
WYKAZ SKRÓTÓW

Biblia
Ez – Księga Ezechiela
Dn – Księga Daniela
Kol – List do Kolosan

Autorzy starożytni i dzieła
agaTiasz (ok. 530‒582/584 n.e.; Agathias Scholasticus, Ἀγαθίας Σχολαστικός 

[Agathías Scholastikós])
De imperio et rebus gestis Iustiniani imperatoris (O panowaniu Justyniana, 

Περὶ τῆς ᾿Ιουστινιάνου βασιλείας [Perí tés Iustiniánu basileías])
aJschylos (525–456 p.n.e.; Aeschylus, Αἰσχύλος [Aischýlos])

Agam. – Agamemnon (Agamemnon, Ἀγαμέμνων [Agamémnon])
Pers. – Persae (Persowie, Πέρσαι [Pérsai])
Sept. – Septem contra Thebas (Siedmiu przeciw Tebom, Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας 

[Heptá epí Thébas])
aMMianus Marcellinus (ok. 330–395 n.e.; Ammianus Marcellinus)
 Rerum gestarum libri (Dzieje rzymskie)
Apollodor zob. Pseudo-Apollodor
arrian (ok. 86‒160 lub 95–175 n.e.; Lucius Flavius Arrianus, Ἀρριανός [Arrianós])

Alan. – Acies contra Alanos (Szyk bitewny przeciw Alanom, Ἔκταξις κατ’ 
Ἀλανών [Éktaksis kat’ Alanón])

Anab. – Anabasis Alexandri (Wyprawa Aleksandra Wielkiego, Ἀλεξάνδρου 
ἀνάβασις [Aleksándru Anábasis])

Ind. – De Indica (Opis Indii, Ἰνδική [Indiké])
 Tact. – Tactica / Ars tactica (Zasady taktyki, Τέχνη τακτικέ [Téchne taktiké])
arysTofanes (460–450 – 386 p.n.e.; Aristophanes, Ἀριστοφάνης [Aristofánes])

Ach. – Acharnenses (Acharnejczycy, Ἀχαρνῆς / Ἀχαρνεῖς [Acharnés / Acharneís])
Av. – Aves (Ptaki, Ὄρνιθες [Órnithes])
Eccl. – Ecclesiazusae (Sejm kobiet, Ἐκκλησιάζουσαι [Ekklesiázusai])
Lys. – Lysistrata (Lizystrata, Λυσιστράτη [Lysistráte])
Nub. – Nubes (Chmury, Νεφέλαι [Nefélai])
Pax – Pax (Pokój, Εἰρήνη [Eiréne])
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arysToTeles (384–322 p.n.e.; Aristoteles, Ἀριστοτέλης [Aristotéles])
EN – Ethica Nicomachea (Etyka nikomachejska, Ἠθικὰ Νικομάχεια [Ethiká 

Nikomácheia])
Hist.anim. – Historia animalium (Zoologia, Αἱ περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι [Hai perí 

tá zóa historíai])
Metaph. – Metaphysica (Metafizyka, Τὰ μετὰ τὰ φυσικά [Tá metá tá fysiká])
Poet. – Poetica (Poetyka, Περὶ ποιητικῆς [Perí poietikés])
Polit. − Politica (Polityka, Πολιτικά [Politiká])

1Przekład: Polityka z dodaniem Pseudo-Arystotelesowskiej Ekonomiki, przełożył i opracował 
L. Piotrowicz, wstęp K. Grzybowski, Warszawa 1964 („Biblioteka Klasyków Filozofii”); 
oraz [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, przełożył i opracował L. Piotrowicz, t. 6, Warszawa 
2001, wstęp M. Szymański, s. 8–226

Rhet. – Rhetorica (Retoryka, Τέχνη ῥητορική [Téchne rhetoriké])
asklepiodot (I w. p.n.e.; Asclepiodotus, Ἀσκληπιόδοτος [Asklepiódotos])

Tact. – Tactica / Ars tactica (Zasady taktyki, Τέχνη τακτικέ [Téchne taktiké])
aThenaJos z Naukratis (III w. n.e.; Athenaeus Naucratita, Ἀθήναιος Ναυκρατίτης 

[Athénaios Naukratítes])
 Deipnosophistae (Uczta mędrców, Δειπνοσοφισταί [Deipnosofistaí)
augusTyn (354–430 n.e.; Aurelius Augustinus)
 Serm. – Sermones (Kazania)
cyceron (106–43 p.n.e.; Marcus Tullius Cicero)

