wzruszony na taką propozycję, na szczęście łatwiej poszło 
z niższymi oficerami. Zawarta z nimi umowa zakładała 
wydanie przez nich miasta, gdy oddziałom seleukidzkim uda 
się opanować dolne miasto. Szturm nastąpił z trzech stron, 
zarówno z lądu, jak i od strony morza, przy czym główne 
uderzenie skierowano właśnie na dzielnicę portową. Gdy 
dowodzący na tym odcinku Ardys i Diognetos opanowali 
tę część miasta, do akcji wkroczyli przekupieni oficerowie. 
Zmusili dowodzącego obroną Leontiosa do podjęcia roz-
mów w sprawie poddania miasta54. Sukces przyszedł więc 
bardzo łatwo i Antioch, obsadziwszy miasto własną załogą, 
mógł ruszyć dalej.

52 O znaczeniu tego portu por. Jähne 1974: 509–513.
53 Strab. 16.2.4; 2.8.
54 Plb. 5.60–61.
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W tym momencie nastąpiła rzecz zadziwiająca. Z prze-
kazu Polibiusza (5.61.3) wynika, że po opanowaniu Seleucji 
Antioch zamiast natychmiast pomaszerować na Celesyrię 
zamierzał ruszyć przeciwko Achajosowi. Owszem, uprzed-
nio wysłał do Celesyrii oddziały pod komendą Teodotosa 
Hemioliosa, jednak ten miał jedynie obsadzić kluczowe 
punkty i pilnować tam granicy55. Zamiast zatem kontynu-
ować działania wojenne Antioch świadomie dawał Ptoleme-
uszowi czas na dodatkowe przygotowania. Dopiero wieści 
o zdradzie ptolemejskiego dowódcy Teodotosa skłoniły 
Seleukidę do zmiany planów i kontynuowania ataku na 
posiadłości Lagidów. Polibiusz nie daje żadnego wyjaśnienia 
tych rozterek Seleukidy. Jedyne możliwe wytłumaczenie to 
podjęcie jakichś akcji zaczepnych przez Achajosa. Historyk 
z Megalopolis nic o takich wydarzeniach nie wspomina, 
wiemy jednak, że gdy później, jesienią 219 r., zawierano 
zawieszenie broni, Antioch ściągnął swe wojsko na zimowe 
kwatery do Seleucji Pierii, gdyż Achajos, współdziałając 
z Ptolemeuszem, knuł przeciwko niemu56. Bardzo możliwe, 
że te działania sojusznik Lagidów rozpoczął już wcześniej. 
Badacze często minimalizują rozmiary współpracy Filo-
patora i Achajosa. Odrzucając możliwość podjęcia przez 
Achajosa ofensywnych kroków bądź chociaż ograniczonej 
dywersji przeciwko Antiochowi, sądzą oni, iż Antioch padł 
ofiarą dezinformacyjnych działań strony egipskiej57. Jednak 
po pierwsze, w ten sposób nie docenia się służb informacyj-
nych Seleukidy, a po drugie, z pewnych informacji Polibiu-
sza można wnioskować o dobrze układającej się współpracy 
między Aleksandrią a Sardes. Otóż podczas negocjacji 

55 Plb. 5.59.2.
56 Plb. 5.66.3.
57 Tak uważają m.in. Schmitt 1964: 167–171; Will 1979–1982, 

II: 25–26, 30–31.
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219/218 r. Ptolemeusz ściągał do Aleksandrii najemników 
stacjonujących w „zagranicznych miastach” (Plb. 5.63.8) 
i zapewne należy pod tym określeniem rozumieć także, 
a może nawet przede wszystkim, miasta małoazjatyckie, 
a więc pozostające w sferze działań Achajosa.

Antioch skorygował swoje plany, gdy na przełomie lipca 
i sierpnia58 otrzymał list od Teodotosa, tego samego, który 
w 221 r. tak skutecznie powstrzymał jego atak w dolinie 
Massyas. Teraz zgłaszał on gotowość przejścia na jego 
stronę i wydania mu Celesyrii59. Dlaczego ten wierny dotąd 
Etolczyk zdradził Filopatora? Był przecież ważną figurą 
rządzącej kamaryli dworskiej. To on najprawdopodobniej 
zakłuł w kąpieli Magasa, młodszego brata Filopatora60. 
Układy dworskie w Aleksandrii zapewne jednak się zmie-
niły i Teodotos obawiał się o swoje życie. W tym czasie 
w Egipcie o zgon nawet najwyżej postawionej osoby nie 
było trudno. Nadchodzące ze stolicy wieści o tym, że na 
stanowisku stratega ma go zastąpić jego rodak Nikolaos, 
musiały mu dać do myślenia61. Antioch nie omieszkał 
skorzystać z tak wspaniałej okazji. Celesyria nieomal sama 
wpadała w jego ręce.

58 Datę pozwala uściślić stela z Pithom (tzw. Dekret rafijski). Huss 
(1976: 39–40) datuje zdradę Teodotosa na koniec lipca, Walbank 
(1967–1979, I: 587) na sierpień.

59 Plb. 5.40.1; 61.3–5.
60 P.Haun. 6, fr. 1.31; Zenobios 4.92. Podane przez Zenobiosa 

imię mordercy brzmi Teogos, jednak jest to zapewne błąd, gdyż nic nie 
wiadomo, by osoba o takim imieniu istniała, por. Walbank 1967–1979, 
I: 564; Huss 1976: 35.

61 Huss (1976: 41) zakłada, że Nikolaosa wysłano po nadejściu do 
Aleksandrii wieści o zdradzie Teodotosa. Jednak biorąc pod uwagę 
czas niezbędny na dotarcie informacji nad Nil oraz działania Niko-
laosa prowadzone niemal równocześnie z Antiochem (Plb. 5.61.8), 
jego nominacja musiała nastąpić przed zdradą Teodotosa.
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Co działo się przez ten czas w Aleksandrii? Przecież od 
poprzedniego ataku minęły dwa lata, a od powrotu Seleu-
kidy z Medii Atropatene nie można było mieć wątpliwości, 
że wznowienie przez niego działań wojennych jest tylko 
kwestią czasu. Polibiusz podaje sprzeczne informacje. 
W jednym miejscu pisze o podjęciu przez Ptolemeusza 
przygotowań do wojny (4.37.5), ale już w części poświę-
conej ciągłej relacji z przebiegu wojny prezentuje typowy 
obraz rządów Filopatora i jego dworaków, sugerujący, 
iż Aleksandria nie poczyniła żadnych przygotowań, a kraj 
leżał przed Antiochem otworem (5.62.7). Inne, rozproszo-
ne, niejako mimochodem rzucone wzmianki achajskiego 
dziejopisa komplikują ten obraz. Przeczą też zarzutom 
o bierności rządzących Egiptem fakty. Przede wszystkim 
Sosibios starał się stworzyć zagrożenia na tyłach Antiocha 
i poprzez porozumienie z Achajosem cel ten osiągnął. 
Zadbano także o główne punkty obrony. Seleucja Pieria 
słusznie uchodziła za twierdzę nie do zdobycia, a za zdradę 
części załogi nie można winić króla i jego notabli. Twierdze 
Gerrha i Brochoi dowiodły swojej wartości już w 221 r. 
Trudno mówić o bezbronności Egiptu, skoro musiały 
stacjonować tam kontyngenty wojskowe, zresztą nawet 
z Polibiuszowej relacji o pobycie Kleomenesa nad Nilem 
(4.36.4–5) wynika, że w Aleksandrii stacjonowały wojska 
najemne, oprócz nieznanej liczby żołnierzy z Karii i Syrii 
także 3000 z Peloponezu i 1000 Kreteńczyków. Z kolei 
wspomnianą wcześniej zgryźliwą uwagę o zmysłowych 
potrzebach Filopatora Spartiata poczynił na widok wyłado-
wywanych w porcie koni bojowych62. Jak widać, Filopator 

62 Plut., Cleom. 33.6. W tym wypadku oczywiście istotny jest czas, 
kiedy to wydarzenie miało miejsce. Śmierć Kleomenesa nastąpiła 
w 219 r., niedługo przed zdradą Teodotosa, a jego internowanie na 
skutek intryg Sosibiosa trwało raczej dłuższy czas, zatem kupno koni 
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i jego doradcy zdawali sobie sprawę z zagrożenia i podjęli 
niezbędne przygotowania. Cały plan obronny musiał jednak 
runąć z chwilą zdrady Teodotosa, dowodzącego przecież 
siłami ptolemejskimi w prowincji Syria i Fenicja. Nikolaos, 
nowy strateg tej prowincji, od razu zresztą podjął przeciw 
niemu akcję zbrojną, a to, że łatwo ustąpił przed Antiochem, 
o niczym nie świadczy. Przecież, gdy wysyłano go z Alek-
sandrii, nie spodziewano się zdrady Teodotosa.

Antioch, podobnie jak dwa lata wcześniej, ruszył do-
liną Massyas pod twierdze Brochoi i Gerrha. Tym razem 
sytuacja była zupełnie inna niż wówczas. Gerrhę zdobył 
prawdopodobnie wysłany uprzednio Teodotos Hemio-
lios, gdyż Polibiusz (5.61.6–7) podaje, iż teraz Seleukida 
rozpoczął oblężenie jedynie Brochoi. Król nie zabawił 
długo pod tą twierdzą, gdyż doszły go alarmujące listy od 
Teodotosa. Najwyraźniej były ptolemejski strateg nie był 
w stanie obsadzić wszystkich miast i twierdz w Celesyrii. 
Jego podkomendny Panajtolos (sądząc po imieniu, także 
etolski najemnik) zajął Tyr. On sam kontrolował Ptole-
mais/Ake, jednak Nikolaos, jego następca na stanowisku 
stratega, nie zwlekał i już przystępował do oblężenia tego 
miasta. Antioch podzielił zatem swoją armię. Ciężkozbroj-
ne oddziały miały kontynuować oblężenie Brochoi, a on 
sam poprowadził lekkozbrojnych przez szczyty Libanu 
na odsiecz Teodotosowi63. Szybkość mogła wszak okazać 
się kluczem do łatwego opanowania przynajmniej dwóch 
ważnych twierdz.

Powiadomiony o krokach przeciwnika, Nikolaos pchnął 
dwóch swoich podkomendnych, Kreteńczyka Lagorasa 
i Dorymenesa z Etolii, by obsadzili przesmyk nieopodal 

można do pewnego stopnia wiązać z przygotowaniami do obrony 
przed atakiem Antiocha.

63 Plb. 5.61.5–8.
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Berytos, idealne miejsce do zatrzymania bądź przynajmniej 
opóźnienia marszu przeciwnika. Sam zaś zwinął oblężenie 
Ptolemais. Lagoras i Dorymenes nie spisali się — już przy 
pierwszym szturmie przeciwnika oddali mu pole64. Teraz 
Seleukida ściągnął resztę sił spod Brochoi, najwyraźniej 
rezygnując ze zdobycia dobrze ufortyfikowanej twierdzy, 
gdyż wątpliwe, by Polibiusz w tak dokładnej relacji o po-
czynaniach Seleukidy pominął ten fakt. Po połączeniu się 
całej armii Antioch ruszył drogą wiodącą wzdłuż wybrzeży 
na południe. Po drodze minął Sydon, jednak nie tracił czasu 
na zdobywanie go. Miasto to musiało być dobrze uforty-
fikowane i Antioch słusznie pociągnął dalej na południe. 
Kilkanaście lat później, podczas V wojny syryjskiej, miał 
się przekonać o solidności sydońskich murów; dowodzący 
wówczas obroną miasta Skopas okrył się sławą, wytrzymu-
jąc roczne oblężenie. Nikolaos ustępował przed przeważa-
jącymi siłami Seleukidy i w efekcie ten już bez problemów 
przejął z rąk Panajtolosa i Teodotosa zarówno Tyr, jak 
i Ptolemais. Łupem Antiocha padło także 40 okrętów sta-
cjonujących w tamtejszych portach, które stały się cennym 
uzupełnieniem wciąż niewielkiej floty seleukidzkiej65.

Zdaniem Polibiusza (5.62.4) Antioch planował teraz 
atak na Peluzjon, twierdzę broniącą na wschodnim krańcu 
Delty Nilu dostępu do Egiptu. Czy tak było istotnie?66 
Justyn (30.1.4) informuje nawet, że Antioch zaatakował 
sam Egipt, co jest grubą przesadą, a faktu takiego nie 

64 Plb. 5.61.9–10.
65 Plb. 5.62.2–3; 69.10. Obrona Sydonu przez Skopasa: Porph., 

FGH 260 F 46.
66 Zdania badaczy są podzielone. Schmitt (1964: 87 przyp. 2) 

odrzuca taką możliwość. Inaczej Huss 1976: 44; 2001: 392; Win-
nicki 1989b: 91; Hölbl 2001: 129. Na temat garnizonów w miastach 
fenickich zob. Grainger 1991: 93.
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potwierdzają żadne inne źródła. Logika zwycięstw pchała 
Antiocha zapewne dalej. Łatwe sukcesy w Celesyrii i Fenicji 
mogły skłonić go do podjęcia próby rzucenia Ptolemeusza 
na kolana. Atak na ziemię egipską na pewno przyspieszył-
by ustępstwa Filopatora w sprawie Celesyrii. Warto było 
jednak także kontynuować działania wojenne w spornej 
krainie, w której większość miast znajdowała się wciąż 
w rękach ptolemejskich i opanowanie ich też było istotne. 
W samej Fenicji garnizony Filopatora wciąż zajmowały 
Byblos, Berytos, Botrys i być może Orthosię. Oczywiście 
skąpe wzmianki źródłowe nie pozwalają jednoznacznie 
odpowiedzieć na pytanie co do planów Antiocha, ale można 
założyć, że powinien on przynajmniej rozważać plan ataku 
na Peluzjon. Jednak, nawet jeśli podjął taką decyzję, to mu-
siał zmienić swoje plany. W Aleksandrii nie przyglądano się 
bowiem bezczynnie całej sytuacji, lecz energicznie przygo-
towywano się do ewentualnej inwazji. Przede wszystkim 
skoncentrowano główne siły właśnie w Peluzjon. Zasypano 
także studnie na drodze pomiędzy tą twierdzą a Rafią. Był 
to najłatwiejszy sposób, by każdej armii maszerującej przez 
te niegościnne okolice warunki z wyczerpujących zmienić 
na iście mordercze. Filopator i jego doradcy odwołali się 
także do potęgi świętej rzeki Egiptu. Otwarcie kanałów na 
Nilu zatopiło wschodnią część Delty67. Gdyby Seleukida 
spróbował zaatakować, napotkałby ekstremalne warunki.

Antioch postanowił zatem dokończyć podbój Celesyrii. 
Z przekazu Polibiusza wynika, że miasta dobrze uforty-
fikowane i zaopatrzone na wypadek oblężenia stawiały 
opór, a pozostałe poddawały się Seleukidzie68. Jeśli zatem 
Antioch liczył na to, że niesiony na skrzydłach zwycięstwa 
łatwo opanuje pozostałe punkty oporu, to jego rachuby 

67 Plb. 5.62.4.
68 Plb. 5.62.4–8.



CZWARTA WOJNA SYRYJSKA 225

były błędne. Najwyraźniej także ludność południowej Syrii 
nie witała go z otwartymi rękami. Okazało się, że Lagidom 
udało się zdobyć lojalność swoich poddanych na tym te-
renie. Te proptolemejskie nastroje są tym bardziej godne 
podkreślenia, że z Egiptu nie nadchodziły przecież żadne 
posiłki, a więc ludność miała prawo poczuć się opuszczona 
przez swoich władców. Seleukida był zatem zmuszony do 
żmudnego oblegania kolejnych miast. Źródła nie informują 
o konkretnych sukcesach Antiocha, co — biorąc pod uwa-
gę, iż ten fragment relacji Polibiusza pisany jest w dużej 
mierze z perspektywy Seleukidy — zdaje się sugerować, 
że szło mu ciężko. W każdym razie na pewno nie udało 
mu się zdobyć Sydonu, ale także Dory. To położone na 
wybrzeżu pomiędzy Ptolemais a Joppe miasto było dobrze 
ufortyfikowane, a ponadto Nikolaosowi udawało się zmylić 
przeciwnika i podsyłać tam posiłki. Czas uciekał, a sukcesy 
były niewielkie. Antioch zgodził się więc na zaproponowa-
ne przez Aleksandrię czteromiesięczne zawieszenie broni. 
Nie tylko przeciągające się działania w południowej Syrii 
skłoniły go do przystania na tę propozycję. Na północy 
uaktywnił się Achajos. Jego działania zmusiły Antiocha 
do szybkiego przerzucenia armii na zimowe kwatery do 
Seleucji Pierii. Na straży w Celesyrii pozostawił Teodotosa 
Hemioliosa69.

Interludium

Jeśli Antioch istotnie sądził, że wojna jest zakończona 
i w Aleksandrii pogodzono się z porażką70, to srodze się 
mylił. Nad Nilem w ogóle nie brano pod uwagę możliwości 
rezygnacji z Celesyrii. Sosibios w tej trudnej sytuacji dowiódł 

69 Plb. 5.66.1–3.
70 Plb. 5.66.4–9.
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swoich zdolności, niepośledniej energii i rozmachu w dzia-
łaniu. Nie szczędząc pieniędzy, wraz z Agatoklesem rozpo-
częli zbrojenia na wielką skalę71. Powołano pod broń osad-
ników wojskowych i ściągnięto nad Nil żołnierzy najemnych 
stacjonujących w zagranicznych posiadłościach dynastii. 
Szeroko zarzucono także sieci werbunkowe. W Helladzie, 
Tracji, Galacji, na Krecie, wybrzeżach małoazjatyckich 
i na wyspach Morza Egejskiego — wszędzie tam pojawili 
się wysłannicy znad Nilu kuszący potencjalnych chętnych 
godziwym zarobkiem. Przydały się szerokie kontakty, ja-
kie w świecie greckim zbudował i Sosibios, i dyplomacja 
Lagidów. Jedną z najchętniej wykorzystywanych metod 
rekrutacji było posługiwanie się właśnie kanałami dyploma-
tycznymi. Więzi przyjaźni bądź formalne traktaty z greckimi 
państwami znacząco ułatwiały zaciąg najemników. Nie 
szczędzono także środków na pozyskanie doświadczonych 
dowódców. Do Aleksandrii zawitała ówczesna śmietanka 
wojskowa: Echekrates z Tessalii, Foksidas z miasta Melita-
ja we Ftiotydzie, Euryloch z Magnezji, Sokrates z Beocji, 
Kreteńczyk Knopias z Allarii i Andromachos z Aspendos. 
Wszyscy poza ostatnim służyli wcześniej w armiach królów 
Macedonii, Demetriusza II i Antygona Dosona. Dołączył 
do nich Polikrates z Argos, spokrewniony z matką Per-
seusza, ostatniego Antygonidy na macedońskim tronie. 
Zapisał zresztą piękną kartę w służbie Lagidów, a szczytem 
jego kariery była funkcja stratega Cypru za rządów Ptole-
meusza V. Nad Nilem powstawał iście galaktyczny korpus 
dowódczy. Wszyscy oni zajęli się reorganizacją i przeszko-
leniem oddziałów ptolemejskich, przy czym każdy z nich 
objął dowództwo zależnie od swej specjalności — Sokrates 
musztrował peltastów, Foksidas zajmował się greckimi na-
jemnikami, podczas gdy Andromachos i Ptolemeusz, syn 

71 Plb. 5. 63–65.
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Trazeasza, prowadzili ćwiczenia z falangą. Oddziały jazdy 
najemnej oddano pod komendę oczywiście Echekratesowi. 
Tessalska jazda już od dawna przecież słynęła w całym świe-
cie greckim. Kreteńczyk Knopias zajął się z kolei swoimi 
rodakami i Neokreteńczykami72 oraz piechotą libijską. Po-
zostali zajmowali się resztą oddziałów: Trakami, Galatami, 
gwardią. Wśród odbywających te intensywne ćwiczenia, 
obok najemników, byli także i kleruchowie. Najwyraźniej 
zatrudnieni przez Aleksandrię fachowcy przeprowadzili 
swego rodzaju reformę armii. Oddziały zorganizowano we-
dług pochodzenia i wieku, a każdą jednostkę wyposażono 
w jeden typ uzbrojenia. Sam Sosibios natomiast zajął się 
przeszkoleniem 20 tysięcy rodowitych Egipcjan, mających 
powiększyć liczebność falangi.

Był to faktycznie krok radykalny. Nigdy dotąd Egipcja-
nie nie dostąpili zaszczytu służby w tej formacji. Większe 
liczebnie oddziały egipskie w ogóle rzadko pojawiały się 
w szeregach armii Lagidów, chociaż odstępstwa od tej re-
guły miały miejsce pod Gazą i podczas wojny chremonidej-
skiej73. W tej nadzwyczajnej chwili zdecydowano się jednak 
sięgnąć i do nich. Kto wie, może rynki najemnicze były 
w tym czasie już trochę wyczerpane i nie udało się zaciągnąć 
tylu żołnierzy, ilu się spodziewano. Być może oceniono, 
że w tak poważnej sytuacji należy użyć każdego dostępnego 
środka, a kleruchów i machimoi było zbyt mało74. W każ-
dym razie jak na, zdaniem autorów antycznych, gnuśnego 
władcę i pogrążonych w dworskich spiskach doradców, 
Ptolemeusz, Sosibios i Agatokles radzili sobie nie najgorzej. 

72 Na ich temat zob. dalej s. 242.
73 Paus. 3.6.5. Zob. Peremans 1951: 217–218; Winnicki 1985: 

47–51.
74 Jednak i w tym wypadku prawdopodobnie sięgnięto głównie 

po machimoi — Winnicki 1989b: 96.
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Zadbali też o „psychologiczne” wsparcie budujące morale 
żołnierzy. Polikrates i Andromachos „już to prywatnie, już 
to publicznie zachęcając ludzi, wszczepiali w nich zapał 
i ochoczość do przyszłej walki” (Plb. 5.64.4–6).

Te energiczne działania na polu militarnym Sosibios 
i Agatokles uzupełnili typowymi swoimi umiejętnościami, 
tak często z pogardą opisywanymi przez źródła — chytro-
ścią i sprytem. Podczas gdy w Egipcie z zapałem budowano 
nową armię, dyplomacja aleksandryjska zwodziła Antiocha, 
prowadząc rozmowy pokojowe75. Dyplomatom znad Nilu 
udało się przekonać stronę przeciwną, że Ptolemeusz nie 
odważy się podjąć walki. Poselstwa wędrowały tam i z po-
wrotem pomiędzy Seleucją Pierią i Memfis. Do tej bowiem 
prastarej stolicy kraju faraonów i pierwszej rezydencji za-
łożyciela dynastii przenieśli się egipscy notable, aby ukryć 
przed oczami posłów to, co dzieje się w Aleksandrii. Do tej 
gry Sosibiosowi udało się wciągnąć także zaprzyjaźnione 
państwa: Rodos, Kyzikos, Bizancjun i Związek Etolski. 
Greckie państwa zawsze chętnie podejmowały się me-
diacji w konfliktach, o czym najlepiej świadczy ogromna 
ilość przekazów literackich i inskrypcji takim działaniom 
poświęconych. Aleksandryjscy notable skwapliwie więc 
posłużyli się także posłami tych państw w prowadzeniu 
pertraktacji. Rozmowy przeciągały się i nie miały szans 
na powodzenie, gdyż obie strony broniły swoich praw do 
Celesyrii. Antioch sięgnął do tradycyjnych argumentów 
swojej dynastii76. Celesyria należy się jemu, gdyż Seleukidzi 
są prawowitymi następcami Antygona Jednookiego na tym 
terenie, a Ptolemeusz I Soter w wojnie z Antygonem Jedno-
okim walczył o nią w imieniu Seleukosa Nikatora. Ponadto 

75 Plb. 5.63.1–6; 67.1–13.
76 W podobny sposób bronił swoich racji Antioch IV podczas 

VI wojny syryjskiej: Plb. 28.20.7.
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taka była decyzja tych, którzy w przeciwieństwie do Sotera 
nie unikali walki, lecz zjawili się na polach bitwy pod Ipsos. 
Przedstawiciele Aleksandrii odrzucali te argumenty, pod-
kreślając, że ich władca padł ofiarą agresji i to w dodatku 
prowadzonej haniebnymi środkami, bo z wykorzystaniem 
zdrady nędznego Teodotosa. Ponadto sugerowali istnienie 
jakiegoś porozumienia zawartego jeszcze przed bitwą pod 
Ipsos, które miało oddawać Celesyrię Ptolemeuszowi I. 
Dyplomaci znad Nilu umiejętnie także rozgrywali sprawę 
Achajosa, domagając się włączenia go do trakatu pokojowe-
go. Na to Antioch, dla którego jego krewniak był podłym 
buntownikiem, nie mógł się zgodzić.

Na takich słownych potyczkach mijała zima 219/218 r. 
Było jasne, że tylko siła może rozstrzygnąć sporną kwestię 
i Antioch postanowił jej użyć. Zresztą wątpliwe, by przygo-
towania prowadzone na tak wielką skalę przez Filopatora 
mogły ujść uwadze Seleukidy. Nawet jeśli istotnie udało 
się ukryć przed jego posłami i szpiegami to, co działo się 
w Aleksandrii, to przecież nie sposób było zataić akcję 
werbunkową prowadzoną poza granicami Egiptu. Antioch 
zapewne sam sondował rynki najemnicze. Postanowił za- 
tem nie zwlekać dłużej z dobiciem przeciwnika. Ściągnął 
swoją armię lądową oraz flotę i ruszył, aby dokończyć 
podbój Celesyrii. Była wiosna 218 r.

Przełęcz Phormion

Tym razem Antioch nie zamierzał omijać żadnych miast czy 
twierdz, lecz przystąpił do systematycznego podboju całej 
południowej Syrii. Rozpoczął zatem od północnej Fenicji. 
Pierwszy, choć bezkrwawy sukces odniósł w Marathos. 
Przybyła tutaj delegacja z Arados z ofertą przymierza, poza 
tym król rozsądził spór między zwaśnionymi mieszkańca-
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mi dwóch części tego miasta — lądowej i wyspiarskiej77. 
W ten sposób Seleukida likwidował potencjalne źródło 
problemów na swoich tyłach i zyskiwał pełne wsparcie 
floty z Arados. Okręty aradyjskie dołączyły do pozyska-
nych wcześniej dzięki zdradzie Teodotosa. Wszystkie były 
niezwykle cenne wobec egipskiej potęgi na morzu. Z tej 
przewagi Ptolemeusz zresztą zamierzał skorzystać i tym 
razem. Naczelnego wodza sił lądowych w Celesyrii, którym 
mianowano sprawdzonego już w bojach Nikolaosa, wspie-
rać miał ściśle z nim współdziałający nauarcha Perigenes. 
W Aleksandrii zdawano sobie sprawę ze znaczenia, jakie 
dla kampanii na tym obszarze miała właściwa koordynacja 
działań lądowych i morskich. Perigenes dysponować miał 
30 okrętami krytymi i przeszło 400 transportowymi78.

Będąc jeszcze w Marathos, Antioch wysłał pod komendą 
Nikarchosa i Teodotosa Hemioliosa oddziały z misją obsa-
dzenia trudnych przejść nieopodal rzeki Lykos (dzis. Nahr 
el-Kelb)79. Ujście tej rzeki znajduje się ok. 12 km na północ 
od Berytos i zaraz na południe od niego cypel ogranicza 
przejście wzdłuż morza na długości ok. 2 km. Tym wą-
skim przejściem przebiegał odcinek drogi między Berytos 
a Byblos, by dalej ciągnąć się wzdłuż południowego brzegu 
rzeki. Zabezpieczenie tego odcinka było zatem istotnie 
wskazane, jednak oznacza to, że Antioch wówczas nie był 
poinformowany o planach Nikolaosa, który przygotował 
obronę dopiero na południe od rzeki Damuras (dzis. Nahr 
Damur). Antioch po tym rozsądnym posunięciu ruszył 

77 Źródła numizmatyczne pozwalają stwierdzić, że Antioch poparł 
Aradyjczyków z wyspy, zob. Grainger 1991: 94.

78 Plb. 5.68.2–8.
79 Walbank 1967–1979, I: 595. Wg Polibiusza (5.68.9) akcja koło 

rzeki Lykos miała miejsce po dotarciu Antiocha do Berytos, jednak 
przejście to znajduje się na północ od tego miasta.
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z armią dalej wzdłuż wybrzeża. Zdobył i spalił mniejsze 
twierdze Kalmos oraz Trieres, łatwo zajął kolejny punkt 
oporu, miasto Botrys, i dotarł wreszcie do Berytos. Zastana-
wia brak na liście opanowywanych miast Trypolis, Orthosii 
i Byblos. W przypadku pierwszych dwóch możliwości są 
dwie: albo od końca III wojny syryjskiej znajdowały się 
one w rękach Seleukidów (mimo że oba leżały na południe 
od rzeki Eleutheros), albo też bez żadnego oporu wpadły 
w ręce Antiocha80. Można sądzić, że w grę wchodzi raczej 
to pierwsze rozwiązanie, gdyż achajskiemu historykowi brak 
oporu nie przeszkodził wymienić znacznie mniej istotnego 
Botrys. Co do Byblos, możemy jedynie przypuszczać z prze-
biegu wydarzeń, że wpadło ono w ręce Antiocha.

Seleukida wyruszył z Berytos i rozbiwszy obóz w po-
bliżu rzeki Damuras, zlecił rozpoznanie trudnych przejść 
zajętych przez przeciwnika. W tym bowiem miejscu, na 
wybrzeżu pomiędzy Berytos a Sydonem, Nikolaos przygo-
tował główną linię obrony. Częścią sił obsadził przesmyk 
koło miejscowości Platanos, a sam zajął podobne miejsce 
koło miasta Porphyrion, położonego ok. 12 km na północ 
od Sydonu. Dokładna lokalizacja tego pierwszego punktu 
nastręcza trudności. Niekiedy, podpierając się przekazem 
Józefa Flawiusza (Ant. Jud. 16.361) o wiosce Platane, iden-
tyfikuje się go z miejscem na północ od Porphyrion. Ozna-
czałoby to, że tam znajdowała się pierwsza linia obrony. 
Jednak w przedstawionym przez Polibiusza (5.69) opisie 
bitwy nie ma żadnej wzmianki o potyczkach poprzedza-
jących bitwę pod Phormion. Poza tym dokładna analiza 
opisu zawartego w Dziejach z topografią terenu świadczy 
raczej za inną lokalizacją Platanos — ok. 5 km na południe 

80 Pierwsze rozwiązanie preferuje Huss 1976: 184–185 i w przy-
padku Orthosii — Schmitt 1964: 30 przyp. 2; drugie — Grainger 
1991: 94.
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od Porphyrion. Taką identyfikację zdają się potwierdzać 
także względy taktyczne. W ten sposób zdolny dowódca 
tworzył potrójną linię obrony, gdyż z pewnością uzupeł-
niało ją przejście położone nieopodal Sydonu, a obrońcy 
ze wszystkich tych trzech miejsc byli w stanie nawzajem się 
obserwować81. Tak więc bardziej prawdopodobne jest, że to 
przesmyk obsadzony bezpośrednio przez Nikolaosa był 
najbardziej na północ wysuniętą placówką wojsk egipskich. 
Miejsce wybrane przez etolskiego dowódcę było znakomite. 
Wąskie przejście, ograniczone trudno dostępnymi, skali-
stymi grzbietami górskimi wydawało się wręcz stworzone 
dla powstrzymania znacznie większej armii. Ponadto tuż za 
plecami obrońców leżał Sydon, a przy brzegu zakotwiczył 
Perigenes z flotą. Nikolaos nie polegał zresztą tylko na 
naturalnych walorach obronnych terenu. Wzniósł także 
sztuczne konstrukcje i przeszkody, mające dodatkowo 
utrudnić sforsowanie przełęczy. Na niemal pionowej skale, 
dominującej nad przejściem od północy, rozstawił zapewne 
procarzy i łuczników.

Antioch postanowił przypuścić skoordynowany atak 
jednocześnie w trzech miejscach. Teodotos wraz ze swoim 
kontyngentem miał wspiąć się na zbocza górskie, Diokles 
miał uderzyć tuż przy wybrzeżu wprost na przełęcz. Między 
nimi zaś miały zaatakować oddziały pod wodzą Menedemo-
sa. Najważniejsze zadanie stało zatem przed Teodotosem. 
Gdyby udało mu się rozbić obrońców na stoku, mógłby 
wykorzystać przewagę wysokości i z impetem zaatakować 
resztę oddziałów ptolemejskich. Antioch rozsądnie, chociaż 
wbrew zwyczajom hellenistycznych wodzów, postanowił 
nie angażować się osobiście w bój, lecz zajął pozycję po-
zwalającą na koordynowanie działań i ewentualne pchnięcie 

81 Na temat lokalizacji zob. Walbank 1967–1979, I: 594; Bar-
Kochva 1976: 125–126.
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pomocy na zagrożony odcinek. Do boju gotowała się także 
flota pod wodzą Diognetosa, która zajęła miejsce blisko 
wybrzeży na wprost okrętów Perigenesa.

Zgodnie z planem do ataku ruszyły wszystkie trzy zgru-
powania seleukidzkie. Początkowo sytuacja rozwijała się 
pomyślnie dla Nikolaosa. Atakujący boleśnie odczuli wa-
lory obronne terenu, ale w końcu Teodotos spełnił swoje 
zadanie. Przełamał linie obronne na stokach i natychmiast 
przypuścił gwałtowny atak z góry na resztę oddziałów 
egipskich. Obrońcy nie wytrzymali impetu przeciwnika i po 
krótkiej walce w popłochu rzucili się do ucieczki. Bitwa 
zamieniła się w rzeź. Podczas ucieczki padło 2000 żołnierzy 
Nikolaosa, a niewiele mniej wzięto do niewoli. Pomyślniej 
dla obrońców przebiegały walki na morzu. Tutaj siły były 
wyrównane i Perigenes zyskiwał przewagę nad Diogneto-
sem. Widząc jednak klęskę na lądzie, ptolemejski nauarcha 
przerwał bitwę i wycofał się. W ten sposób kombinowana 
bitwa lądowo-morska pod Porphyrion dobiegła końca. Kto 
z obrońców ocalał z rzezi, uciekał do Sydonu. Blokada 
ptolemejska została przełamana w brawurowy sposób.

Zwycięzca ruszył pod Sydon, nie podejmując jednak 
oblężenia tego miasta. Fortyfikacje sydońskie oraz załoga 
zwiększona liczebnie ocalałymi spod Porphyrion skutecz-
nie go zniechęciły. Antioch postanowił zmienić taktykę. 
Dotąd posuwał się drogą nadbrzeżną. Teraz, kontrolując 
całe wybrzeże fenickie od Arados po Sydon, dysponując 
także położonymi na południe od Sydonu bazami w Pto-
lemais i Tyrze, do którego odesłał teraz flotę, postanowił 
ruszyć w głąb lądu. Cel był jasny — systematyczny podbój 
wszystkich miast i fortec w Celesyrii. Zmusił do kapitulacji 
garnizon Filoterii nad Jeziorem Tyberiadzkim. Równie 
łatwo poradził sobie z położonym nieco dalej na połu-
dnie Skythopolis. W ten sposób zdobył kontrolę nad tym 
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niezwykle żyznym regionem, nie musiał się zatem martwić 
o aprowizację dla swojej armii. Następny przystanek na 
jego marszrucie stanowił Atabyrion na górze Tabor. Jego 
garnizon, ufny w walory obronne miejsca, nie zamierzał 
kapitulować. Seleukida użył jednak sprytnego fortelu. Har-
cownikom udało się wywabić obrońców z miasta. Rozgrzani 
żołnierze Filopatora pognali za uciekającymi wojownikami 
Seleukidy i wpadli w pułapkę. Zaatakowały ich pozostające 
dotąd w ukryciu oddziały. Żołnierze ptolemejscy rzucili się 
do ucieczki, chcąc schronić się za bezpiecznymi murami 
Atabyrion. Wraz z nimi wpadli także ścigający ich żołnierze 
Antiocha i zdobyli miasto82. Dalej poszło już łatwo. Po prze-
kroczeniu Jordanu łupem Antiocha padły Pella/Berenike, 
Kamus i Gefrus. Tak łatwe sukcesy robiły wrażenie. Do-
wódcy ptolemejscy na tym terenie jeden po drugim zaczęli 
przechodzić na stronę zwycięzcy. Pomagał w tym Antioch, 
bardzo życzliwie się z nimi obchodząc. Zarówno Kerajas, 
jak i dowodzący najemną jazdą Hippolochos z Tessalii, który 
miał pod sobą 400 ludzi, porzucili służbę u Filopatora83. 
Być może to właśnie zdrada tych dowódców umożliwiła 
Antiochowi tak łatwe opanowanie niektórych punktów 
oporu. Niewykluczone, że dołączyli do nich wiernie dotąd 
broniący interesów Filopatora Nikolaos wraz ze swymi 
podkomendnymi, Lagorasem i Dorymenesem. Polibiusz nie 
wymienia ich bowiem jako uczestników bitwy pod Rafią, 
natomiast później przynajmniej Nikolaos i Lagoras walczyli 
w służbie Antiocha84. Po stronie Seleukidy opowiedziała się 

82 Plb. 5.70.6–9.
83 Plb. 5. 70.10–11.
84 Plb. 7.15–18; 10.29.6. Winnicki (1989b: 95) z podobnych 

względów dołącza do nich także Ptolemeusza, syna Trazeasza, jed-
nak to jest bardziej wątpliwe. Owszem był on po 197 r. strategiem 
tej krainy w służbie Antiocha, jednak mógł zmienić pracodawcę po 
bitwie pod Rafią. Polibiusz, opisując bitwę, mógł nie wymienić go 
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także arabska ludność pobliskich terenów pustynnych. Pró-
bę zatrzymania tego zwycięskiego pochodu podjął dopiero 
inny oficer ptolemejski, Nikiasz, który przybył z odsieczą 
kolejnemu miastu na drodze Seleukidy. Jednak i obrona 
Abili, położonej kilkanaście kilometrów na wschód od Ga-
dary, zakończyła się niepowodzeniem strony ptolemejskiej. 
Następnym celem Antiocha była właśnie Gadara, leżąca na 
wydatnym wzgórzu i górująca nad Jeziorem Tyberiadzkim, 
która słynęła ze swych założeń obronnych. Również ta silna 
twierdza po intensywnym oblężeniu skapitulowała.

Najsilniejszym punktem oporu ptolemejskiego oka-
zała się Filadelfia (Rabbat Ammon). Znajdujący się tutaj 
większy garnizon organizował uciążliwe wypady na zajęte 
przez Antiocha kraje Arabów. Nie dziwi fakt, że właśnie Fi-
ladelfia stała się centrum oporu. Od czasów Ptolemeusza II 
Filadelfosa było to miejsce osadnictwa wojskowego85. 
Przywódcą tutejszych kleruchów był niegdyś Tobiasz, który 
ściśle współpracując z Lagidami, zbudował potęgę swego 
rodu. Tobiadzi wyrośli we wschodniej Jordanii niemalże na 
lokalną dynastię. W czasach Euergetesa i Filopatora Józef, 
syn Tobiasza, był ptolemejskim dzierżawcą podatków na 
tym obszarze, co przynosiło mu olbrzymie dochody86. 
Miał więc zbyt wiele do stracenia, by nie poprzeć aktyw-
nie władcy znad Nilu. Zdobycie położonej na wzgórzu 
Filadelfii nie było łatwe. Antioch przystąpił do budowy 
machin oblężniczych. Mimo zrobienia dwóch wyłomów 
w murach powtarzane wielokrotnie szturmy były odpierane 

z tego względu, iż był tylko jednym z dwóch dowódców falangi, i to 
drugim w hierarchii po Andromachosie.

85 Kleruchia poświadczona jest w 259/258 r. — Cohen 2006: 
268.

86 Kariera Józefa: Jos. Fl., Ant. Jud. 12.164–222. Na temat Tobia-
dów zob. Gera 1998: 36–58.
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przez zdeterminowanych obrońców. Na nic zdało się także 
nękanie ich nocą. Oblężenie przeciągało się. Wreszcie jeden 
z jeńców wskazał atakującym podziemny korytarz, którym 
oblężeni schodzili po wodę. Po zablokowaniu tego przej-
ścia kamieniami i drewnem odcięto obrońców Filadelfii od 
wody. Był to klucz do zwycięstwa — załoga Rabbat Am-
mon skapitulowała. Zbliżała się zima. Antioch postanowił 
rozłożyć się obozem na wybrzeżu w Ptolemais. Na straży 
z takim trudem zdobytej twierdzy postawił Nikarchosa, 
najlepiej zaś zorientowanych w lokalnych uwarunkowa-
niach Kerajasa i Hippolochosa wraz z 5 tysiącami piechoty 
wysłał w okolice Samarii. Mieli oni dbać o bezpieczeństwo 
opanowanych w tej kampanii terenów.

Jak więc widać, podbój był systematyczny, ale tylko 
od Jeziora Tyberiadzkiego na południe. Antiochowi nie 
udało się zrealizować w całości głównego celu wojny. Na 
północy w rękach Lagidów pozostał nie tylko izolowany Sy-
don, ale także Damaszek87 oraz twierdza Brochoi w dolinie 
Massyas. Mimo to wynik kampanii 218 r. dla Ptolemeusza 
był fatalny. Utracił niemal całą Fenicję i Celesyrię, zachwia-
niu uległa wierność jego wodzów i żołnierzy. Nic dziwnego, 
jego bierność podczas tych wydarzeń musiała wstrząsnąć 
ich lojalnością. Antioch jednak nie rzucił Filopatora na 
kolana. Przebieg wydarzeń wskazuje, że do obrony Cele-
syrii Aleksandria oddelegowała stosunkowo niewielkie siły. 
Być może dlatego, że przygotowywana w stolicy wielkim 
nakładem środków armia jeszcze nie była gotowa. Trzon 
ptolemejskich wojsk pozostawał zatem nienaruszony.

Antioch nie powrócił tym razem do północnej Syrii, 
lecz zatrzymał się na zimę w Ptolemais. W ten sposób jasno 
dawał do zrozumienia, że w następnym roku zamierza do-

87 Grainger 1991: 95. Zdaniem Hussa (1976: 188 przyp. 75) Da-
maszek już wcześniej należał do Seleukidów.
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kończyć podbój Celesyrii. Sytuacja sprzyjała ostatecznemu 
rozwiązaniu sporu o tę krainę. Z Azji Mniejszej przycho-
dziły uspokajające wieści. Achajos miał znowu pełne ręce 
roboty z Attalosem i jego galackimi sprzymierzeńcami. Nie 
tak dawno władca Pergamonu zdobył sobie uznanie wszyst-
kich Hellenów, gromiąc strasznych Galatów, co do dzisiaj 
upamiętnia słynny pergamoński Ołtarz Zeusa. Teraz jednak 
Attalos sprowadził z Tracji nowe plemię tych strasznych wo-
jowników i mocno naciskał Achajosa. Antioch mógł zatem 
na razie skupić swoją uwagę na Egipcie. Nad Nilem także 
kończono przygotowania do decydującej batalii. O losach 
wojny miał więc zadecydować nadchodzący rok.

Bitwa pod Rafią

Ptolemeusz IV zebrał swoją armię w Peluzjon i stąd 
13 czerwca 217 r.88 wyruszył na decydujący bój. Dzień wy-
brano nieprzypadkowo. Filopator od samego początku na-
wiązywał do prastarej tradycji i symboliki kraju nad Nilem. 
Data ta w kalendarzu egipskim odpowiadała pierwszemu 
dniu miesiąca Pachons. Tego dnia w górnoegipskim mieście 
Dendera (Tentyris), chlubiącym się wspaniałą świątynią 
bogini Hathor, obchodzono święto Horusa. Podczas uro-
czystości śpiewano pieśni opowiadające o zwycięstwie tego 
boga-sokoła nad wrogami Egiptu89. Rozpoczęcie wyprawy 
tego właśnie dnia niosło czytelne przesłanie dla poddanych 
Filopatora. Ptolemeusz, jako władca Egiptu utożsamiany 
z Horusem, miał zetrzeć w proch swoich nieprzyjaciół. Wy-
ruszające z Peluzjon wojska miały przed sobą do pokonania 
ok. 180 km, w tym morderczy, bezwodny odcinek do Rino-
kolury. Marsz dowiódł skuteczności metod szkoleniowych 

88 D.Raph. 10.
89 Winnicki 1989b: 96.
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zatrudnionych przez władcę fachowców. Posuwająca się 
w piekącym słońcu, licząca około 75 tysięcy żołnierzy, armia 
(oraz tabory) przebyła tę drogę w zaledwie pięć dni. Jak na 
tak olbrzymią armię tempo było imponujące — średnio 
dziennie żołnierze przemierzali ok. 36 km. Ptolemeusz roz-
łożył obóz w odległości 50 stadiów (nieco ponad 9 km) na 
południe od Rafii90. Ostre tempo narzucone wojsku przez 
Ptolemeusza nie było przypadkowe. Król chciał wybrać 
miejsce przyszłej bitwy, by jak najlepiej wykorzystać struktu-
rę swojej armii i zniwelować atuty przeciwnika. Przewidując 
przewagę Antiocha w jeździe i słoniach, wybrał rejon, gdzie 
znajdowały się liczne pagórki ruchomych piasków, które 
w zależności od miejsca ograniczały szerokość terenu do 
ok. 5–6 km. Była to dostateczna szerokość, by rozmieścić 
piechotę, w tym wyjątkowo liczną falangę. Wydmy po 
stronie zachodniej i wzgórza lotnych piasków od wschodu 
zapewniały z kolei ochronę przed oskrzydlającym atakiem 
przeciwnika. Znając strukturę narodowościową monarchii 
Seleukidów, Ptolemeusz mógł też domyślać się, iż Antioch 
przyprowadzi znaczne oddziały lekkiej piechoty i lekkiej 
jazdy. W wybranym przez niego miejscu Seleukida musiałby 
przynajmniej ich część wystawić naprzeciw ciężkozbrojnej 
falandze. Tego typu oddziały w starciu od frontu z długimi 
sarissami falangitów byłyby bez szans91.

Obozujący w Ptolemais Antioch także zebrał całą swoją 
armię i ruszył na południe. Wszedł do opuszczonej przez 
ptolemejski garnizon Gazy i po krótkim postoju ruszył da- 

90 Plb. 5.80.3.
91 Na temat topografii miejsca bitwy zob. Bar-Kochva 1976: 

130–132; Galili 1976/1977: 90–95. Galili dokonał interesującego 
porównania bitwy pod Rafią z operacjami prowadzonymi w tym sa-
mym miejscu podczas I wojny światowej i wojny żydowsko-arabskiej 
w 1948 r., z których zachowała się obfita dokumentacja.
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lej. Minął Rafię i nocą rozbił obóz w odległości 10 stadiów 
(ok. 1,8 km) od obozu Ptolemeusza. Prawdopodobnie za-
mierzał doprowadzić do bitwy w stosunkowo najszerszym 
miejscu, by mieć większe możliwości manewrowania swoją 
jazdą. Później jednak przeniósł się o 5 stadiów bliżej92. 
Zapewne zorientował się, że oddziały jazdy, które przy-
prowadził, nie są wiele liczniejsze niż konnica przeciwnika, 
a przede wszystkim dostrzegł liczebność ciężkozbrojnej 
piechoty Filopatora. Postanowił więc skrócić długość linii. 
W ten sposób mniejsza część jego lekkozbrojnej piechoty 
była wystawiona na trudny bój z ptolemejską falangą. 
Zarazem narażał jednak swoich sarissophoroi na walkę z po-
głębionymi szeregami ciężkozbrojnej falangi przeciwnika, 
a to w wypadku przedłużającego się starcia dawało tamtym 
szansę na zmienianie wyczerpanych szeregów. Antioch ufał 
jednak, że jego doświadczone oddziały rozbiją wcześniej 
siły Ptolemeusza. Niewykluczone też, że ten manewr Seleu-
kidy wynikał ze względów logistycznych. Po przesunięciu 
obozu przez Antiocha wojska stacjonowały naprzeciw sie-
bie w niewielkiej odległości (5 stadiów to niecały kilometr) 
i przez kilka dni dochodziło do normalnych w takiej sytuacji 
utarczek. Po obu stronach harcownicy, pieszo i konno, sta-
czali potyczki. Do tych drobnych starć dochodziło przede 
wszystkim podczas zaopatrywania się obu stron w wodę93. 
Na tym terenie, w skwarze, jaki towarzyszył przez te kilka 
dni obu armiom, zapewnienie dostaw wody było rzeczą 
pierwszorzędną. Studnie, z których ją czerpano, znajdowały 
się po stronie zachodniej. Wojsko Antiocha, w przeciwień-
stwie do żołnierzy Filopatora, dysponowało także źródłami 
wody tuż za swoim obozem, przede wszystkim w Rafii. 
Z kolei po stronie Ptolemeusza ujęć wody było niewiele 

92 Plb. 5.80.6.
93 Plb. 5.80.7.
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i nie mogły one zaspokoić potrzeb tak dużej grupy ludzi 
i zwierząt. Kto wie zatem, czy Antioch, odkrywszy słabą 
stronę logistyki Filopatora, celowo nie zbliżył się do jego 
linii, by utrudnić mu korzystanie z pobliskich studni94.

Obie armie stały naprzeciw siebie przez pięć dni. W tym 
okresie doszło do zdumiewającego incydentu. O świcie 
jednego z owych dni Teodotos, ten sam, którego zdrada 
w 219 r. tak bardzo pomogła Antiochowi, wślizgnął się 
wraz z dwoma towarzyszami do obozu ptolemejskiego. Ich 
celem był król. Teodotos wtargnął do namiotu, w którym 
wedle jego rozeznania powinien był spoczywać władca. 
Bogowie jednak czuwali nad Ptolemeuszem. Okazało się, 
że ten namiot służył mu jedynie do posłuchań i tak uwiel-
bianych przez niego uczt, a jego sypialnia mieściła się 
w innym. W efekcie ofiarą padł Andreas, osobisty lekarz 
władcy Egiptu. Zraniwszy jeszcze dwóch służących, za-
machowcy wymknęli się z obozu95. Nieco inną, bardziej 
sensacyjną wersję tego wydarzenia znajdujemy w III Księdze 
Machabejskiej (3 Macc. 1.2–3); Teodotos miał zabrać ze sobą 
najlepszych żołnierzy, którzy niegdyś służyli pod jego ko-
mendą w armii ptolemejskiej, z kolei niejaki Dositheos, do 
którego doszły plotki o planowanym zamachu, miał celo-
wo umieścić dublera władcy w namiocie, by wyprowadzić 

94 Galili 1976/1977: 103–105. Zdaniem tego autora świadczy 
też o tym fakt, że obaj królowie podczas bitwy walczyli po stronie 
zachodniej, co tylko w przypadku Antiocha było typowe (w tym 
okresie wodzowie najczęściej zajmowali miejsce na swoim ofensyw-
nym skrzydle). Obaj mieli bowiem dążyć do odcięcia przeciwnika 
od źródeł wody. Jednak z takim argumentem nie można się zgodzić. 
Filopator rozstawił swoje wojska, przede wszystkim biorąc pod 
uwagę układ armii Antiocha. Trudno także podzielić drugi argument 
Galiliego, że pierwsze miejsce obozowania Antiocha było dla jego 
wojsk dogodniejsze, gdyż szersze. 

95 Plb. 5.81.
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w pole zamachowców. Autor tej wersji wydarzeń uwypuklił 
w ten sposób porażkę Teodotosa, który zamiast przejść do 
historii jako królobójca miał zabić całkowicie przypadkową 
i anonimową osobę96. Zaadaptowana z dzieła Polibiusza 
opowieść brzmi niczym scenariusz sensacyjnego filmu, 
jednak podobnie jak większość informacji zawartych w tej 
księdze jest zupełnie nieprawdopodobna.

Z przekazu Polibiusza wynika, że zuchwały Teodotos 
działał z własnej inicjatywy i był to jego autorski plan. 
Owszem, mogła nim powodować żądza zemsty lub chęć 
przypodobania się Antiochowi. Może jednak podjął akcję 
za wiedzą i zgodą Seleukidy? Filopator nie miał dotąd 
okazji zademonstrować, jakim jest wodzem, i znając jego 
zainteresowania oraz tryb życia, Antioch mógł ufać w swoją 
wyższość na tym polu, ale śmierć władcy wprowadziłaby 
zamęt w obozie przeciwnika i Seleukida mógłby w ten 
sposób rozstrzygnąć spór bez bitwy. Ten problem pozo-
staje oczywiście tylko w sferze spekulacji, najważniejsze zaś 
wydarzenia miały dopiero nastąpić.

22 czerwca 217 r.97 Ptolemeusz zaczął wyprowadzać 
swoją armię z obozu. Podobnie postąpił Antioch i obaj 
rozpoczęli rozstawianie swoich oddziałów na polu bitwy. 
Pięć dni, jakie spędzili w niewielkiej odległości od siebie, 
z pewnością wystarczyło, by rozpoznać siły przeciwnika 

96 Dositheos istniał jednak naprawdę. Był Żydem, który później 
porzucił judaizm. Zapewne autor III Księgi Machabejskiej stworzył 
tę historię, by pokazać chwalebny czyn swojego rodaka. Opowieść 
wykazuje także paralele do podobnej historii zawartej w Księdze Estery, 
zob. Gera 1998: 13–16.

97 Chronologię uściśla stela z Pithom (D.Raph. 11), która datuje 
bitwę wg kalendarza egipskiego na 10 Pachons. Thissen (1966: 53) po-
daje dwie możliwości przeliczenia tej daty (16 marca i 22 czerwca), tę 
drugą uważa się za właściwą, por. Winnicki 1989b: 109 przyp. 69.
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i dokładnie zaplanować rozstawienie swoich wojsk, które 
były nad wyraz liczne.

Swoją 75-tysięczną armię Ptolemeusz rozstawił na-
stępująco. Na lewym skrzydle stanął Polikrates mający 
pod sobą 3000 jeźdźców, wśród których 700 stanowili 
żołnierze gwardii królewskiej, a 2300 jeźdźcy libijscy 
i „z kraju” (na ich temat zob. niżej). Tutaj także miejsce 
zajęło 40 afrykańskich słoni leśnych, osłanianych przez 
ruchliwą lekkozbrojną piechotę kreteńską w sile 2000 ludzi 
i 1000 Neokreteńczyków. Dyskusja na temat tych drugich 
trwa od lat, a z zaproponowanych rozwiązań dwa wydają 
się interesujące. Według pierwszej teorii dysponowali oni 
nowocześniejszym uzbrojeniem od tych pierwszych. Pro-
ponowane przez innych badaczy rozwinięcie tej hipotezy, 
zakładające, że Neokreteńczycy nosili małe tarcze, których 
mieli być pozbawieni ci nazywani Kreteńczykami, nie 
przekonuje, gdyż ci ostatni także nimi dysponowali. W tej 
sytuacji bardziej prawdopodobna wydaje się druga teoria, 
głosząca, że byli to po prostu żołnierze wyekwipowani na 
wzór Kreteńczyków98. Łucznicy z tej wyspy cieszyli się 

98 Pierwszą teorię ogłosił Griffith (1963: 144 przyp. 2), powołując 
się na prywatną opinię W.W. Tarna. Uzupełniającą hipotezę o tarczy 
wysunął m.in. Launey (1949–1950, I: 283). Drugą zaproponowali 
Lendon (2005: 154) i Sekunda (2008: 343). Spyridakis (1977) widział 
w nich ludność Krety podbitą przez Dorów, którzy poprzez służbę 
w najemnych oddziałach wojskowych mieli osiągać status obywateli 
tamtejszych poleis. Marrinan (1998: 488–489) opowiada się za wąt-
pliwą tezą, że to członkowie stowarzyszeń młodych obywateli, jakie 
istniały w miastach Krety, natomiast Kreteńczycy to kleruchowie 
wyekwipowani na wzór prawdziwych łuczników z tej wyspy. Wal-
bank (1967–1979, I: 540) podaje też starsze interpretacje, widzące 
w nich świeżo zaciągniętych rekrutów bądź żołnierzy wystawianych 
przez koinon (związek) miast kreteńskich, ale sam jest wobec nich 
sceptyczny.
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dużym uznaniem i byli chętnie werbowani przez helleni-
stycznych monarchów. Oprócz słynnych w całym świecie 
śródziemnomorskim umiejętności łuczniczych ich zaletą 
była zdolność do walki także na bliski kontakt dzięki właśnie 
małym, okrągłym tarczom (peltai). Wysoka ocena walorów 
tego typu żołnierzy skłaniała władców do organizowania 
oddziałów na ich wzór.

Na prawo od tych oddziałów ustawiła się agema, elitarna 
piesza gwardia królewska licząca 3000 żołnierzy. Po ich pra-
wej ręce stało 2000 peltastów pod dowództwem Sokratesa 
z Beocji. Pod tym określeniem Polibiusz najczęściej rozu-
miał wydzielone oddziały uzbrojeniem podobne do falangi, 
zbliżone do hypaspistów Aleksandra Wielkiego, i prawdo-
podobnie w takim znaczeniu użył tego terminu i w tym 
miejscu99. Ich sąsiadami z prawej strony było 3000 Libijczy-
ków uzbrojonych na sposób macedoński. Ścisłe centrum 
tworzyły oddziały falangi: 25 000 macedońskiej dowodzonej 
przez Andromachosa (i zapewne Ptolemeusza, syna Traze-
asza)100, 20 000 złożonej z Egipcjan, którymi dowodził So-
sibios. Dalej stało 8000, także ciężkozbrojnych, najemników 
greckich pod komendą Foksidasa. Obok nich — 6000 nieco 
lżej uzbrojonych pieszych Traków i Galów. Wśród nich 
2000 było świeżo zaciągniętymi najemnikami, natomiast 
pozostałych 4000 Polibiusz nazywa katoikoi kai epigonoi, 
co oznacza, że byli to niegdysiejsi najemnicy tych nacji, 
którzy nad Nilem stali się osadnikami wojskowymi, oraz 

99 Griffith 1935: 119; Walbank 1967–1979, I: 590–591.
100 Nie wszyscy dowódcy szkolący żołnierzy w Aleksandrii są 

wymienieni jako uczestnicy bitwy, chociaż jest to prawdopodobne. 
W tekście podaję imiona tych, których udział jest bezsporny. Pozo-
stali to: Knopias z Allarii (dowódca Kreteńczyków), Filon z Knossos 
(Neokreteńczycy), Euryloch z Magnezji (agema), Ammonios z Barki 
(libijska piechota), Dionizjos Trak (Galowie i Trakowie).
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ich potomkowie. Wreszcie prawe skrzydło zajął tessalski 
dowódca Echekrates z 2-tysięczną najemną jazdą grecką, 
przed którą niczym żywy mur stało 30 słoni. Król zajął 
miejsce na lewym skrzydle.

Antioch przyprowadził pod Rafię 68 000 żołnierzy 
i 102 słonie indyjskie, a skład armii odpowiadał wielonaro-
dowemu charakterowi monarchii. Siłę uderzeniową miało 
stanowić przede wszystkim prawe skrzydło, na którym sam 
król zamierzał walczyć osobiście. Tutaj Seleukida zgroma-
dził większą część swojej konnicy. Oddziałem 2000 jeźdź-
ców dowodził krewny króla Antypater. Doborowy oddział 
jazdy pod bezpośrednią komendą Seleukidy, składający się 
z 1000 żołnierzy agemy i 1000 jeźdźców ile basilike ton hetairon 
(„królewskiej ilii towarzyszy”), zajął pozycje nieco przed 
główną linią wojsk pod kątem, tak że linia przypominała na 
końcu hak101. Obok jazdy stało 5000 greckich najemników 
dowodzonych przez niegdysiejszego dowódcę ptolemej- 
skiego, Hippolochosa. Przed jazdą i greckimi najemnikami 
stało 60 słoni oraz 1500 Kreteńczyków i 1000 Neokreteń-
czyków. Pierwszymi komenderował Euryloch, a drugimi — 
Zelys z Gortyny. Słonie natomiast Antioch powierzył swo-
jemu przyjacielowi jeszcze z czasów dzieciństwa, Filipowi. 
Dalej znajdowali się Dahowie, Karmanowie i Cylicyjczycy 
w liczbie 5000 pod dowództwem Macedończyka Byttakosa. 
Wszystkie trzy grupy stanowili lekkozbrojni. Dahowie, lud 
irański zamieszkujący wybrzeża Morza Kaspijskiego na pół-
noc od Hyrkanii, cieszyli się świetną reputacją już w czasach 
Achemenidów. Słynęli jako doskonali łucznicy konni, ale 
ceniono sobie także ich lekką piechotę. Karmanowie pocho-
dzili znad północnych wybrzeży Zatoki Perskiej i Oceanu 
Indyjskiego. Jeśli chodzi o Cylicyjczyków, to zapewne nie 
byli to bitni mieszkańcy górzystej Cylicji Tracheja, gdyż 

101 Plb. 5.82.9.
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ta znajdowała się wówczas pod kontrolą Lagidów, lecz jej 
wschodniej, równinnej części. Problem granicy państwa 
Seleukidów jest zresztą kluczowy w odpowiedzi na pytanie, 
czy Dahowie i Karmanowie byli poddanymi Antiocha, czy 
też zwerbowano ich poza granicami państwa. Fragmen-
taryczność naszej wiedzy w tym względzie pozostawia to 
pytanie bez odpowiedzi102.

Ścisłe centrum linii seleukidzkiej zajmowała, podobnie 
jak u Ptolemeusza, falanga. Po prawej stronie znajdowa-
ło się 10 000 żołnierzy „wybranych z całego państwa” 
(Plb. 5.79.4), którymi dowodził drugi ptolemejski renegat, 
Teodotos z Etolii. Był to doborowy oddział argyraspides. 
Obok nich miejsce zajęła, także uzbrojona w sarissy, fa-
langa w sile 20 000 żołnierzy, pod dowództwem znanych 
już z wcześniejszych operacji Nikarchosa i Teodotosa 
Hemioliosa. Prawdopodobnie skład tych formacji oprócz 
greckich i macedońskich katojków uzupełniali przedstawi-
ciele ludów wschodu. Lewe skrzydło tworzyli, poczynając 
od prawej, stojący na styku z falangitami koczownicy arabscy 
pod komendą swego wodza Zabdibelosa. Ich udział to ko-
rzyść, jaką wyniósł Antioch z kampanii 218 r. Nabatejczycy 
i inni Arabowie znajdowali się dzięki niej w jego zasięgu, 
a za godziwy żołd ci nomadzi od zawsze byli skłonni ry-
zykować życie. Szczególnie, że jak na razie znajdowali się 
w obozie zwycięzcy. Tutaj walczyli pieszo, być może przede 
wszystkim jako oszczepnicy. Dalej znajdowały się pozycje 
także lekkozbrojnych 5000 Medów, Kissjów, Kaduzjów 
i Karmanów, których do boju prowadził Med Aspazjanos. 

102 Griffith (1935: 144) i Schmitt (1964: 63) uważają, że pocho-
dzili oni spoza granic monarchii, inaczej Huss (1976: 62 przyp. 262). 
W wypadku Dahów wszystko zależy od zasięgu państwa Partów 
(zresztą jednego z plemion Dahów), a możliwe, że podbili oni już 
wówczas całą Hyrkanię, zob. Wolski 1999: 51–61.
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Kaduzjowie zamieszkiwali w pobliżu Atropatene, a Kis-
sjowie — Elymais. Wysokie umiejętności tych pierwszych 
w miotaniu oszczepem oraz zdolności łucznicze tych dru-
gich były w ówczesnym świecie znane103. Obok nich stało 
2000 Agrianów i Persów oraz 1000 Traków pod komendą 
Menedemosa z Alabandy. Bronią tych pierwszych był łuk, 
proca lub oszczep. Nie da się rozstrzygnąć, czy byli to 
prawdziwi Agrianowie, czyli przedstawiciele żyjącego nad 
górnym Strymonem plemienia trackiego, czy też osadnicy 
traccy z terenu monarchii wyposażeni na wzór tego ludu104. 
O ich użyteczności na placu boju dobitnie przekonał się sam 
Aleksander Wielki już podczas swoich pierwszych kampanii 
przeciwko Trakom, a podczas wyprawy przeciwko Persji 
chętnie posługiwał się nimi, gdy teren był trudny do walki. 
Użyteczności Persów jako łuczników nikt nie ośmieliłby się 
podważać; podobnie zresztą jak Traków, przy czym pod 
Rafią mogli walczyć potomkowie trackich osadników, a nie 
świeżo zaciągnięci najemnicy. Na pozycjach po lewej ich 
ręce Polibiusz wymienia Kardaków i lidijskich oszczep-
ników pod wodzą Lizymacha, z pochodzenia Gala. Jedni 
i drudzy sprawiają spory problem, jeśli chodzi o ich identy-
fikację. W Kardakach widziano jedno z plemion celtyckich 
bądź, co najczęściej jest przyjmowane, mieszkańców Medii 
lub Atropatene, przodków dzisiejszych Kurdów. Obecność 
żołnierzy z Lidii jest zaś o tyle problematyczna, że krainę tę 
kontrolował wówczas Achajos i bardzo wątpliwe, by pozwo-

103 Strab. 11. 514; 523; 16.744.
104 Zdania badaczy w tej kwestii są podzielone. Zazwyczaj 

„monopol” na nich mieli Antygonidzi, co nie musi wykluczać ich 
obecności pod Rafią. W każdym razie nie ma wzmianek, które 
mogłyby poświadczyć ich obecność w armiach innych państw tej 
epoki, poza Macedonią, por. Walbank 1967–1979, I: 608; Huss 2001: 
398 przyp. 127. Na temat walorów bojowych Agrian zob. Dąbrowa 
1988: 84–85.
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lił Antiochowi na zaciąg. Ponadto ostatnia wzmianka o nich 
jako o żołnierzach (Hdt. 7.74.1, a więc z V w.) określa ich 
uzbrojenie jako zbliżone do greckiego. Interesująca hipoteza 
identyfikuje ich z ludem Lubdu występującym w źródłach 
asyryjskich105. Lewą flankę zamykało 2000 jeźdźców pod 
komendą Themisona, przed którym stała reszta słoni. Te 
32 kolosy Antioch powierzył jednemu z paziów królew-
skich, Myiskosowi.

 Opis Polibiusza wydaje się prosty i rzeczowy, jednak 
kilka kwestii do dzisiaj budzi wątpliwości. Autor Dziejów 
(Plb. 5.65.1–10; 82.1–7) podaje skład armii Filopatora 
we fragmencie dotyczącym szkolenia oddziałów w Alek-
sandrii, a następnie, już bez podawania liczebności poszcze-
gólnych formacji, prezentuje jej ustawienie na polu bitwy. 
W czasie, jaki dzielił te wydarzenia, mogło dojść do jakichś 
drobnych zmian, ale nie ten problem poróżnił historyków. 
Najwięcej kontrowersji wśród badaczy wzbudza liczebność 
falangi ptolemejskiej. Wątpliwości co do podawanej przez 
Polibiusza liczby 45 000 zgłoszono już blisko sto lat temu, 
próbując obniżyć ją do 25 000, a opinię tę podzieliło wielu 
badaczy. Pierwszy z argumentów obarcza pomyłką autora 
Dziejów. Przedstawiając szyk wojsk Filopatora, wśród żoł-
nierzy falangi wymienia on jedynie Egipcjan, pomija zaś 
kleruchów grecko-macedońskich, chociaż kombinowana 
falanga brała udział w bitwie (pojawiają się dowódcy obu 
formacji — Sosibios i Andromachos). Wcześniej zaś, opi-
sując dokładnie strukturę armii szkolonej w Aleksandrii, 
achajski historyk wymieniał falangę macedońską w sile 
25 000 (obok 20 000 Egipcjan), co w połączeniu z innymi 
formacjami odpowiada podanej przez niego (5.79.2) łącz-

105 O Kardakach zob. Launey 1949–1950, I: 486, 508 przyp. 5; 
Walbank 1967–1979, I: 609; Bar-Kochva 1976: 50 (tam też hipoteza 
na temat Lidyjczyków).
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nej liczbie 70 000 piechoty. Polibiusz miał zatem zdaniem 
zwolenników tej tezy pomieszać te dwie formacje falangi 
i w efekcie pod Rafią walczyć miało jedynie 25 000 żoł-
nierzy falangi, z tego 20 000 Egipcjan. Drugi argument 
odwołuje się do dumy, jaką Egipcjanie mieli odczuwać 
z odniesionego zwycięstwa106. Nie można byłoby przecież 
mówić o egipskim zwycięstwie, gdyby stanowili oni mniej 
niż połowę całości falangi. Wreszcie podnoszono argumen-
ty natury taktycznej. Antioch, dysponując falangą w sile 
20 000, nie odważyłby się na starcie od frontu, lecz rzuciłby 
swą zwycięską jazdę ze skrzydła i zaatakował ptolemejskich 
falangitów z flanki. Z kolei Ptolemeusz, mając tak zdecydo-
waną przewagę, nie czekałby z rozkazem do ataku dla swojej 
falangi, tylko szybciej poszukałby rozstrzygnięcia107. Jednak 
wszystkie te argumenty nie przekonują. Co do pierwszego, 
Polibiusz prawdopodobnie bynajmniej nie pominął grecko-
macedońskiej falangi, mówiąc na samym początku (5.82.2), 
że obaj władcy rozmieścili swoich falangitów i oddziały 
uzbrojone na wzór macedoński w centrum. Przez analogię 
do sił Antiocha Polibiusz zapewne miał na myśli także tę 
falangę, na którą składali się kleruchowie. Co do egipskiej 
dumy ze zwycięstwa, to żołnierze mieli prawo uważać za 
swój ogromny sukces już sam fakt, że współtworzyli naj-
bardziej cenioną formację piechoty. Innymi słowy, liczył się 
sam udział 20 000 Egipcjan, a nie ich procentowy wkład 
w ogólną liczbę falangi. Zresztą przekaz Polibiusza należy 
rozumieć w ten sposób, że niedocenianych dotąd Egipcjan 
udział w zwycięstwie natchnął odwagą, a nie, że uważali oni 

106 Plb. 5.107.2–3.
107 Mahaffy 1899: 140–152 (proponował ograniczenie liczby Egip-

cjan, uważając wzmiankę ich dotyczącą za późniejszą interpolację); 
Griffith 1935: 122–123; Cary 1957: 192, 405; Walbank 1967–1979, I: 
590; Scullard 1974: 139. Taką wielkość falangi przyjmuje też Sekunda 
(2008: 347), podając ogólną liczbę 50 000 żołnierzy piechoty.



CZWARTA WOJNA SYRYJSKA 249

bitwę za „swoje zwycięstwo”. Jeśli zaś chodzi o taktykę, 
pamiętajmy, że był to pierwszy przypadek przeszkolenia 
Egipcjan na modłę macedońskich falangitów. Świeżo 
przeszkolone oddziały, które nigdy jeszcze nie miały okazji 
sprawdzenia się w boju, stanowiły zagadkę co do swego za-
chowania na polu bitwy. Niektórzy zwolennicy zmniejszenia 
liczby falangi ptolemejskiej nazbyt optymistycznie zakładają, 
że przy dużej przewadze szyki seleukidzkie zostałyby przeła-
mane już przy pierwszym starciu. Tak naprawdę głębokość 
szyku falangi znaczenie miała dopiero przy przedłużającej 
się walce, gdy ogromną rolę zaczynało odgrywać zmęcze-
nie żołnierzy. Można nawet odwrócić pytanie — dlaczego 
Antioch, dysponując nawet niewielką przewagą liczebną, 
miałby nie wykorzystać atutów swoich doświadczonych 
żołnierzy? Zresztą nieprzypadkiem Filopator nie ustawił 
Egipcjan naprzeciwko seleukidzkich argyraspides. Z tym 
doborowym oddziałem mieli się zetrzeć falangici grecko-
macedońscy. Wreszcie trudno uwierzyć, niezależnie od tego, 
co sądzimy o ptolemejskich kleruchiach, że nie były one 
w stanie dostarczyć 25 000 sarissophoroi. Sytuacja Filopatora 
była przecież krytyczna i sięgano po wszystkie możliwe 
środki, a w oczach władcy to europejscy osadnicy wojskowi 
przedstawiali większą wartość bojową niż Egipcjanie. Nie 
ma więc podstaw, by poprawiać Polibiusza, i można przyjąć, 
że falanga Ptolemeusza składała się z 25 000 kleruchów 
i 20 000 Egipcjan108.

Drugi problem z wojskiem Ptolemeusza dotyczy jazdy 
libijskiej i „krajowej”. W Libijczykach niektórzy widzą Gre-
ków z Cyrenajki, argumentując, że tylko oni byliby w stanie 

108 Niektóre z tych kontrargumentów podnieśli już Bar-Kochva 
1976: 139–141; Huss 1976: 58–60; Galili 1976/1977: 63–64. Większą 
liczebność falangi przyjmują też Peremans 1951: 214–222; Heinen 
1984: 437; Winnicki 1989b: 95; Hölbl 2001: 131.
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dotrzymać pola ciężkiej jeździe Antiocha. Analogicznie, 
libijska piechota także miałaby pochodzić z Cyrenajki, ale 
argumenty wspierające tę tezę, jak np. fakt szkolenia ich 
przez Ammoniosa pochodzącego z tamtejszego miasta 
Barka, trudno uznać za przekonujące. Podobnie jest w przy-
padku jazdy. Jednak nawet gdyby przyjąć, że istotnie pod 
nazwą „jazda libijska” kryją się Cyrenejczycy, to dostarczone 
przez tę krainę oddziały i tak nie mogły być zbyt liczne109. 
Większość stanowili zatem owi „jeźdźcy z kraju” (egchorioi), 
jak ich nazywa Polibiusz, a co zazwyczaj tłumaczy się jako 
„Egipcjanie”. Problem polega na tym, że oznaczałoby to, 
iż dziewięć istniejących wówczas hipparchii miałoby skrom-
ny (co najwyżej 700 jeźdźców gwardii) udział w ogólnej 
liczbie jazdy wystawionej przez Filopatora pod Rafią. Jest 
to mało prawdopodobne. Możliwe, że chodzi tu o jeźdź-
ców pochodzących z Egiptu, a nie konkretnie o Egipcjan, 
gdyż — jak pokazuje przynajmniej jeden papirus — termin 
egchorioi mógł być używany w odniesieniu do Greków110.

W sumie zatem Ptolemeusz dysponował 70 000 pie- 
choty, z tego 61 000 stanowiły oddziały ciężkozbrojne — 
wyposażeni w sarissy falangici, Egipcjanie i Libijczycy 
uzbrojeni na modłę macedońską oraz greccy najemnicy. 
Do tego dochodziło 6000 piechurów trackich i celtyckich. 
Znacznie mniej było w armii Lagidy lekkozbrojnej piecho-

109 Plb. 31.18.13 mówi o 500 jeźdźcach z Cyrenajki podczas 
buntu tej krainy przeciw Ptolemeuszowi VI. Jak wskazują Galili 
(1976/1977: 66–67) i Walbank (1967–1979, III: 488), liczba ta ozna-
cza najprawdopodobniej maksymalne możliwości mobilizacyjne jazdy 
tej krainy. Odnośnie do identyfikacji Libijczyków z Cyrenejczykami 
zob. Lesquier 1911: 7; Marrinan 1998: 486–487.

110 P.Tebt. 1.164. Na ten temat zob. Galili 1976/1977: 64–68; 
Winnicki 1989a: 223–224; Marrinan 1998: 486. Griffith 1935: 118 
przyp. 1; Launey 1949–1950: I, 100; Huss 2001: 397 przyp. 114 bronią 
stanowiska, że chodzi o Egipcjan.
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ty — zaledwie 3000 Kreteńczyków i Neokreteńczyków 
oraz jazdy — 5000. Słonie w liczbie 73 stanowiły cenne 
uzupełnienie, choć były mniejsze od swych indyjskich 
pobratymców, którymi dysponował Antioch. Ten z kolei 
oprócz aż 102 słoni przywiódł tylko 35 000 ciężkozbrojnych 
falangitów, 21 000 lekkiej piechoty różnego autoramentu 
oraz 6000 konnicy. Tak mała liczba żołnierzy falangi wyni-
kała zapewne z rebelii Achajosa, który w dużej mierze odciął 
Antiocha od możliwości rekrutacji w Azji Mniejszej. Armie 
obu władców stanowiły mieszankę osadników wojskowych 
oraz najemników zwerbowanych zarówno na rynkach na-
jemniczych, jak i dzięki istniejącym traktatom. Skład obu ar-
mii odpowiadał zatem ich ówczesnym możliwościom. Obaj 
władcy przywiedli pod Rafię wszystko, czym mogli w tym 
czasie swobodnie dysponować. Dla Filopatora miłą niespo-
dzianką była niska liczebność jazdy po stronie Seleukidy. 
Zapewne Antioch musiał jej większą niż normalnie w tego 
typu sytuacji część pozostawić we wschodnich satrapiach, 
gdzie po buncie Molona sytuacja wymagała jeszcze dość 
licznej obecności wojsk królewskich. Z kolei dla Antiocha 
przykrą niespodzianką były tak liczne szeregi ptolemejskiej 
falangi. Jego największym atutem była przytłaczająca prze-
waga w lekkozbrojnej piechocie, jednak wobec liczebności 
falangi przeciwnika musiał część ze swojej lekkiej piechoty 
ustawić na wprost najeżonych sarissami szeregów ptolemej-
skich, a to rzadko przynosiło pozytywne efekty. Pozbawieni 
metalowych hełmów i pancerzy żołnierze orientalni mieli 
niewielkie szanse w ewentualnym starciu. Seleukida mógł 
pokładać nadzieję w swoich słoniach, których miał więcej. 
Ustawione przed lekkozbrojnymi piechurami mogłyby 
posłużyć jako ich ochrona, jednak na to Antioch nie mógł 
sobie pozwolić, gdyż Ptolemeusz rozmieścił swoje zwierzęta 
po obu skrzydłach.
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Filopator zresztą umiejętnie rozstawił swoje wojsko tak, 
by z jednej strony pokrzyżować plan taktyczny Antiocha, 
a z drugiej — by maksymalnie wykorzystać strukturę swojej 
armii. W jego przypadku najcenniejsza mogła się okazać 
przewaga w ciężkozbrojnej piechocie. By ją wykorzystać, 
Ptolemeusz zapewne postanowił skrócić nieco linię bojo-
wą. Pozwoliło to na znaczące pogłębienie szyku falangi. 
Zamiast tradycyjnych 16 szeregów ptolemejscy falangici 
stanęli zapewne w 24 lub nawet 32. Skrócenie linii oznaczało 
zrezygnowanie z ochrony skrzydeł przez wydmy i pagórki 
ograniczające z obu stron pole bitwy, jednak gdy okazało się, 
że przewaga Antiocha w oddziałach konnych jest niewielka, 
nie było to już tak istotne. Skrócenie linii miało także do-
datkową zaletę, biorąc pod uwagę przewagę indyjskich słoni 
nad leśnymi. Było oczywiste, że Antioch zechce skorzystać 
z zalet swoich kolosów i że mniejsze i mniej liczebne słonie 
Filopatora mogą nie dotrzymać im pola. Dzięki skróceniu 
linii jazda ptolemejska zyskiwała przestrzeń do manewru na 
wypadek zwycięskiej szarży słoni Seleukidy111. Widocznie 
Ptolemeusz nie chciał zastosować sprawdzonego przez 
jego pradziada pod Gazą sposobu z kolczastymi zaporami. 
Widząc, że Antioch zgodnie z tradycją najważniejsze zada-
nia ofensywne postawił przed swoim prawym skrzydłem, 
Ptolemeusz wzmocnił ten odcinek, także samemu stając 
naprzeciw Seleukidy. Zadbał także o to, by dopiero co 
sformowana falanga egipska nie zderzyła się z najlepszymi 
sarissophoroi przeciwnika. Nadzieje mógł wiązać również 
z lewym skrzydłem, gdzie jego greccy najemnicy oraz Tra-
kowie i Galaci mieli przed sobą lekko uzbrojonych Arabów, 
Medów, Persów i inne oddziały orientalne. Antioch nie miał 
bowiem wyjścia i także musiał powiększyć liczbę szeregów 
swojej falangi, co tym bardziej postawiło większość jego 

111 Bar-Kochva 1976: 133–135.
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lekkozbrojnych przed koniecznością stawienia czoła ciężkiej 
piechocie Filopatora.

Po przyszykowaniu swoich armii do boju obaj królo-
wie wraz z dowódcami, philoi i tłumaczami, którzy w tak 
międzynarodowym towarzystwie byli niezbędni, przeje-
chali wzdłuż frontu swoich żołnierzy, zagrzewając ich do 
boju, zachęcając do okazania męstwa i obiecując sowite 
nagrody za odwagę. Filopatorowi towarzyszyła także jego 
siostra-małżonka, Arsinoe III. Po zajęciu miejsca przez 
obu władców na zachodnich skrzydłach dano znak do 
rozpoczęcia bitwy112.

Rozpoczęło ją gwałtowne natarcie 60 słoni Seleukidy na 
jego prawym skrzydle. Naprzeciw nim wybiegło 40 słoni 
Ptolemeusza. Polibiusz (5.84.2–7) niezwykle sugestywnie 
przedstawił starcie tych kolosów, które „jeszcze piękniej 
zachowały się” niż zadający ciosy żołnierze rozmieszczeni 
w wieżach na ich grzbietach. Jak pisze achajski historyk, 
zwierzęta te przepychają się nawzajem z całych sił i dźga-
jąc się kłami, starają się zachwiać równowagą swego rywala, 
by następnie dobrać się do niego od boku, „zadając mu rany 
kłami jak byki rogami”113. Większość słoni Ptolemeusza, 
mniejszych i słabszych od swoich indyjskich kuzynów, nie 
podjęła jednak walki. Te odważniejsze nie wytrzymały tego 
nierównego starcia. Przerażone wielkością, rykiem i niezno-

112 Każdy opis bitwy musi bazować na Polibiuszu (5.83.1–86.6). 
Dekret rafijski ze względu na swój charakter w duchu staroegipskiej 
tradycji skupia się na przedstawieniu heroizmu niezwyciężonego 
faraona Ptolemeusza IV.

113 Tak precyzyjny i prawdziwy opis musiał pochodzić od na-
ocznego świadka, a może sam Polibiusz oglądał słonie walczące na 
rzymskich arenach? Przekaz Polibiusza wskazuje, że wieże znajdowa-
ły się tylko na słoniach Antiocha, jednak zapewne i mniejsze słonie 
Filopatora były w nie wyposażone, zob. Scullard 1974: 143.
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śną wonią indyjskich krewniaków w popłochu rzuciły się 
do ucieczki. Tratując wszystko dookoła, wpadły we własne 
szeregi, wprowadzając zamieszanie w gwardii Lagidy. Wów-
czas Antioch na czele swej jazdy rzucił się na przeciwnika. 
Zatoczył łuk i uderzył na dowodzonych przez Polikratesa 
jeźdźców. Ci nie wytrzymali tej gwałtownej szarży. Rów-
nocześnie oddział greckich najemnych falangitów obszedł 
szalejące zwierzęta od lewej strony i runął na ptolemejskich 
peltastów. Korzystając z zamieszania, jakie także w ich sze-
regach wywołały pierzchające słonie, najemnicy Seleukidy 
łatwo rozbili tych doborowych żołnierzy. Lewe skrzydło 
wojsk Filopatora przestało istnieć. Rozgrzany bojem i nie-
siony sukcesem Antioch na czele swojej jazdy rzucił się 
w pogoń za uciekającymi zamiast zaatakować teraz z boku 
odsłonięte szeregi falangi przeciwnika. Ten błąd miał go 
drogo kosztować. Na razie jednak pędził za uciekającymi 
w panice żołnierzami Lagidy.

Tymczasem po przeciwnej stronie sytuacja przedsta-
wiała się zgoła odmiennie. Dowodzący prawym skrzydłem 
ptolemejskim Echekrates z niepokojem czekał na rezultat 
wydarzeń na lewym skrzydle. Gdy dostrzegł, że tumany 
kurzu unoszą się w stronę jego własnych szeregów, zrozu-
miał, iż przeciwnik bierze górę. Widząc, że stojące przed 
nim słonie nie kwapią się do ataku, nie zwlekał, lecz podjął 
decyzję, która w dużej mierze miała zadecydować o losach 
bitwy. Dowodzącemu najemnymi falangitami z Hellady 
polecił zaatakować stojących naprzeciw Arabów, Medów 
i innych orientalnych żołnierzy Antiocha. Sam zaś, zabraw-
szy swoich 2000 konnych oraz Traków i Galów, ominął 
słonie przeciwnika i oskrzydlił nieprzyjacielską jazdę. Ta 
nie wytrzymała szarży jego podkomendnych. Jednocześnie 
żołnierze Foksidasa ze swoimi długimi włóczniami niczym 
walec przetoczyli się po wschodnich kontyngentach An-
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tiocha. Lekkozbrojni Arabowie, Medowie, Persowie i inni 
nie mieli szans w starciu z ciężkozbrojnymi piechurami 
helleńskimi i wraz z resztkami jazdy Themisona rzucili się 
do rozpaczliwej ucieczki. Echekrates jednak nie popełnił 
błędu Antiocha i nie zawracał sobie głowy pościgiem 
za rozbitymi oddziałami. Wobec niepowodzenia jego 
kompanów po przeciwległej stronie zbyt wiele od niego 
zależało. Zresztą wojownicy traccy i celtyccy, a zwłaszcza 
ciężkozbrojni najemnicy greccy nie za bardzo nadawali się 
do ścigania uciekających. Powstrzymał więc także swoich 
jeźdźców i przygotował atak na odsłoniętą flankę nieprzy-
jacielskiej falangi.

Opowieść Polibiusza na temat wydarzeń rozgrywa-
jących się po wschodniej stronie pola bitwy kończy się 
stwierdzeniem o podaniu tyłów przez żołnierzy Antiocha 
walczących na tamtym skrzydle. Echekrates, Foksidas 
i jego żołnierze znikają już z opowieści o bitwie, która 
przenosi się do centrum, gdzie obie wrogie falangi wciąż 
trwały nienaruszone. Autor Dziejów nie tłumaczy zatem 
tak naprawdę, jakie były dalsze kroki Echekratesa. Brak 
informacji na temat pościgu za uciekającymi żołnierzami 
rozbitego skrzydła Antiocha oraz wspomniane już ciężkie 
uzbrojenie niesprzyjające pogoni za zawsze dostającymi 
skrzydeł w takiej sytuacji uciekinierami pozwalają z dużym 
prawdopodobieństwem przyjąć, że Echekrates pozostał 
w centrum wydarzeń. Przebieg zaś walki między falangami 
(szybkie rozbicie szeregów Seleukidy) sugeruje, że żołnierze 
Antiocha zostali zaatakowani także z flanki — przynajmniej 
po pewnym czasie od rozpoczęcia zmagań twarzą w twarz, 
sarissa w sarissę — przez falangitów Ptolemeusza114.

114 Por. Bar-Kochva 1976: 136. Badacze zazwyczaj przyjmują po 
prostu wersję Polibiusza, nie roztrząsając jego milczenia o dalszych 
krokach Echekratesa, i w związku z tym nie rozpatrują możliwości 
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Można uznać, że Echekrates uratował zwycięstwo dla 
swego króla. Zanim bowiem uderzył z boku na seleukidzką 
falangę, sytuacja daleka była od rozstrzygnięcia. Bitwa wkra-
czała w kulminacyjną fazę. Filopatorowi udało się wyrwać 
spośród uciekających jeźdźców jego gwardii i przedostać się 
do żołnierzy swojej falangi. Ten zblazowany, zdaniem au-
torów antycznych, władca potrafił w tej krytycznej chwili 
zachować się jak na następcę wielkich faraonów przystało. 
Pokazawszy się swoim żołnierzom, wzbudził ich aplauz 
i dodał im odwagi, szczególnie Egipcjanom. Tak jak przed 
wiekami, 20 tysięcy synów Nilu miało ruszyć do boju pod 
wodzą faraona. Przekazany przez Polibiusza opis tej chwili: 
„[Ptolemeusz] wyszedł na środek pola walki i pokazał się 
obu armiom, napędzając strachu w szeregach nieprzyjaciół 
i budząc wielki zapał i odwagę w swoich” (5.85.5), ładnie 
wpisuje się w tradycję staroegipską. Jeszcze bardziej dobit-
nie wyraził to tekst steli z Pithom (D.Raph. 11): „zwyciężył 
on w pełen sławy sposób. Tych spośród jego wrogów, któ-
rzy w tej bitwie przedostali się w jego pobliże, tych zabił, 
tak jak Harsiese [Horus, syn Izydy] przedtem pobił swoich 
nieprzyjaciół”. Raz jeszcze, jak niegdyś pod Megiddo czy 
pod Kadesz, faraon wiódł swoich poddanych do walki 
przeciwko Azjatom. Jeśli komuś byłoby mało dramaturgii 
w tej scenie, to w sukurs przychodzi autor III Księgi Macha-
bejskiej (3 Macc. 1.4) malujący obraz Arsinoe, która zalewa-
jąc się łzami, z rozpuszczonymi włosami błagała żołnierzy, 
by wytrwali już nawet nie dla dumy, lecz ze względu na 

wykonania takiego manewru (Tarn 1930: 68; Scullard 1974: 140–142; 
Huss 1976: 64–66; Galili 1976/1977: 111; Winnicki 1989b: 99). Na 
pytanie, czy doszło do walki słoni na tym skrzydle, nie ma pewnej 
odpowiedzi (por. Scullard 1974: 140–141; Galili 1976/1977: 75–77 
dla hipotez przeciwstawnych w tej materii). W każdym razie, jeśli 
do starcia zwierząt doszło, to na pewno nie miało ono większego 
wpływu na przebieg bitwy.
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bezpieczeństwo jej i jej dzieci, oferując im nawet po dwie 
miny po zwycięstwie. Opowieść ta oczywiście jest tyle dra-
matyczna, co nieprawdziwa. Autor tej księgi, oskarżający 
Filopatora o tak niecne plany, jak zamiar wymordowania 
wszystkich Żydów w Egipcie czy chęć zbezczeszczenia 
świątyni w Jerozolimie, chciał po prostu pozbawić go 
chwały zwycięstwa115. A zwycięstwo faktycznie przyszło. 
Podniesieni na duchu obecnością władcy falangici na roz-
kaz Andromachosa i Sosibiosa pochylili sarissy i ruszyli na 
szeregi nieprzyjacielskiej falangi. Walka mogła być zacięta 
i mimo zapału żołnierzy Lagidy nie musiała skończyć się 
sukcesem. Naprzeciw chętnych do boju, ale niedoświad-
czonych w takiej walce Egipcjan stali przecież zaprawieni 
w bojach wojownicy, a obok siebie mieli doborowe Srebrne 
Tarcze. Tymczasem z relacji Polibiusza (5.85.10) wynika, 
że bój był krótki. Jedyne zatem wytłumaczenie to atak 
ptolemejskich żołnierzy z prawego skrzydła. Jednocześnie 
lub niedługo po zwarciu falangitów na odsłoniętą flankę 
żołnierzy Antiocha z impetem wpadli jeźdźcy i piechu-
rzy prowadzeni przez Echekratesa i Foksidasa. Walczący 
pod Nikarchosem i Teodotosem Hemioliosem falangici, 
zmagający się już od czoła z Egipcjanami, nie wytrzymali 
tego ataku i podali tyły. W ten sposób przed Echekratesem 
otworzyła się lewa flanka Srebrnych Tarcz. Dzielnie dotąd 
stawiający opór argyraspides musieli pogodzić się z porażką 
i zaczęli ustępować.

Tymczasem Antioch, niezorientowany w sytuacji, dalej 
ścigał wrogów z rozbitego lewego skrzydła Filopatora. 
Dopiero jeden z członków jego agemy zwrócił mu uwagę, 
że kurz od falangi przenosi się ku jego obozowi. Seleukida 

115 Tak jak opowieść o zamachu Teodotosa, tak i ta wykazuje 
paralele do Księgi Estery: Arsinoe niczym królowa Estera ratuje swój 
naród, zob. Gera 1998: 16–17.
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natychmiast zawrócił ze swą gwardią na pole bitwy. Jego 
oczom ukazał się opłakany widok. Jego wojska, pobite, 
znajdowały się w odwrocie, a ci, którzy uciekali zbyt wol-
no, padali ofiarą ścigających ich żołnierzy ptolemejskich. 
Antiochowi nie pozostało nic innego, jak salwować się 
ucieczką do Rafii. Mógł tylko maskować swoją porażkę, 
głosząc, że sam odniósł zwycięstwo, którego pozbawiło 
go tchórzostwo innych116. Ptolemeusz zaś mógł ogłosić 
światu swe zwycięstwo „nad wrogiem, w którym wzbudził 
strach, który porzucił swój diadem i płaszcz. Uciekał po 
klęsce w nędzny, godny pogardy sposób, ze swą małżonką, 
podczas gdy niewielu przy nim zostało”117.

Jeden z badaczy zaproponował nieco inne wytłumacze-
nie wydarzeń, które zaszły na polu bitwy118. Jego propo-
zycja, choć interesująca, budzi jednak wątpliwości. Wedle 
przedstawionej przez niego hipotezy oba flankujące ataki na 
skrzydłach przebiegały nieco inaczej, gdyż warunkowała to 
topografia terenu119. Jeśli chodzi o szarżę jazdy Antiocha na 
jego prawym skrzydle, miało tam nie być miejsca na prze-
prowadzenie oskrzydlającego ataku przy podanym przez 
Polibiusza jej szyku, gdyż konie ugrzęzłyby w piaszczystych 
wydmach. Autor Dziejów podaje bowiem, że część konnych 
„utworzyła kąt” w linii wojsk Antiocha, czyli niczym hak 
była gotowa do oskrzydlającego ataku. Taki atak wymaga 
miejsca, zatem hipoteza zakłada, że jazda seleukidzka posu-

116 Plb. 5.85.14.
117 D.Raph. 12–13. Płaszcz — purpurowy, czyli obok diademu 

jedna z oznak władzy królewskiej. Oczywiście jest to typowe, barw-
ne przedstawienie sukcesu władcy na wzór starożytnych mocarstw 
bliskowschodnich.

118 Galili 1976/1977: 95–101.
119 Galili prawdopodobnie dokonał jednak mylnej identyfikacji 

pola bitwy: Bar-Kochva 1989: 79 przyp. 37.



CZWARTA WOJNA SYRYJSKA 259

wała się w głębokiej kolumnie mającym znajdować się tuż 
za linią wojsk Antiocha korytarzem, biegnącym równolegle 
do wydm120. Taki szyk atakującej konnicy został kilka razy 
zastosowany przez hellenistyczne armie i miał być przez 
Antiocha zaadaptowany do tej sytuacji. Z kolei, jeśli chodzi 
o atak Echekratesa na prawym skrzydle ptolemejskim, miał 
on być niemożliwy do przeprowadzenia na równinnym 
terenie. Ptolemejski dowódca miał więc wykorzystać znaj-
dujące się w tym rejonie nierówności terenu, a szczególnie 
dwa pagórki ograniczające widoczność. To one dały mu 
szansę wykonać atak z flanki, gdyż, objeżdżając je z prawej 
strony, pozostawał niezauważony przez przeciwnika. Był 
to być może plan zawczasu opracowany przez Filopatora 
i jego doradców.

Ta interesująca propozycja wynika z założenia, iż dłu-
gość linii bojowej wynosiła ok. 6–7 km, jej autor nie bie-
rze tym samym pod uwagę możliwości skrócenia tej linii 
w wyniku podjętej przez Ptolemeusza decyzji o pogłębieniu 
szyku falangi w celu zostawienia miejsca na manewrowanie 
jazdą w razie szarży słoni Antiocha. Jednak ze względów 
taktycznych taka decyzja wydaje się bardzo logiczna i prze-
konywująca. Oczywiście próba odtwarzania dzisiaj kroków 
podejmowanych w przeszłości niesie za sobą ryzyko błędu. 
Szczególnie w wypadku wodzów ryzyko pomyłki jest wyjąt-
kowo duże, gdy po wielu latach na spokojnie analizuje się 
ich strategię, nie mając możliwości postawienia się na ich 
miejscu, w tamtym konkretnym czasie i sytuacji. Na zimno 
łatwiej ferować wyroki o błędach bądź szukać najlepszego 
rozwiązania. Można także wysunąć argument, że Polibiusz, 
dając przecież rzetelny opis tego, co działo się pod Rafią, 

120 Galili (1976/1977: 95 przyp. 95) zakłada jego istnienie na 
podstawie doświadczeń żołnierzy brytyjskich podczas I wojny 
światowej.
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ani słowem nie wspomina o skracaniu linii przez wojska. 
Pamiętajmy, że obie armie spędziły naprzeciw siebie kilka 
dni i taki pomysł nie mógł pojawić się nagle, lecz musiał 
zrodzić się wcześniej. Kilka dni to przecież wystarczający 
czas na poznanie mocnych i słabych stron przeciwnika. 
Mało tego, trudno wytłumaczyć, dlaczego Polibiusz pisze 
o takim ustawieniu części jazdy seleukidzkiej, że „tworzyła 
ona kąt”. Oczywiście wypada się zgodzić, że taki manewr 
miał sens tylko wtedy, gdy dysponowano wystarczającą 
przestrzenią do jego wykonania. Bez skrócenia linii by-
łoby to niemożliwe, gdyż wydmy uniemożliwiłyby taki 
ruch. Dlaczego jednak obarczać antycznego historyka 
błędem? Tak charakterystyczny element linii Antiocha nie 
mógł pojawić się przypadkiem ani u Polibiusza, ani w jego 
źródle na temat bitwy. Łatwiej chyba przyjąć, że po prostu 
obie strony skróciły swoje linie i w ten sposób powstała 
przestrzeń na manewry na obu flankach. Trudno natomiast 
nie uznać trafności argumentów dotyczących manewru 
Echekratesa. Istotnie, jak wynika z opisu Polibiusza, w tym 
miejscu walki jeszcze się nie toczyły, zatem nie było kurzu 
i pyłu wzbijanego przez walczących ludzi i zwierzęta, który 
mógłby przesłaniać widoczność. W takich okolicznościach, 
na otwartym terenie, taki manewr byłby niemożliwy. Moż-
na tutaj poczynić zastrzeżenie, że przystępując do akcji, 
Echekrates nakazał Foksidasowi i jego greckim najemni-
kom związać walką lewe skrzydło przeciwnika121. Możliwe 
jednak, że nie wystarczyłoby to do odwrócenia uwagi od-
działów Antiocha na tyle, by pozwolić Echekratesowi na 
wykonanie manewru, gdyż Foksidas pozostawił nietknięte 
najbardziej skrajnie usytuowane zastępy Seleukidy, przed 
którymi stał przecież żywy mur słoni. Niewykluczone za-
tem, iż Echekrates istotnie wykorzystał pobliskie pagórki, by 

121 Plb. 5. 85.1–2.
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niezauważenie zajść je z boku (o ile taka identyfikacja pola 
bitwy jest słuszna). Pytanie tylko, czy tak charakterystyczną 
i ważną cechę terenu, na którym toczono zmagania, mogli 
zauważyć tylko wodzowie strony ptolemejskiej?

Antioch przegrał bitwę, którą mógł rozstrzygnąć na 
swoją korzyść. Przegrał, gdyż oddalił się wraz ze swoją jazdą 
od pola bitwy. Gdyby po rozbiciu lewego skrzydła przeciw-
nika zaatakował z boku ciężkozbrojną piechotę Filopatora 
stojącą w centrum, zapewne wygrałby bitwę. On jednak jak 
szalony gonił rozbitych już żołnierzy ptolemejskich z lewe-
go skrzydła. Polibiusz (5.85.11) tłumaczy to młodzieńczym 
wiekiem króla i brakiem doświadczenia, który kazał mu 
sądzić, że jego wojska zwyciężają także w innych sektorach 
pola bitwy. Nie brzmi to przekonująco. Owszem, Antioch 
był młody, ale przecież miał za sobą już kilka bitew, w któ-
rych wykazał wcale niemały talent dowódczy. Czy mógł tak 
łatwo poddać się młodzieńczemu zapałowi, by zapomnieć 
o tym, co dzieje się po przeciwnej stronie? Antioch przecież 
był już zbyt doświadczony, by liczyć, że jego słabsze lewe 
skrzydło także zmiecie przeciwników. Być może chciał oso-
biście zmierzyć się z Filopatorem, zabić go, w ten sposób 
złamać morale jego żołnierzy i szybko zakończyć bitwę, by 
nie wykrwawić swoich zastępów w długim starciu. Innymi 
słowy, plan taktyczny Antiocha mógł być dokończeniem 
nieudanego zamachu Teodotosa122. Nie można wykluczyć, 
iż król ścigał z takim zapałem uciekających przed nim 
żołnierzy ptolemejskich, by uniemożliwić im ochłonięcie, 
reorganizację i powrót na pole bitwy123. Jednak ryzyko było 
znikome, gdyż konie wpadły w panikę podczas ataku słoni, 

122 Takie rozwiązanie zaproponował Bar-Kochva 1976: 137–
138.

123 Taką hipotezę rozważali (ogólnie analizując przypadki podob-
nych bitew) Kromayer, Veith 1928: 143.
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a te ostatnie skutecznie uniemożliwiały im powrót na pole 
bitwy. Sugerowano także, bardzo dyskusyjnie, że Antioch 
nie miał możliwości dokonania manewru oskrzydlającego 
ptolemejskie centrum124. Wreszcie może należy to złożyć na 
karb doświadczeń Seleukidów w walce z jazdą orientalną? 
We wschodniej części monarchii częściej to oddziały konne, 
a nie piesze odgrywały rolę decydującą. Może młody król 
zanadto ufał w siłę oddziałów konnych i ich zdolność do 
rozstrzygania bitew i nie potrafił należycie planować ich 
współpracy z piechotą?125 Istotnie, stoczona kilka lat po 
Rafii wielka bitwa konna nad rzeką Arios, w której rozbił 
baktryjskiego władcę Euthydemosa, dowiodła jego umie-
jętności posługiwania się formacjami jeźdźców.

Tak naprawdę możemy tylko domniemywać, co powo-
dowało Antiochem, faktem jest jednak, że był bliski sukce-
su, którego sam się pozbawił. Mógł więc co prawda mówić 
o utraconym zwycięstwie, ale tylko i wyłącznie z własnej 
winy. W ten sposób Antioch dołączył do galerii wodzów, 
którzy po zwycięskiej szarży na skrzydle przegrywali bitwę, 
gdyż zamiast zaatakować z flanki resztę sił nieprzyjaciela 
zatracali się w pościgu. Znalazł się tam w doborowym towa-
rzystwie, obok chociażby Demetriusza Poliorketesa (Ipsos). 
Gorzej, że Antioch nie uczył się na błędach, gdyż taki sam 
popełnił blisko 30 lat później pod Magnezją. Z drugiej 
strony Filopator i Sosibios umiejętną strategią w okresie 

124 Galili (1976/1977: 82–83) uważa, że flankujący atak był nie-
wykonalny ze względu na bliskość obozu ptolemejskiego i trudności 
w synchronizacji wydarzeń na polu bitwy, a głównym celem Antiocha 
było odcięcie wojsk Filopatora od źródeł wody. Taka hipoteza jednak 
nie przekonuje.

125 Tak Gaebel (2002: 241–242), który uważa, że największą 
tragedią Antiocha był fakt, że bliższa mu była taktyka w tradycji 
wschodniej, podczas gdy jego przeciwnicy reprezentowali zachodnią 
sztukę wojenną.
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poprzedzającym bitwę przechytrzyli Seleukidę. Unikając 
walki w kampanii 218 r., stworzyli wrażenie swojej słabości 
militarnej i to w następnym roku pozwoliło im zaskoczyć 
nieprzyjaciela siłą swojej armii. Należy także oddać Pto-
lemeuszowi i jego wodzom, że już pod Rafią umiejętnym 
rozstawieniem wojsk nie ułatwili Antiochowi zadania. 
Ostatecznie jednak z szeregu ptolemejskich dowódców 
największy wkład w zwycięstwo wniósł Echekrates z Tes-
salii, który w krytycznym momencie wykazał się inicjatywą 
i zmysłem taktycznym. Koszty poniesione przez Filopatora 
na zatrudnienie doświadczonych dowódców z pewnością 
już tego jednego dnia zwróciły się z nawiązką.

Przekaz Polibiusza sugeruje, że bitwa składała się 
z trzech odrębnych starć. Oba skrzydła oraz centrum 
były zajęte sobą i nie było żadnej kooperacji między nimi. 
Rafia mogłaby zatem służyć jako przesłanka mówiąca 
o zmierzchu hellenistycznej taktyki, tak pięknie reprezen-
towanej przez Aleksandra Wielkiego i diadochów. Jednak 
przy założeniu, że Echekrates wykonał oskrzydlający 
atak, zarzuty o braku takiej koordynacji nie do końca są 
trafione. Oczywiście można znaleźć więcej okoliczności 
łagodzących. Specyfika ówczesnych czasów powodowała, 
że największy wkład w zwycięstwo lub w porażkę naczelny 
wódz mógł wnieść przed bitwą. Przede wszystkim mógł 
narzucić nieprzyjacielowi walkę w niesprzyjającym dla niego 
terenie lub czasie. Ze względu na ograniczone możliwości 
komunikacji oddziały na polu bitwy zasadniczo mogły tyl-
ko mniej lub bardziej sprawnie wcielać w życie polecenia 
udzielone im przed rozpoczęciem boju. Z chwilą rozpo-
częcia walki możliwość wpływania na losy bitwy najczęściej 
sprowadzała się do występowania w roli bohaterskiego 
przywódcy, prowadzącego swoje zastępy do boju. Realną 
szansę dalszego kierowania dowódca miał wtedy w zasa-
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dzie tylko w przypadku oddziałów znajdujących się w jego 
najbliższym otoczeniu, szczególnie że widoczność ograni-
czały chmury pyłu i kurzu wzbudzane przez zmagające się 
szeregi. Jedynie z kierunku, w jakim unosił się kurz, można 
było wnioskować, kto zyskuje przewagę, albo pozostawało 
czekać na rezultat starcia. Wliczając czas na ewentualne 
raporty gońców z poszczególnych sektorów, możliwość 
szybkiego zareagowania na to, co dzieje się na polu bitwy, 
była bardzo ograniczona. Najlepszym rozwiązaniem było 
na zimno analizować otwarcie bitwy i pierwsze wydarzenia 
na placu boju, by następnie rzucić się na czele swojego od-
działu w kluczowe miejsce. Pod Rafią na dodatek dochodzą 
do tego rozmiary armii toczących bój. Linie wojsk obu ad-
wersarzy miały długość zapewne ok. 4 km. Pomijając nawet 
tumany pyłu i kurzu, możliwość objęcia wzrokiem tego, co 
dzieje się na takiej przestrzeni, była znikoma. Tym więcej 
zależało od dowodzących poszczególnymi odcinkami.

Na polu pod Rafią Antioch pozostawił 10 000 swoich 
piechurów oraz ponad 300 jeźdźców, a 4000 żołnierzy 
znalazło się w ptolemejskiej niewoli. Zwycięski Ptolemeusz 
stracił ok. 1500 pieszych i 700 konnych126. Trudniej określić 
straty w słoniach, a winny temu jest autor Dziejów. Podaje 
on, że podczas bitwy padły trzy słonie Antiocha, a dwa 
następne wskutek odniesionych ran. Z kolei Filopator 
miał stracić 16 tych zwierząt, a te dane uzupełnia uwaga, 
że większość słoni została ujęta. Czy chodzi tu o rozpro-
szone afrykańskie słonie władcy Egiptu, czy też należy 
tę informację rozumieć tak, że żołnierze strony zwycię-
skiej wyłapali słonie Antiocha? Trudno przypuszczać, by 
uciekający żołnierze Antiocha mieli czas na pochwycenie 
zwierząt. Poza tym 33 słonie Filopatora z prawego skrzydła 
zapewne w ogóle nie wzięły udziału w walce. Z kolei tekst 

126 Plb. 5.86.5–6.
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wyryty na steli z Pithom (D.Raph. 14) stwierdza, że „król 
[Ptolemeusz] zdobył wielu ludzi i wszystkie słonie”. Czy jest 
to przesada, typowa dla tego typu inskrypcji, tworzonych 
z emfazą wedle najlepszych wzorców starożytnego Bliskie-
go Wschodu? W różny sposób próbowano zinterpretować 
te informacje. Przede wszystkim proponowano, by podane 
przez autora Dziejów straty Ptolemeusza przypisać jego ry-
walowi i na odwrót. Polibiusz mógł nie zrozumieć swego 
źródła, z którego zaczerpnął te informacje, bądź skryba 
przepisujący w którymś ze średniowiecznych klasztorów 
dzieło achajskiego dziejopisa po prostu pomylił się i za-
mienił liczby. Niektórzy pierwszeństwo dają dobitnemu 
stwierdzeniu egipskich kapłanów w ich dekrecie bądź na 
odwrót — wspierając się na Polibiuszu — przyjmują, że to 
ludzie Antiocha wyłapali afrykańskie słonie przeciwnika. 
W rzeczywistości oba źródła mogą mieć rację. Antioch 
na pewno nie miał czasu, by troszczyć się o swoje słonie, 
z kolei podczas starcia tych zwierząt z ich afrykańskimi 
kuzynami mogło paść 16 tych drugich. Zatem Polibiusz 
najprawdopodobniej podał wlaściwe informacje na temat 
strat obu stron, natomiast mówiąc o wyłapaniu wszystkich 
zwierząt, miał na myśli wszystkie słonie, jakie błąkały się 
po pobojowisku127.

Siły Antiocha nie zostały całkowicie rozbite, ale wykrwa-
wione zastępy Seleukidy straciły zapał do dalszej walki i mu-
siało upłynąć nieco czasu, zanim Antioch mógł z powrotem 
im zaufać i ponownie poprowadzić je w bój. Próbował 
co prawda jeszcze zebrać rozproszonych żołnierzy, ale na 
próżno128. Zrozumiał, że Celesyria jest stracona. W dodat-

127 Na ten temat zob. Thissen 1966: 56; Walbank 1967–1979, I: 
615; Scullard 1974: 142; Galili 1976/1977: 68–77; Winnicki 1989b: 
100; Huss 2001: 399 przyp. 139.

128 Plb. 5.86.3.
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ku wieści o porażce mogły zachęcić Achajosa do ataku. 
Nazajutrz po bitwie opuścił Rafię i podążył do Gazy. Stąd 
wysłał posłów z prośbą o pozwolenie na oddanie ostatniej 
przysługi poległym w jego sprawie żołnierzom. Zwycięzca 
chętnie spełnił tę prośbę i po pogrzebaniu swoich zabitych 
Antioch wraz z wojskiem powrócił do Antiochii. Inicjaty-
wa była teraz w rękach Filopatora. Lagidzie pozostawało 
skonsumować owoce zwycięstwa.

Słodko-gorzki smak zwycięstwa

Ptolemeusz przystąpił do odbudowywania swojej władzy 
w Fenicji i Celesyrii. Należało wynagrodzić wiernych, ukarać 
kolaborantów i uporządkować administrację. Wkroczył do 
Rafii, a następnie zajął inne miasta, które teraz prześcigały 
się w hołdach wdzięczności i w tym, które pierwsze wróci 
pod jego panowanie. Nie były to tylko gesty wynikające 
z chęci przypodobania się zwycięzcy. Sympatia ludności 
Celesyrii autentycznie leżała po stronie Lagidów, i to nawet 
w większym stopniu niż poprzednio. Widocznie krótkie 
rządy Antiocha były bardziej uciążliwe niż panowanie po-
przednich władców. Przede wszystkim zdążył on wycisnąć 
z prowincji spore sumy, posuwając się nawet do rabunku 
świątyń129. Dlatego też Filopator nie miał zbyt trudnego 
zadania. Wkraczał do miast, przywracał porządek i odbie-
rał rozliczne hołdy od wdzięcznej ludności. Stawiano mu 
posągi, ołtarze, wręczano złote wieńce i składano ofiary. 
Te hołdy może nieraz przekraczały granicę dzielącą je od 
zwykłych pochlebstw, ale działała przecież gloria zwycięzcy. 
Wszak od czasów Ipsos, a więc od niemal stu lat, nie sły-

129 D.Raph. 17–19.
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szano o tak wielkiej bitwie130. Ptolemeusz z kolei umiejętnie 
wypełniał rolę restauratora dawnego porządku, rozmyślnie 
nawiązując także do odległych tradycji faraonów dawnego 
Egiptu. Składał ofiary lokalnym bóstwom, restaurował 
świątynie, na miejscu zrabowanych przez najeźdźcę posą-
gów ustawiał nowe i dbał, aby wszystkie przedmioty niegdyś 
ofiarowane bogom powróciły na swoje miejsce. Szczególną 
troską otoczył bóstwa egipskie oraz zmumifikowane ciała 
czczonych nad Nilem zwierząt131, nadto sprowadził do 
Egiptu znalezione posągi bogów z kraju faraonów.

Ptolemeusz odwiedził także Jerozolimę, gdzie miało 
dojść do strasznego incydentu. Po złożeniu ofiary, ocza-
rowany pięknością świątyni, postanowił zobaczyć także 
najświętsze miejsce przybytku. Gdy Żydzi zabronili królowi 
wstępu, ten postanowił wtargnąć tam siłą. Wówczas Jahwe 
na prośbę arcykapłana dotknął świętokradcę paraliżem 
i powalił go na ziemię. Miało to stać się przyczyną prze-
śladowania Żydów przez Filopatora, zwłaszcza że narazili 
mu się oni obojętnością wobec tak hołubionego przez 
niego Dionizosa. Po powrocie do stolicy miał próbować 
przymusić Żydów do czczenia boga wina. Gdy ci odmówili, 
kazał ich pochwycić i następnie związanych rzucić pod nogi 
upojonego alkoholem stada pięciuset słoni132. Ta barwna 
opowieść jest oczywiście czystą fantastyką, a jedyne, co 

130 D.Raph. 16–17; Plb. 86.7–10. Dekret rafijski może oczywiście, 
w typowej dla siebie manierze, przejaskrawiać nastroje ludności, jed-
nak zarzuty, iż także Polibiusz prezentuje egipską wersję wydarzeń, 
nie są trafione, zob. rozdział I. Honory oddawane Filopatorowi 
poświadcza także kilka inskrypcji, zob. Huss 1976: 71–73; Grainger 
1991: 96.

131 D.Raph. 16–18. Niekiedy odrzuca się możliwość istnienia 
egipskich kultów zwierząt w Celesyrii, ale niesłusznie, por. Thissen 
1966: 59–60.

132 3 Macc. 1.8– 2.24; 5.1–24.
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może w niej być prawdziwe, to odwiedziny króla w świątyni 
i złożenie tam ofiar.

W tym czasie trwały już pertraktacje w sprawie pokoju. 
Antioch zaraz po powrocie nad Orontes wysłał swojego 
krewniaka Antypatra i Teodotosa Hemioliosa z propozycją 
rocznego zawieszenia broni. Filopator przystał na tę ofertę 
i wysłał do Antiochii Sosibiosa. Ten mistrz dyplomacji miał 
negocjować w jego imieniu warunki. Zdaniem Polibiusza 
(5.87.5–6), po trzymiesięcznym pobycie w Celesyrii, Lagida 
powrócił z wojskiem do Aleksandrii, pozostawiając An-
dromachosa z Aspendos na stanowisku stratega prowincji 
Syria i Fenicja. Tymczasem stela z Pithom (D.Raph. 23–26) 
informuje o podjętej przez króla akcji na terytorium Seleu-
kidów. Dlaczego Ptolemeusz zdecydował się naruszyć stan 
zawieszenia broni? Możemy jedynie domyślać się, że chciał 
wywrzeć presję na toczące się nad Orontesem negocjacje 
i skłonić Antiocha do ustępstw133. W toku trwającej 21 dni 
demonstracji siły splądrował kilka miast, nie napotykając 
zbyt wielkiego oporu nieprzyjaciół. Tekst inskrypcji su-
geruje, że do Filopatora przybywały poselstwa tamtejszej 
ludności proszące o pomoc w wyzwoleniu spod władzy 
Antiocha. Może była wśród nich delegacja Seleucji Pierii, 
która przecież przed wybuchem wojny znajdowała się w rę-
kach Lagidów? A może przypominał o sobie także Achajos 
z odległego Sardes? Demonstracja siły odniosła skutek. 
Pertraktacje w Antiochii zakończono zawarciem traktatu 

133 Próbowano tłumaczyć, że inskrypcja mówi o powstaniu 
ludności Celesyrii przeciw Ptolemeuszowi, które rzekomo przy-
chylne Lagidom źródło Polibiusza pominęło, ale taka hipoteza nie 
wytrzymała próby czasu. Zob. Otto 1928: 80–87; Thissen 1966: 
60–62; Walbank 1967–1979, I: 611–613; Huss 1976: 74–77. Galili 
(1976/977: 117–119) datuje akcję Filopatora przed zawarciem za-
wieszenia broni.
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pokojowego134. Ponieważ przebieg ekspedycji Filopatora 
wykazał bezsilność Antiocha, ten musiał przystać na wa-
runki dyktowane przez zwycięzcę spod Rafii.

Żadne źródło nie podaje nam informacji o treści trak-
tatu. Wszystko wskazuje na to, że przywrócona została 
granica na rzece Eleutheros. Nie oznacza to całkowitego 
powrotu do sytuacji sprzed wybuchu wojny, gdyż Seleucja 
Pieria pozostała w rękach Antiocha135. Warunki były zatem 
bardzo umiarkowane. Przypadek Seleucji Pierii można 
nawet próbować wytłumaczyć. W końcu miasto to nie 
zostało odbite przez wojska Filopatora, a niezależnie od 
słabości Antiocha próba opanowania go oznaczała prze-
dłużanie kampanii w sercu wrogiej monarchii. Utrzymanie 
tej enklawy byłoby zbyt kosztowne, a poza tym, jak można 
sądzić, zaważyłoby na dalszych stosunkach między oboma 
państwami i przyśpieszyłoby wybuch następnej wojny. 
Najważniejsze dla Aleksandrii zaś było to, że posiadłości 
dynastii w południowej Syrii zostały ocalone. Generalnie 
rzecz biorąc, pokój nie odzwierciedlał rozmiarów klęski 
Antiocha pod Rafią. W zgodnej opinii źródeł (Plb. 5.87.4; 
Just. 30.1.7) był to wynik charakteru Filopatora. Z natury 
gnuśny, leniwy i rozwiązły marzył o tym, by móc z po-
wrotem oddać się swoim ulubionym rozrywkom. Energia, 
jakiej dowody dał wraz ze swoimi doradcami w krytycznych 
latach wojny, była zatem niemiłym przerywnikiem w jego 
trybie życia. Nie można jednak podzielić opinii autorów 
antycznych. W Aleksandrii zdawano sobie sprawę, że nie 
stać króla na prowadzenie kosztownych i długich opera-

134 D.Raph. 25; Plb. 15.25.13; Just. 30.1.7.
135 Huss (1976: 78 i 2001: 402) sugeruje, że miasto to wróci-

ło do Lagidów, jednak przesłanki są wątpliwe. Ponadto wiemy, 
że w 204/203 r., a więc przed wybuchem następnej wojny, miasto 
znajdowało się w rękach Antiocha, zob. Hölbl 2001: 149 przyp. 20.
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cji przeciwko Seleukidom. Na razie, po rafijskiej klęsce, 
Antioch, a szczególnie jego poddani byli wstrząśnięci, ale 
sięgnięcie po ziemie Seleukidów mogło szybko ten stan 
rzeczy zmienić. Zwycięstwo pod Rafią robiło wrażenie, 
było ciosem dla autorytetu Antiocha, ale przecież nie zła-
mało całkowicie jego potęgi. Już te przesłanki nakazywały 
ostrożność przy formułowaniu warunków pokoju. Poza 
tym Sosibios, jako mistrz dyplomatycznych sztuczek, pa-
trzył na całość sytuacji geopolitycznej w regionie. Zdawał 
sobie sprawę, że zniszczenie monarchii Seleukidów nie 
tylko jest nierealne, ale i niecelowe. Próba osadzenia w An-
tiochii kogoś z Lagidów miała marne szanse powodzenia, 
gdyż większość ludności pozostawała lojalna w stosunku 
do prawowitej dynastii. Już wielki poprzednik Filopatora, 
Ptolemeusz III Euergetes przekonał się o tym, gdy nie mógł 
grać kartą swej siostry, wdowy po Seleukidzie. Usunięcie 
Antiocha otworzyłoby zatem drogę do tronu Achajosowi. 
Ten co prawda na razie był sojusznikiem Aleksandrii, ale 
w polityce nic nie trwa wiecznie. Achajos mógłby okazać się 
trudniejszym przeciwnikiem niż Antioch. Bądź co bądź to 
on, a nie pobity pod Rafią król, kontrolował małoazjatyc-
kie posiadłości dynastii. Sosibios uznał zatem, że najlepiej 
będzie ułożyć sprawy tak, by Antioch i Achajos nawzajem 
szachowali się, niż pozwolić temu drugiemu sięgnąć po 
diadem i zjednoczyć ziemie wrogiej dynastii. Stary lis nie 
domagał się więc, by Achajosa włączyć do układu poko-
jowego136. Lepiej było pozostawić obu pretendentów do 
władzy i uważnie przyglądać się ich zmaganiom. Im dłużej 
będą sobą zajęci, tym dłużej ptolemejska władza w Celesyrii 
i Fenicji będzie bezpieczna.

136 Źródła nie mówią, czy Achajos był stroną w traktacie poko-
jowym, ale najbardziej logicznie jest przyjąć, że został pominięty, 
gdyż Antioch niemal natychmiast rozpoczął przygotowania do wojny 
z nim (Plb. 5.107.4).
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Po traktatowym uregulowaniu spraw z Antiochem Ptole-
meusz mógł w glorii i chwale powrócić do Egiptu. Podobnie 
jak dzień rozpoczęcia wyprawy, tak i dzień powrotu nie był 
przypadkowy. Zwycięzca spod Rafii wraz z armią wkroczył 
do Peluzjon 12 października 217 r., w dzień „święta lamp 
narodzin Horusa”, a „mieszkańcy Egiptu witali go, ciesząc 
się, gdyż odnowił świątynie i uratował wszystkich ludzi 
w Egipcie. Zaszczytnie i obficie przynosili wszystkie rzeczy, 
które były potrzebne, by go powitać i które odpowiadały 
jego bohaterskim czynom” (D.Raph. 25–26). Ptolemeusz 
powracał zatem jako nowy Horus. Triumfalny pochód 
zorganizowano z wielkim przepychem, bo, co jak co, ale 
olśnić poddanych Filopator potrafił. Ogromne wrażenie 
wywołała jego podróż Nilem, kto wie, może zaprezentował 
przy tej okazji któryś ze swoich luksusowych pływających 
cudów. Żołnierzy biorących udział w kampanii bardziej 
jednak niż wspaniałe święto ucieszył materialny dowód 
uznania ze strony władcy. Filopator miał iście królewski 
gest — armia została nagrodzona 300 tysiącami chrusoi137. 
Zadbano także, by ta wspaniała chwila nie przeminęła wraz 
z powrotem do szarej codzienności. Podczas celebrowania 
zwycięstwa w Memfis zebrał się synod najważniejszych 
kapłanów, którzy 15 listopada wydali dekret, znany nam 
dzięki steli z Pithom. Kapłani uchwalili kolejne honory dla 
uczczenia zwycięzcy, w tym wzniesienie posągu „Ptoleme-
usza Horusa, który chroni swego ojca i którego zwycięstwo 
jest piękne” (D.Raph. 32). O odniesionym sukcesie miało 
także przypominać specjalne 5-dniowe święto, które rozpo-

137 D.Raph. 30. Zazwyczaj chrusoi traktuje się dosłownie jako sztu-
ki złota, ale zapewne nie chodzi tu o nie, gdyż chrusous był typową 
jednostką monetarną obecną w oficjalnych dokumentach egipskich, 
odnoszącą się, zależnie od zastosowanej formy pieniądza, do 1 deben 
lub 5 srebrnych staterów: Cuvigny 2003. 
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czynało się, jakżeżby inaczej, 10 Pachons, czyli w rocznicę 
bitwy. Czyny Ptolemeusza, który nie omieszkał przyjąć 
epitetów theos nikeforos i soter kai nikeforos („bóg zwycięzca” 
i „zbawca i zwycięzca”), opiewali także artyści. Flecista 
Perigenes występujący na cykladzkiej wyspie Siphnos został 
nawet nagrodzony złotym wieńcem138.

Jesień 217 r. upływała zatem pod znakiem celebrowania 
wielkiego zwycięstwa. Sława Ptolemeusza i dynastii jaśniała 
pełnym blaskiem w całym świecie greckim. Jednak w samym 
państwie nie było już tak dobrze. Rozzuchwaleni swoim 
wkładem w zwycięstwo żołnierze egipscy „nie chcieli już 
podlegać rozkazom, lecz szukali wodza tylko z imienia, 
jakoby byli w stanie sami sobie pomóc”. Konsekwencją 
było ich powstanie przeciwko władzy, jak pisze Polibiusz 
(5.107.1–3), „po niedługim czasie”. Czyżby weteranów 
spod Rafii dotknął syndrom powracających żołnierzy, 
niepotrafiących zaadaptować się do zwykłego życia. Poka-
zali przecież, że są w stanie walczyć w koszmarnym upale, 
nie gorzej niż Grecy czy Macedończycy. Dumni ze swych 
osiągnięć domagali się równego traktowania z żołnierza-
mi innych narodowości. Powróciwszy do swoich wiosek, 
zetknęli się znowu z szarą rzeczywistością, w której to nie 
oni rządzili krajem. Zaznali także innego życia, zetknęli się 
z przepychem dworu i bieda przeciętnego chłopa musiała 
działać przygnębiająco. Obok zaś byli, z reguły bogatsi, 
Grecy. Z pewnością to nie tylko te nastroje rozżalonych 
weteranów doprowadziły do wybuchu niepokojów. Konflikt 
dojrzewał już od dawna, przecież już Ptolemeusz III musiał 
pośpiesznie wracać do kraju na wieść o niepokojach. Już 
wtedy ptolemejski fiskalizm zaczynał budzić opór. Teraz 
sytuacja na pewno była jeszcze bardziej napięta. Wystawie-

138 OGIS I, 89; 730, por. Fraser 1972, II: 330 przyp. 40; Winnicki 
1989b: 112 przyp. 110.
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nie tak ogromnej armii musiało wiązać się z podniesieniem 
podatków. Teraz przyszło władzom zapłacić rachunek 
za odniesione wielkim kosztem zwycięstwo. Pytanie, czy 
Polibiusz słusznie powiązał bunt rdzennych mieszkańców 
Egiptu z bitwą pod Rafią, pozostaje otwarte139. W każdym 
razie sytuacja, jaka powstała po IV wojnie syryjskiej, stwa-
rzała podatny grunt dla wybuchu niepokojów. Kilka lat po 
rafijskiej wiktorii niektórzy z egipskich uczestników tego 
starcia wywołali rewoltę w Delcie Nilu. Filopatora i jego 
wojsko czekały żmudne boje w tym tak sprzyjającym walce 
partyzanckiej terenie. Opór przeciwko obcemu panowa-
niu narastał, a apogeum osiągnął kilkanaście lat po Rafii. 
W 206 r. w Górnym Egipcie prowadzeni przez kapłanów 
Egipcjanie ogłosili powstanie własnego państwa pod wła-
dzą nubijskich faraonów. Pacyfikacja Delty Nilu i likwidacja 
secesji Tebaidy zajęła władcom z Aleksandrii wiele czasu 
i energii. Po śmierci Filopatora problem ten spadł na jego 
syna i dopiero w 186 r. udało mu się opanować sytuację.

Trudności wewnętrzne przekładały się na ograniczone 
możliwości reagowania na arenie zewnętrznej. Czarne 
chmury zbierały się nad imperium Lagidów. W Antiochii 
zaś przegrany spod Rafii nie zamierzał pogrążać się w roz-
pamiętywaniu dnia, który zniweczył owoce jego zwycięskich 
kampanii poprzednich lat.

139 Niektórzy badacze przekonująco argumentują, że przekaz 
Polibiusza nie musi wskazywać na bezpośredni związek między 
bitwą pod Rafią a wybuchem niepokojów, por. Heinen 1984: 438. 
Zdaniem Veïsse (2004: 5–7) mógł to być bunt wyższych dowódców, 
co wg niej zdaje się sugerować D.Raph. 25. Jeśli tak — to na pewno 
nie Egipcjan, gdyż wg Polibiusza spośród nich rekrutowano raczej 
żołnierzy, a nie dowódców. Wzmianka w D.Raph. 25 może równie 
dobrze odnosić się do zdrady ptolemejskich oficerów w pierwszym 
okresie wojny, np. Teodotosa.





ZAKOŃCZENIE

IV wojna syryjska ostatecznie przyniosła sukces Lagidom. 
Jak miała pokazać przyszłość, był to w historii dynastii 
ostatni konflikt zakończony pełnym zwycięstwem. Dzięki 
zaangażowaniu całego potencjału państwa Ptolemeuszo-
wi IV udało się w walnej bitwie zadać klęskę napastnikowi 
i uratować jedną z najważniejszych posiadłości dynastii. 
Jak się jednak miało okazać, na zaledwie kilkanaście lat.

Aleksandria miała podczas tego konfliktu cele czysto 
defensywne i te zostały osiągnięte. Wojna pokazała zara-
zem, że państwa Lagidów nie stać już na prowadzenie tak 
ofensywnej polityki, jak za trzech pierwszych Ptolemeuszy. 
Polityka zagraniczna monarchii stawała się coraz bardziej 
pasywna i to nie tylko ze względu na przyzwyczajenia 
władcy. Narastające trudności wewnętrzne nie tylko ab-
sorbowały uwagę władzy, ale także ograniczały środki na 
prowadzenie szeroko zakrojonych działań na zewnątrz. 
Sama secesja Tebaidy była dla skarbu państwa ciężkim 
ciosem1. Zdecydowanie, w państwie Lagidów działo się 
źle. Nad Nilem zdawano sobie jednak sprawę, że sprawa 
Celesyrii na pewno jeszcze powróci. Antioch był przecież 

1 Zamęt gospodarczy w Egipcie pogłębiał się w II w., na co 
wskazuje szereg czynników, a bardzo dobitnie zmiany parytetu srebra 
do miedzi, który w III w. wynosił 1 : 60, a od lat 70. II w. wahał się 
w granicach 1 : 400 do 1 : 532,5, co doprowadziło do dewaluacji 
drachmy brązowej: Mrozek 1978: 45–46.
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młody i ambitny, a kraina ta była zbyt ważna, by pogodzić 
się z porażką. Sosibios, jako wytrawny dyplomata, starał 
się podtrzymywać stosunki z greckimi państwami Hellady, 
wysp egejskich i Azji Mniejszej. Dyplomaci z Aleksandrii 
aktywnie podejmowali się misji arbitrażowych podczas róż-
nych konfliktów, jakie wciąż wybuchały w świecie greckim. 
Okazać się jednak miało, że nie były to środki wystarcza-
jące, by skutecznie bronić posiadłości dynastii. Zbliżał się 
zmierzch egejskiego imperium Lagidów.

Antioch zaś nie zamierzał się poddawać. Wręcz przeciw-
nie, po tak poważnej klęsce, jak rzadko kiedy potrzebował 
militarnego sukcesu, który pozwoliłby mu odbudować 
utracony autorytet. Już w 216 r. ruszył rozprawić się z Acha-
josem. Wsparcie dla tego drugiego ze strony Ptolemeusza 
okazało się spóźnione i niewystarczające. W 213 r. Achajos 
został pokonany i okrutnie stracony. Małoazjatyckie posia-
dłości dynastii ponownie znalazły się pod władzą prawo-
witego króla. Następnie Seleukida postanowił przywrócić 
rządy swego rodu nad wschodnimi satrapiami, które niegdyś 
usamodzielniły się. Spektakularna wyprawa na wschód przy-
niosła Antiochowi ogromną sławę i przydomek „Wielki”. 
W dłuższej perspektywie jej polityczne skutki okazały się 
mizerne, jednak dla sprawy Celesyrii nie miało to zna-
czenia. Po powrocie nad Orontes Antioch kipiał energią, 
a ogromne łupy zdobyte na wschodzie pozwalały mu na 
snucie wielkich planów. Pozostawało czekać na dogodną 
okazję, aby wyrównać rachunki z Lagidami.

Idealna okazja nadeszła szybciej, niż Antioch mógł 
przypuszczać. W 204 r. w Aleksandrii przedwcześnie zmarł 
Ptolemeusz IV, pozostawiając jako swojego następcę kilku-
letnie dziecko. Nad Nilem rozpoczęła się polityczna karu-
zela walczących o regencję dygnitarzy. Krwawe rozprawy 
w tym gronie powiększały chaos w państwie. Antiochowi 
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pozostało tylko ułożyć się z królem Macedonii Filipem V, 
także zainteresowanym posiadłościami Egiptu w basenie 
egejskim. Jak dokładnie obaj kontrahenci podzielili między 
siebie ptolemejski tort, pozostaje kwestią sporną, w każdym 
razie Antioch zagwarantował sobie najsmaczniejszy dla 
siebie kawałek — południową Syrię i Fenicję. Wkrótce obaj 
przystąpili do zrywania ptolemejskich owoców. Antioch już 
wiosną 203 r. sięgnął po karyjskie miasto Amyzon, należące 
do Lagidów. Najważniejszy dla niego moment miał dopiero 
nadejść. Rok później wkroczył do ptolemejskiej prowincji 
Syria i Fenicja. Rozpoczęta w ten sposób V wojna syryjska 
przyniosła mu triumf. W 200 r. w wielkiej bitwie pod Panion 
pokonał etolskiego dowódcę Skopasa, stojącego na czele 
nieprzyjacielskiej armii. Klęska spod Rafii została zmazana, 
a losy spornej krainy ostatecznie rozstrzygnięte. Następnie 
rozpoczął systematyczny podbój egipskich posiadłości na 
wybrzeżach Azji Mniejszej. Na nic zdały się apele, jakie 
Aleksandria wysyłała do państw greckich oraz do nowej 
potężnej siły na zachodzie — Republiki Rzymskiej. Senat 
zaangażowany był wówczas w wojnę z Macedonią i ani 
myślał komplikować sobie sytuacji wspieraniem Lagidów. 
Rozczarowanie doprowadziło do kolejnego przesilenia 
politycznego w Aleksandrii, a nowi sternicy państwa po-
stanowili ułożyć się z Antiochem. W 195 r. zawarty został 
pokój, przypieczętowany małżeństwem Ptolemeusza V 
z córką Antiocha, Kleopatrą I2.

W ten sposób los spornej krainy został ostatecznie 
rozstrzygnięty. Podjęta przez Lagidów próba odzyskania 
jej podczas VI wojny syryjskiej (170–168) o mało co nie 
skończyła się dla nich katastrofą. Dobrze przygotowany do 
wojny Antioch IV zdobył Peluzjon, co otworzyło mu drogę 

2 Na temat tych wydarzeń zob. Schmitt 1964: 189–262; Hölbl 
2001: 134–140; Grabowski 2005: 96–126.
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w głąb Egiptu. Wykorzystując niesnaski między panującym 
wówczas w Egipcie rodzeństwem: Ptolemeuszem VI, 
Ptolemeuszem VIII i Kleopatrą II, postanowił przekuć 
zwycięstwo militarne na sukces polityczny. Ze starszym 
z braci zawarł porozumienie pozwalające mu występować 
w roli opiekuna młodego króla. Ostatnim ważnym punktem 
oporu pozostawała Aleksandria, skąd Ptolemeusz VIII 
i Kleopatra II słali rozpaczliwe apele o pomoc do państw 
greckich oraz dobijającej właśnie Macedonię Republiki 
Rzymskiej. Krytycznej sytuacji Lagidów nie zmieniło nawet 
pogodzenie się rodzeństwa. Ostatecznie tylko rzymskiej 
interwencji zawdzięczali, że skończyło się na powrocie do 
status quo. Antioch IV ugiął się przed żądaniami rzymskiego 
senatu domagającego się ewakuacji Egiptu i Cypru3. Obro-
nił jednak prawa dynastii do spornej krainy, a monarchia 
Lagidów w następnych latach pogrążyła się w sporach 
dynastycznych.

Na krótko Celesyria zmieniła właściciela w latach 40. 
II w. Wówczas bowiem problemy zaczęły narastać tak-
że w państwie Seleukidów. Na wschodzie wzmagał się 
nacisk ze strony Partów, w Palestynie trwało powstanie 
Machabeuszów, które ostatecznie doprowadzić miało do 
powstania tam niezależnego państwa żydowskiego, a mo-
narchię rozrywały walki różnych pretendentów do tronu. 
W takiej sytuacji Ptolemeusz VI Filometor podjął udaną 
próbę rewindykacji utraconej za panowania jego ojca krainy. 
Rozpoczął interwencję w imieniu jednego z uzurpatorów, 
Aleksandra Balasa, którego zresztą później bez zbytnich 
skrupułów porzucił na rzecz innego pretendenta — De-
metriusza II. W ten sposób upragniona Celesyria ponownie 

3 Odnośnie do tych wydarzeń zob. Otto 1934: 23–81; Mørk-
holm 1966; Mooren 1979; Grabowski 2005: 137–163; Mittag 2006: 
159–181, 209–224.



 279ZAKOŃCZENIE

znalazła się w rękach władców Egiptu. Mało tego, ludność 
Antiochii oferowała Lagidzie diadem Seleukidów. Przed 
Filometorem otwierała się perspektywa połączenia dwóch 
zwaśnionych państw. Trzeźwo myślący Ptolemeusz odrzucił 
te miraże, postanowił jednak zaaranżować sprawy w Syrii 
tak, by zachować wpływ na to, co dzieje się nad Orontesem. 
Wydał zatem swoją córkę za osadzonego na antiocheńskim 
tronie Demetriusza II. Wdzięczny zięć oczywiście uznał 
prawa Lagidów do Celesyrii. Wszystko wydawało się iść 
po myśli króla Egiptu. Pozostawało tylko pokonać Balasa, 
by utwierdzić swojego zięcia na tronie. W 145 r. w bitwie 
nad rzeką Oinoparas Filometor istotnie triumfował. Jednak 
nie dane mu było zebrać owoców zwycięstwa. Śmiertelnie 
ranny w bitwie zdążył jeszcze nacieszyć swe oczy widokiem 
głowy pokonanego przeciwnika, ale po jego śmierci armia 
ptolemejska wróciła do Egiptu4. Celesyria pozostała przy 
Seleukidach, a chociaż skłóceni następcy Ptolemeusza VI 
angażowali się jeszcze także w spory dynastyczne swoich 
rywali, nie doprowadziło to już do zmiany stanu posiada-
nia.

4 Na ten temat zob. Otto 1934: 123–130; Will 1979–1982, II: 
365–379.
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E

Echekrates z Tessalii 226, 
227, 244, 254–257, 259, 
260, 263

Efez 170, 174, 203
Egejskie Morze 60, 70, 73, 77, 

149, 167, 169, 170, 226
Egipt 26, 28, 30, 32, 37, 39, 40, 

45, 51–53, 68–71, 73–78, 
79 przyp. 29, 80–86, 88–91, 
93, 95, 99, 115 przyp. 84, 
116 przyp. 89, 117, 118, 
123, 124, 126, 131–134, 
139, 142, 144–147, 149–
151, 157–160, 164, 166, 
168–176, 179, 180, 183, 
184, 185 przyp. 3, 186–189, 
192, 194 przyp. 16, 196, 
209, 210 przyp. 41, 213, 
215, 220, 221, 223–225, 
228, 229, 237, 240, 250, 
257, 264, 267, 271, 273, 275 
przyp. 1, 277–279

Egipcjanie 84, 86, 92, 93, 
97, 123, 144, 147, 153, 
178, 179, 183, 227, 243, 
247–250, 256, 257, 273

Ekbatana 56, 112
Elam 55, 56
Elefantofagowie 118 

Eleutheros (Nahr el-Kebir) 
136, 137, 149, 162, 167, 
172, 180, 231, 269

Elian 191 przyp. 13
Elymais 205, 246
Emesa 125
Epifaneja 130
Epigenes 205
Epir 48
Eratostenes 34, 134, 191
Etiopia 177

Etiopowie 72
Etolowie 36, 99
Eubeja 33, 127
Eufrat 54, 123, 124, 130, 135, 

160, 176, 177, 179
Eumedes 118
Eumenes 105, 120, 148
Euphorion z Chalkis 33
Europa 53, 141, 151
Euryloch 244
Euryloch z Magnezji 226, 

243
Euthydemos 115, 262

F

Fajum 78, 83 przyp. 34, 91
Fenicja 72, 74, 124, 127, 130–

137, 139, 141, 144, 148, 
150, 151, 157, 160–162, 
171, 179 przyp. 65, 222, 
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224, 229, 236, 266, 268, 
270, 277

Fenicjanie 127, 134, 162
Filadelfia (Amman) → Rabbat 

Ammon
Filip II 43, 101, 103, 104 przyp. 

63, 147
Filip V 74, 181, 199, 202, 277
Filistos z Naukratis 37
Filon 117
Filon z Knossos 243 przyp. 

100
Filotera 83, 118
Filoteria nad Jeziorem Tybe-

riadzkim 142, 173, 233
Foksidas 226, 243, 254, 255, 

257, 260
Frygia 57, 58, 70, 94, 95 przyp. 

53, 100, 149, 159, 213
Ftiotyda 226
Fylarchos 21, 29, 30, 43, 44 

przyp. 26, 174 przyp. 58

G

Gab 126
Gabiniusz 76, 147
Gadara (Seleucja) 143, 235
Galacja 58, 226

Galaci 58, 66, 100, 104, 202, 
237, 252

Galia 25, 27
Galilea 125

Gandhara 66 przyp. 17
Gaza 41, 90, 105, 111, 116, 

120, 135, 139, 145, 150, 
152, 156–158, 177 przyp. 
63, 227, 238, 252, 266

Gedrozja 56, 66 przyp. 17
Gefrus 234
Genezaret, Jezioro 141
Gerasa (Antiochia nad Chry-

sorhoasem) 141, 143
Gerrha 146, 163, 217, 221, 

222
Gibraltarska Cieśnina 77
Gortyna 71
Górny Egipt 82, 273
Grecja 47, 58, 62 przyp. 12, 

77, 99, 159
Grecy 14, 20, 38, 47, 50, 51, 

55–57, 62, 65, 67, 82–86, 
92, 95, 96, 108, 127, 128, 
130, 132, 133, 135, 138, 
140, 141, 143, 249, 250, 
272

H

Hadrian 137
Hajfa 125
Halys 58
Hannibal 13, 14
Harod 142
Hathor 237
Hefzibah 136 przyp. 14
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Hegesjanaks z Aleksandrii 33
Hellada 25, 51, 62, 70, 71, 73, 

75, 90, 99, 100, 104, 107, 
140, 143, 169, 170, 173, 
182, 199, 226, 254, 276

Hellenowie 14, 72, 84, 92, 97, 
99, 127, 163, 178, 237

Hellespont 53, 54, 73, 151, 
212

Heraklea 131 przyp. 6
Heraklejdes Lembos 37, 38 

przyp. 21
Herakles 113, 191
Hermias 202, 204–208, 211, 

215 przyp. 48, 216
Hermon 126
Herodot 127, 145 przyp. 25, 

146
Heroonpolis 72
Hetyci 123
Hierapolis 130
Hierapytna 98
Hieron II 183
Hieronim z Kardii 21, 43, 115 

przyp. 85, 152–154
Hindukusz 55
Hippolochos z Tessalii 234, 

236, 244
Hiszpania 25, 26
Homer 133, 191
Horus 237, 256, 271

Hyrkania 55, 56, 244, 245 
przyp. 102

I

Idumea 141
Ifikrates 102
Ilion 165, 166
Ilirowie 99
Indie 47, 51, 60, 77, 112, 115, 

116, 176
Indus 54, 60
Indyjski Ocean 59, 244
Ipsos 13, 32, 53, 70, 91, 115, 

136, 159–161, 229, 262, 
266

Iran 56, 60–62, 66, 116, 204
Irańczycy 106

Iskenderun, Zatoka 125
Italia 13, 14, 22, 23, 25, 48, 

110
Itanos 71
Izauria 57
Izyda 256

J

Jaksartes 55
Jerozolima 164, 257, 267
Jonia 170, 171, 180
Joppe 150, 158, 225
Jordan 126, 133, 135, 141, 142, 

217, 234
Jordania 142, 235
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Jowisz 25
Józef  235
Józef  Flawiusz 79 przyp. 29, 

134 przyp. 10, 231
Judea 125, 134
Justyn 42, 44, 45, 49 przyp. 3, 

66 przyp. 17, 88, 157, 169, 
178 przyp. 64, 179, 194, 
196, 201, 216, 223

K

Kadesz 123, 256
Kaduzjowie 245, 246
Kaligula 195
Kalliksejnos z Rodos 88, 193
Kallimach 176, 197
Kalmos 231
Kambyzes 76, 145, 177
Kampania 90
Kamus 234
Kanopos 46, 183 przyp. 1
Kapadocja 58
Kardakowie 246, 247 przyp. 

105
Karia 57, 70, 74, 92, 143, 147, 

168, 174 przyp. 59, 180, 
204, 221

Karowie 92, 95, 143
Karmania 56

Karmanowie 244, 245
Karnak 171

Kartagina 13, 22, 23, 25, 26, 
48

Kartagińczycy 14
Kasjos 146
Kaspijskie Morze 55, 244
Kassander 158, 159
Kaunos 171
Keos 71
Kerajas 234, 236
Killes 157, 158 przyp. 38
Kissjowie 245, 246
Klearchos 134
Kleomenes III 28–30, 39, 120, 

182, 196, 198–200, 221
Kleomenes z Naukratis 68
Kleopatra I 277
Kleopatra II 278
Kleopatris, miasto → Arsi-

noe
Knidos 197
Knopias z Allarii 226, 227, 243 

przyp. 100
Koile Syria → Celesyria
Kommagene 65, 134
Koptos 119
Korneliusz Scypion Afrykań-

ski Starszy, Publiusz 14
Korneliusz Scypio Emilianus, 

Publiusz 22, 26, 27
Korynt 23
Kos 71, 170, 173
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Kosmas Indikopleustes 176
Kreta 242 przyp. 98
Kreteńczycy 98, 99, 221, 222, 

226, 227, 242, 243 przyp. 
100, 244, 251

Kretopolis 99
Ktezjasz z Knidos 133, 134
Kurdowie 246
Kuropedion 32, 53, 54 przyp. 

7, 167
Kwinkcjusz Flamininus, Ty-

tus 33
Kynamolgowie 38
Kyzikos 228

L

Lacedemon 133 przyp. 9
Lagoras 222, 223, 234
Lagos 68–70, 83, 147, 157, 

180
Laodike I 172, 174, 175, 177–

179
Laodike III 207, 216
Laodikeja nad Lykosem 207
Laodikeja Nadmorska 125, 

130, 137, 160, 180
Laomedon z Mityleny 147, 

148
Larissa 95, 107, 130
Lasy Cedrowe 138
Leontes (Litani) 133, 217
Leontios 218

Leukos Limen 81
Liban 34, 54, 57, 125, 126, 

132–134, 138, 222
Libijczycy 243, 249, 250
Lidia 94, 213, 246
Likaonia 57, 213
Likia 57, 70, 99, 133, 168, 

180
Likijczycy 153

Lizymach, brat Ptolemeusza III 
Euergetesa 198

Lizymach, diadoch 53, 158–
161, 167, 169

Lizymach, dowódca Antio-
cha III 246

Lizymach, historyk 37
Lizymachia 32
Lubdu 247
Lukian 58 przyp. 9
Lykos (Nahr el-Kelb), rzeka w 

Fenicji 230
Lykos, rzeka we Frygii 207

M

Macedonia 30, 43, 48, 53, 62 
przyp. 12, 73, 74, 90, 100, 
167, 169, 170, 181, 199, 
209, 226, 246 przyp. 104, 
277, 278

Macedończycy 51, 64, 65, 82, 
90 przyp. 44, 95, 96, 130, 
140, 141, 143, 145, 150, 
153, 154, 163, 244, 272
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Machabeusze 278
Magas 167, 168, 198, 200, 

210, 211, 212 przyp. 43, 
216, 220

Magnezja 95 przyp. 52, 97, 
105, 262

Mallos 151
Manethon 84
Marakanda 56
Marathos 165, 229, 230
Marek Antoniusz → Anto-

niusz, Marek
Margiana 55
Maroneja 71, 73, 180
Martwe Morze 126, 133, 142
Massyas (Bekaa) 34, 126, 133, 

140, 163, 217, 220, 222, 
236

Maurjowie 60, 66
Media 28, 34, 55, 56, 95, 106, 

177, 204, 246
Media Atropatene 206, 207, 

221, 246
Medowie 97, 245, 252, 254, 

255
Megalopolis 22, 23, 35, 37, 41, 

74, 204, 219
Megara 111
Megiddo 256
Melitaja 226
Memfis 46, 69, 78, 85, 112, 

119, 228, 271

Memnon z Heraklei 165
Menedemos z Alabandy 232, 

246
Menelaos 151
Menodotos z Peryntu 37
Meroe 117
Messenia 30
Methana 71
Mezopotamia 54, 55, 58, 62, 

94, 97, 123, 124, 138, 139, 
176, 177

Milet 165, 170
Mina, Al- 128 przyp. 2
Mitanni 123
Mnesiptolemos z Kyme 33
Molon 28, 31, 204–206, 209, 

211 przyp. 41, 216, 251
Myiskos 247
Myndos 166
Myos Hormos 81, 118
Myzja 57

Myzyjczycy 108

N

Nabatejczycy 245
Naramsin 123
Naukratis 29, 82, 83
Neanthes 42
Neanthes z Kyzikos 37
Necho II 72, 134 przyp. 10
Negew 124
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Neokreteńczycy 227, 242, 243 
przyp. 100, 244, 251

Neron 195
Nikarchos 230, 236, 245,  257
Nikatorejon 61 przyp. 11
Nikiasz 235
Nikolaos 35, 220, 222, 223, 

225, 230–234
Nil 26, 29, 39, 68–70, 72, 73, 

75–79, 81, 82, 84, 85, 87, 
92, 93, 96, 117, 124, 144, 
151, 158, 159, 163, 173, 
177–179, 181–183, 189, 
193, 199, 210, 211, 215, 
217, 220 przyp. 61, 221, 
224–226, 228, 229, 235, 
237, 243, 256, 267, 271, 
275, 276

Nubia 72, 78
Numancja 22

O

Ofellas 48
Oinoparas 279
Ojnante 194, 195
Oksos (Amu Daria) 55
Oktawian, Gajusz 76
Oniadzi 164
Orontes 61, 87, 97, 125, 126, 

128 przyp. 2, 130, 135, 159, 
174, 181, 202, 215, 216, 
268, 276, 279

Orthosia 131 przyp. 6, 163, 
224, 231

Ostrakine 146

P

Palamagnezja 95 przyp. 52
Palestyna 75, 90, 124, 129, 131, 

132, 137, 278
Pamfilia 70, 73, 99, 100 przyp. 

58, 133, 168, 171
Pamfilijczycy 153

Pamir 55
Panajtolos 222, 223
Panarysta 175, 176
Panion 41, 109, 135 przyp. 

12, 277
Paraitakene 105
Parnowie 60, 67, 202
Paropamisos 55
Paros 148 przyp. 27
Partia 55, 60, 66, 202, 205

Partowie 60, 62, 245 przyp. 
102, 278

Patroklos 170
Pella → Berenike
Peloponez 70, 77, 221
Peluzjon 76, 144–147, 152, 

162, 172, 223, 224, 237, 
271, 277

Pendżab 56, 115
Pentaschoinon 146
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Perdikkas 52, 53, 68–70, 112, 
147, 158

Pergamon 42, 58, 66, 202, 208, 
210, 216, 237

Perigenes, dowódca floty 230, 
232, 233

Perigenes, flecista 272
Perseusz 226
Persja 85, 246

Persowie 82, 108, 123, 246, 
252, 255

Perska Zatoka 244
Persyda 55, 56, 67, 177
Pithom 46, 220 przyp. 58, 

241 przyp. 97, 256, 265, 
268, 271

Pizydia 57, 95, 99, 100 przyp. 
58, 213, 214

Platane 231
Platanos 231
Pliniusz Starszy 59, 117, 131, 

135, 193
Plutarch z Cheronei 29–31, 

120, 147, 156 przyp. 36, 
193, 195, 196, 199, 203

Poliajnos 111, 168, 175, 176
Polibiusz 19, 21–43, 45, 59 

przyp. 10, 73, 74, 88, 99, 
107, 108, 135, 136, 159, 
194, 196, 198–201, 204, 
206–208, 211–214, 216, 
219, 221–225, 230 przyp. 

79, 231, 234, 241, 243, 
246–250, 253, 255–261, 
263, 265, 267 przyp. 130, 
268, 272, 273

Polikrates z Argos 226, 228, 
242, 254

Pompejusz, Gnejusz 146
Pompejusz Trogus 42–44, 

169, 196
Pont 65, 216
Poros 111
Porphyrion 231–233
Posejdejon 127
Posejdonios z Apamei 43
Priene 174 przyp. 59
Ptolemais Theron 83, 118
Ptolemais w Egipcie 82, 83
Ptolemais/Ake 125, 127, 131, 

142, 173, 222, 223, 225, 
233, 236, 238

Ptolemeusz I Soter 52, 68–70, 
75, 86, 89–91, 111–114, 
116, 136, 137, 147–163, 
166, 167, 177 przyp. 63, 
184, 228, 229

Ptolemeusz II Filadelfos 40, 
70–72, 81, 87, 88, 90, 114, 
116 przyp. 89, 117, 118, 
131, 142, 143 przyp. 23, 
163–173, 177 przyp. 63, 
185, 235

Ptolemeusz III Euergetes 71, 
90, 116 przyp. 89, 117, 118, 
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164 przyp. 46, 169, 173–
175, 177–183, 186, 188, 
191, 197–199, 209–211, 
215, 235, 270, 272

Ptolemeusz IV Filopator 
13–15, 28, 30, 31, 35, 36, 
38 przyp. 22, 39, 40, 44 
przyp. 26, 45, 46, 74, 75, 
88, 92, 108, 116 przyp. 89, 
117, 159, 164 przyp. 46, 
181, 185–188, 190–192, 
194–202, 209, 210 przyp. 
41, 211–213, 216, 219–221, 
224, 227–230, 234–242, 
245, 247–259, 261–273, 
275, 276

Ptolemeusz Keraunos 53, 
166, 167

Ptolemeusz V Epifanes 186, 
201, 226, 277

Ptolemeusz VI Filometor 37, 
250, 278, 279

Ptolemeusz VIII Euergetes II 
26, 40, 278

Ptolemeusz „Syn” 169, 170
Ptolemeusz z Megalopolis 30,  

39, 40
Ptolemeusz z Mendes 37
Ptolemeusz, syn Trazeasza 

226, 234 przyp. 84, 243
Pydna 22, 28
Pyrrus 48, 49, 50 przyp. 3, 

104, 110

R

Rabbat Ammon (Filadelfia, 
Amman) 142, 143, 173, 
235, 236

Rafia 13, 15, 19, 24, 36, 41, 46, 
88, 91, 97, 109, 116 przyp. 
89, 119, 144, 145, 187, 207 
przyp. 33, 224, 234, 237–
239, 244, 246, 248, 250, 
251, 258, 259, 262–264, 
266, 269–273, 277

Ras ibn Hani 127, 142, 180
Rinokolura 135, 144–146, 

237
Rodos 26, 41, 98, 212, 228

Rodyjczycy 25, 170, 212
Rosetta 46
Rzym 22, 23, 27, 42, 43, 48, 49 

przyp. 2
Rzymianie 14, 22, 43, 68, 116, 

138, 147

S

Samaria 125, 141, 158, 236
Samos 71, 74, 170, 200
Sardes 26, 53, 113, 168, 207, 

208, 219, 268
Sargon 123
Satyros, historyk 37
Satyros, łowca 118
Scypion Emilianus → Kor-

neliusz Scypio Emilianus, 
Publiusz
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Scypio, Publiusz Korneliusz → 
Korneliusz Scypion Afry-
kański Starszy, Publiusz

Scytowie 143
Seleucja → Abila
Seleucja → Gadara
Seleucja nad Eufratem 130
Seleucja nad Eulajosem w Su-

zjanie 95
Seleucja nad Jeziorem Seme-

chonitis 143
Seleucja nad Tyrgrysem 61, 

113, 205, 206
Seleucja Pieria 34, 35, 61, 125, 

130, 160, 175, 180, 215, 
217–219, 221, 225, 228, 
268, 269

Seleukis 59, 130, 134, 167
Seleukos I Nikator 32, 52, 

53, 55, 59–61, 64–66, 69, 
94, 103, 106, 112, 113, 
115, 129, 130, 137, 149, 
151, 152, 155, 158–162, 
165–167, 178, 180, 228

Seleukos II Kallinikos 67, 174, 
177, 179, 202, 203 przyp. 
25, 217 przyp. 50

Seleukos III Soter 202, 203, 
210 przyp. 40, 212 przyp. 
43, 214

Sellazja 182, 199
Septymiusz Sewer 137

Serbonitis, Jezioro 145–147
Set 147
Simonides z Magnezji 33
Siphnos 272
Sipylos 95 przyp. 52
Skopas 223, 277
Skythopolis 142, 233
Słupy Heraklesa 77
Smyrna 95 przyp. 52
Sogdiana 56, 62, 64, 67, 202
Sokrates z Beocji 226, 243
Soloj 174
Sophagasenos 115
Sosibios 197–202, 204, 205, 

210–213, 221, 225–228, 
243, 247, 257, 262, 268, 
270, 276

Sparta 30, 133 przyp. 9, 198
Spartanie 169

Spitamenes 64
Strabon 55, 66 przyp. 17, 72 

przyp. 23, 115 przyp. 85, 
117, 134, 135, 163 przyp. 
45

Stratonikeja 165
Strymon 246
Sueska, Zatoka 72
Sumer 138
Suza 56, 64, 112
Suzjana 95, 177
Sycylia 25, 48, 51, 183
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Sydon 125, 128, 139, 140, 157, 
159, 161, 172, 223, 225, 
231–233, 236

Syene (Assuan) 78
Sykulowie 90
Synaj 75, 124, 137, 144
Syr Daria 55
Syria 13, 14, 16, 21, 36, 45, 53, 

54, 57–60, 62, 63 przyp. 
13, 65, 68, 70–74, 76, 87, 
89, 90, 94, 95, 97, 107, 
120, 123–139, 140 przyp. 
18, 141–145, 147–149, 
150 przyp. 30, 151, 152, 
157–161, 164, 166–168, 
171, 173, 174, 179, 180, 
204, 206–208, 211 przyp. 
42, 213, 214, 221, 222, 
225, 229, 236, 268, 269, 
277, 279

Syryjczycy 134
Syryjska Pustynia 54, 124, 

126, 130

Ś

Śródziemne Morze 13, 14, 24, 
60, 71, 77, 125, 135, 140, 
146, 180, 217

T

Tabat al-Hamam 127
Tabor 234
Tainaron 98

Tapsus 106
Tarent 108, 153 przyp. 34
Taurus 54, 57, 124, 176, 204 

przyp. 26, 214
Tebaida 83, 89, 188 przyp. 9, 

190, 273, 275
Teby 78, 82
Tell el-Maskoutah 46
Tell Sukas 127
Teodotos Hemiolios 219, 222, 

225, 230, 232, 233, 245, 
257, 268

Teodotos z Etolii 35, 216, 
217, 219, 220, 221 przyp. 
62, 222, 223, 229, 230, 
240, 241, 257 przyp. 115, 
261, 273

Teofrast 138
Teokryt z Syrakuz 71
Tessalia 226, 234, 263

Tessalowie 107, 108
Themison 247, 255
Theodotas 162
Thera 71
Tiglatpilesar III 128
Timagenes z Aleksandrii 43
Timajos 21, 23–25
Timarchos 170
Tjaru/Sile 144
Tobiadzi 164, 235
Tobiasz 235
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Tracja 53, 71, 167, 182, 226, 
237

Trakowie 90 przyp. 44, 95, 
96, 99, 108, 143, 227, 243, 
246, 252, 254

Trazeasz 227, 234 przyp. 84, 
243

Trazymeńskie Jezioro 13
Trieres 231
Triparadejsos 147
Troada 33, 57
Troglodyci 38, 177
Trogus → Pompejusz Trogus
Trypolis 125, 140, 157, 231
Tuliusz Cyceron, Marek 42
Tyberiadzkie Jezioro 141–143, 

173, 233, 235, 236
Tybr 28
Tyfon 147
Tygrys 54, 61, 113, 149, 160, 

205
Tyr 125, 127, 128, 139, 150, 

159, 161, 162, 222, 223, 
233

Tyryjczycy 150
Tytus Kwinkcjusz Flamininus 

→ Kwinkcjusz Flamininus, 
Tytus

U

Unqi 128 przyp. 2

W

Wadi Allaqi 72
Wadi Arabah 126
Wegecjusz 106
Wrota Cylicyjskie 57
Wrota Kaspijskie 56
Wrota Syryjskie 57

Z

Zabdibelos 245
Zagros 54–56, 60
Zelys z Gortyny 244
Zenobios 198, 220 przyp. 60
Zenon z Kaunos 171
Zenon z Rodos 25, 36 przyp. 

19, 40, 41
Zeus 113, 114, 237
Ziaelas 215
Związek Achajski  22,  23,  26, 

30, 36, 173, 182
Związek Etolski 173, 228
Związek Wyspiarzy 71

Ż

Żydzi 90, 100, 129, 134, 162, 
163, 241 przyp. 96, 257, 
267





THE LAST TRIUMPH OF THE PTOLEMIES.  
THE FOURTH SYRIAN WAR (221–217 BC)

Summary

The  conflict  over  Syria  between  the Ptolemies  and  the 
Seleucids is one of  the longest and most significant 
struggles of  the Hellenistic world. The rivalry about Syria 
between the two dynasties lasted intermittently for over 100 
years, and the Fourth War, although never settled, was one 
of  its most crucial stages. Most importantly, the stake of  the 
Syrian wars was not only ruling over rich and strategically 
important South Syria. Of  equal importance were both 
dynasties’ interests in Asia Minor as well as in the whole 
Aegean Basin. Sometimes, at least indirectly, there were 
other states of  the region involved in their wars. Particularly 
until the end of  III century BC, the Aegean context, very 
often  underappreciated,  played  a  very  considerable  role 
in those struggles. The events of  the Syrian wars did not 
comprise, however, only military and diplomatic actions on 
Syria’s territory. Both dynasties competed with each other 
over  the whole Aegean  sea  basin,  the  conflict  over  the 
territory constituting the integral part of  these struggles. 

The first Ptolemies, leading a very active foreign policy, 
built the power of  their dynasty in the Aegean basin. The 
territories of  the dynasty, apart from Egypt, Cyrenaica, 
Phoenicia and Coele-Syria, also comprised Cyprus and 
a number of  other islands of  the region as well as the coasts 
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of  many lands of  Asia Minor. For a long time researchers 
have been arguing over their purposes in the outside arena, 
particularly those behind leading overseas conquests in the 
Aegean sea basin — in Asia Minor, on the islands of  the 
region and in Hellas. An important place in the discussion is 
taken by the fragment of  The Histories by Polybius, in which 
he characterizes the foreign policy of  the first Lagids. Based 
on the idea introduced there by the antique historiographer, 
some contemporary historians attribute merely defensive 
purposes to the Ptolemaic actions on the outside arena. 
According to them, the main aim of  the dynasty’s policy 
was Egypt and its safety. The whole activity of  the Lagids, 
their aspirations to conquer and retain the territories in the 
Mediterranean Basin, were solely supposed to hinder or 
even prevent the attack on the state on the Nile. Polybius’ 
account can also be interpreted in a way that he only 
wanted  to  emphasize  that,  thanks  to  their  active  policy, 
the first Ptolemies managed to secure safety of  the most 
crucial part of   their  state, which was Egypt. The above 
mentioned passage of  The Histories appears together with 
the characteristic of  Ptolemy IV and through depicting 
glaring  contradictions  is meant  to  be  the  evidence  of  
neglecting the outside affairs by the above ruler. It is worth 
remembering that Polybius was a contemporary of  the first 
Ptolemaic rulers and wrote his account from a considerable 
time perspective. During the reign of  Ptolemy IV the Lagid 
dynasty’s fate was contingent upon a mortal danger of  
the secret partition treaty made by Antiochus III and the 
Macedonian king, Philip V, the matter taking an important 
place  in Polybius’ work. Thus,  in  the above passage,  the 
Achaean historian probably wanted only to note the merits 
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of  the predecessors of  lazy and inefficient, in his opinion, 
Ptolemy IV to stress that under his rule even the centre of  
the Lagids’ state ceased to be safe.

In  fact,  the  first  Ptolemies’  activity  over  the whole 
territory which was the arena of  the struggles of  the 
contemporary world’s powers indicates that they were 
striving to achieve hegemony in the Hellenistic world and 
Egypt’s resources were merely the means of  attaining this 
goal. The rivalry between the Seleucids and the Ptolemies 
in Asia Minor and Syria should be perceived, then, as an 
element of  struggles for the leadership in the Greek world. 
The concept of  the balance of  power was not known in 
the Hellenistic world;  however,  in  practice,  such  a  state 
of  affairs was formed in III century BC. Bearing in mind 
the role of  victory in the Hellenistic ideology, it is difficult 
to attribute to Ptolemy IV only a preventive character of  
the military actions he was pursuing. The scope of  the 
Lagids’ expansion in III century BC exceeded such needs 
by far. In particular, their involvement in the territory of  
Hellas cannot be accounted for only by their intention 
of  complicating the situation of  the Antigonids who 
were  striving, with varying degrees of   success,  to  retain 
Macedonian hegemony there. The Ptolemies’ foreign policy 
should be rather defined as an amalgam of  various actions, 
both offensive and defensive, based on great  ambitions, 
but also on the realistic premises. Also economic factors 
certainly  played  a  significant  role  in  the Lagids’  foreign 
policy; however, it were politically-strategic purposes that 
it was dominated by. The dynasty’s influences and power 
in the Mediterranean Sea Basin were built through skilful 
diplomacy in the Greek world, appearing in the role of  the 
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Greek poleis’  protector as well as promoting Greek culture in 
Alexandria on an unheard of  scale. Keeping the influences 
on the territories in question also opened access to the local 
recruitment resources which were worth soliciting for. Only 
an appropriate army could enable the Ptolemies to pursue 
an ambitious foreign policy. It was also another reason for 
which maintaining the influences on those territories was 
of  crucial importance. Although the oikumene was immense 
then, the heart of  their world beat in Greece and Asia 
Minor. The existence in the Aegean Basin was the matter 
of  prestige, which for every authority is of  considerable 
importance.

During the fights which flared up after Alexander the 
Great’s death among his commanders, South Syria was 
successfully brought under control by Ptolemy IV. The 
main bone of  contention between the Ptolemies and the 
Seleucids was this very territory, in sources often referred 
to as Coele-Syria (Koile Syria). Ancient authors used the 
term freely, relating it to various regions, which even gave 
rise to posing a thesis that the name like that did not exist 
at all. Of  most considerable importance in this matter 
is  the  documentation  officially  certifying  both  feuding 
monarchies’ terminology as well as the accounts of  
Polybius, Diodorus and Strabo, that is the historians who 
wrote in the Hellenistic epoch or towards its decline. On 
the above basis it can be ascertained that in the Hellenistic 
period the term Koile Syria was that understood as South 
Syria or its part comprising the territory ranging from the 
Eleutheros River to the Sinai Peninsula and the Gulf  of  
Aqaba; however, it is not certain whether the meaning of  
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the term needs to be limited to the depression existing on 
this territory.

The importance of  Phoenicia and Coele-Syria resulted 
from  their  convenient  location  on  the  trade  routes  as 
well as the commodities acquired there, timber and pitch, 
indispensable  for  building  the fleet. The Ptolemies  and 
the Seleucids perfectly realized that maintaining a mighty 
fleet was of  critical importance for securing their position 
in the world. Apart from this, the above territories were 
of  considerable strategic importance: it was there where 
the only route to  invade Egypt ran. It seems that  it was 
just  the military  aspects which were of  most  significant 
importance  for  both  rival monarchies. Moreover,  both 
dynasties conducted very intensive colonization activities on 
the above territory, as a result of  which the entire territory 
of  Syria became a very important recruiting base for their 
armies.

The First Syrian Wars did not result in the change of  the 
borderlines on Syria’s territory, it was only in Asia Minor 
that the Seleucids managed to regain some of  the cities. The 
Third Syrian War brought success to Ptolemy III Euergetes. 
Taking  advantage  of   his  rivals’  internal  difficulties,  he 
succeeded in advancing up to the territory of  Mesopotamia 
and regaining a number of  posts in Asia Minor. As far as 
Syria is concerned, the only but important acquisition of  
the war was Seleucia Pieria, the most important harbour 
of  the Seleucid monarchy.

The basic source of  the Fourth Syrian War is the 
account by Polybius; therefore, the key issue for the 
reconstruction of  the determinants, course and results 
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of  the military actions is the assessment of  the reliability 
of   the  account.  Polybius  devoted  a  substantial  part  of  
the book of  The Histories to depicting different aspects of  
the policy of  the two feuding monarchies in that period. 
The identification of  the sources which the author of  The 
Histories used to introduce the course of  the conflict cause 
a  lot of  difficulties. As Polybius himself  does not reveal 
the authors and works which he referred to in this part 
of  his work and philological analyses are of  no use in the 
identification of  his sources, the only medium which is left 
is an attempt to detect some tendencies in the description 
and to combine them with the commonly known historians, 
to the works of  whom Polybius could have access to. The 
answers received in this way might be only hypotheses. The 
analysis of  the appropriate fragments of  The Histories let 
us state that, as it was suggested in the previous research, 
Polybius used one or a few sources similar to Antiochus 
III’s  court,  but  he  compiled  the  information  derived 
from them with the accounts neutral to both sides of  the 
conflict. What is particularly important is that the author 
of  The Histories had also access to the account or accounts 
of  Egyptian provenance, moderately favourable towards 
Ptolemy IV. It is impossible to identify an author presenting 
the events in a more subdued way and free from definitely 
antiptolemaic  tones;  however,  the  already  put  forward 
hypothesis about the probable authorship of  Ptolemy of  
Megalopolis seems most plausible. Undoubtedly, Polybius’ 
works were permeated with, consolidated by the later 
antique historiography, very negative (in their substantial 
part unjustly) opinions about Ptolemy IV Philopator. They 
resulted from the aura of  “the black legend” concerning this 
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ruler as well as from misunderstanding of  the role which, 
according to the Ptolemaic ideology was played by tryphé.

The war was commenced with the unsuccessful attack 
of  Antiochus III in 221 BC. Stopping the military actions 
also resulted from the necessity of  settling the matters in 
the east of  the state, where Molon’s rebellion broke out. At 
the same time it came to Achaeus’ usurpation in Asia Minor, 
which was possibly inspired by the Ptolemies. Antiochus’ 
attack on Seleucia Pieria meant resumption of  the war. The 
years 219–218 BC marked a run of  his success: conquering 
Seleucia Pieria and taking control of  the majority of  the 
cities on the territory of  Phoenicia and Coele-Syria. The 
course  of   the  events  gives  evidence,  however,  to  the 
Ptolemies’ strong influences on the disputed territory. In 
spite of  the increasing economic and monetary crisis in 
Egypt, some lower and higher rank commanders’ treasons, 
who with a part of  the army went over Antiochus’ side and 
let the most important cities fall prey to him, Seleucus had 
to undertake ardous sieges of  the subsequent points of  
resistance and combat the Ptolemaic military settlers. Also 
public feelings in the cities of  Coele-Syria and Phoenicia 
testify to the fact that the kings of  Egypt succeeded during 
a hundred years of  their rules in winning local people’s 
favour.

The period of  the soon made truce was used by 
Ptolemy IV and his advisors for the grand scale preparations 
for  the decisive battle. The  fate of   the war was decided 
in  the battle  of  Raphia  of   217 BC. Philopator’s  victory 
meant rescuing Ptolemaic rule in Coele-Syria, but as the 
subsequent events show, Egypt could not afford to  lead 
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further  expensive  and  long military  operations.  Ptolemy 
confined himself  to reconstructing his authority in 
Phoenicia and Coele-Syria and demonstrating his power 
on the enemy’s territory. As a result of  making peace, the 
borderlines were  restored on  the Eleutheros River. The 
conditions of  peace did not reflect the extent of  the defeat 
which Antiochus sustained in the battle of  Raphia. It was 
realized in Alexandria, however, that destroying the Seleucid 
monarchy was not only unreal but also pointless. As it was 
shown  through  the  events  of   the Third  Syrian War,  an 
attempt to install in Antioch one of  the Lagids was of  little 
chance, as the majority of  the local people remained loyal 
towards the rightful dynasty. Removal of  Antiochus could 
have opened, then, the way to the throne to Achaeus, who 
controlled the Seleucid territories in Asia Minor and might 
have turned out a more difficult opponent than Antiochus. 
It was most convenient for Egypt to settle the matters in 
such a way so that Antiochus and Achaeus would hold each 
other in check rather than let the latter reach for the diadem 
and unite the lands of  the hostile dynasty. Such a solution 
could, in the long run, guarantee security for the Ptolemaic 
rule in Phoenicia and Coele-Syria. It could be explained 
thus that the Egyptian side did not want to make Achaeus 
get involved as a party in the peace treaty.

It was soon after the ratification of  the victory that the 
Lagid domain started to fall into the state of  crisis, which 
was  aggravated  by  Ptolemy  IV’s  premature  death  and 
a bloody period of  the regency exercised on behalf  of  his 
juvenile successor. Having restored his authority, Antiochus 
made use of  the difficulties experienced by the rivals from 
the Nile region and commenced the subsequent the Fifth 
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Syrian War. The fate of  the contentious territory was 
definitely decided during the battle of  Panium in 200 BC, 
and the attempts to regain it made in II century BC by the 
Ptolemies never brought long-lasting results.

Translated by Marek Kucharski

SUMMARY