Cato – Cato Maior De senectute (Katon Starszy O starości)
Przekład: Cyceron, Katon Starszy o starości, [w:] Pochwała starości. Cyceron: Katon starszy 

o starości, tłumaczenie Z. Cierniakowa, przypisy M. Szymański, Plutarch: Czy stary czło-
wiek powinien zajmować się polityką?, tłumaczenie i przypisy A. Twardecki, Warszawa 
1996, s. 25‒99

De orat. – De oratore (O mówcy)
Div. – De divinatione (O wieszczbiarstwie)
Epistulae (Listy)
 ad fam. − ad familiares (Listy do znajomych)
 ad Q.fr. – ad Quintum fratrem (Listy do brata Kwintusa)
Fin. − De finibus malorum et bonorum (O najwyższym stopniu dobra i zła)
Lael. – Laelius de amicitia (Leliusz o przyjaźni)

Przekład: Marcus Tullius Cicero, O przyjaźni, [w:] tenże, Pisma filozoficzne, t. IV, przełożył 
W. Kornatowski, komentarzem i posłowiem opatrzył K. Leśniak, Warszawa 1963, s. 59‒118 
(„Biblioteka Klasyków Filozofii”)

Leg. – De legibus (O prawach)
Off. – De officiis (O powinnościach)
Orat. – Orator (Mówca)
Phil. − In Marcum Antonium orationes Philippicae (Filipiki. Mowy przeciw-

ko Markowi Antoniuszowi)
Tusc. – Tusculanae disputationes (Rozmowy tuskulańskie)

Przekład: Marcus Tullius Cicero, Rozmowy tuskulańskie, [w:] tenże, Pisma filozoficzne, t. III: 
Księgi akademickie, O najwyższym dobru i złu, Paradoksy stoików, przełożył W. Korna-

1 Podajemy tylko te przekłady, z których zaczerpnięto cytaty wykorzystane w niniejszym 
opracowaniu.
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towski, Rozmowy tuskulańskie, przełożył J. Śmigaj, komentarzem opatrzył K. Leśniak, 
[Warszawa]: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961, s. 475‒743 („Biblioteka Klasy-
ków Filozofii”)

DeMosTenes (384–322 p.n.e.; Demosthenes, Δημοσθένης [Demosthénes])
 Orat. – Orationes (Mowy, Λόγοι [Lógoi])

1: Olynthiaca oratio 1 (Mowa olintyjska pierwsza, Ὀλυνθιακὸς λόγος 
[Olynthiakós lógos 1])

59[sp.]: Adversus / Contra / In Neaeram (Przeciw Neajrze, Κατὰ Νέαιραν 
[Katá Néairan])

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

 Bibliotheca (Biblioteka, Βιβλιοθήκη [Bibliothéke])
Diogenes laerTios (III/IV w. n.e.; Diogenes Laertius, Διογένης Λαέρτιος [Dio-

génes Laértios])
De vitis et dogmatibus clarorum philosophorum (Żywoty i poglądy słynnych 

filozofów, Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων [Bíoi kaí gnómai 
tón en filosofía eudokimesánton])

Dion chryzosToM (ok. 40–115 n.e.; Dio Chrysostomus, Δίων Χρυσόστομος [Díon 
Chrysóstomos])

 Orat. – Orationes (Mowy, Λόγοι [Lógoi])
6: Diogenes, sive De tyrannide (Diogenes, czyli O tyranii, Διογένης ἢ Περὶ 

τυραννίδος [Diogénes é Perí tyrannídos]); numeracja za: Dio Chrysostomus, Orationes. 
Oratio 6, [w:] Dionis Prusaensis, quem vocant Chrysostomum, quae exstant omnia, ed. 
J. von Arnim, vol. 1, Berlin 21893 (reprint: Berlin 1962), s. 83‒95

DionizJusz z HalikarNassu (I w. p.n.e.; Dionysius Halicarnassensis, Διονύσιος 
Ἁλικαρνασσεύς [Dionýsios Halikarnasseús])

Pomp. – Epistula ad Pompeium Geminum (List do Pompejusza Geminusa, 
Πρὸς Πομπήιων Γέμινον ἐπιστολή [Prós Pompéion Géminon epistolé])

Duris z saMos (ok. 350 ‒ po 281 p.n.e.; Duris Samius, Δοῦρις Σάμιος [Dúris 
Sámios]); numeracja frg. za: FGrHist 76 (t. IIA, s. 136‒158)

eliaN, klaudiusz (ok. 170–230 n.e.; Claudius Aelianus, Κλαύδιος Αἰλιανός [Klaú-
dios Ailianós])

Nat.anim. – De natura animalium (O właściwościach zwierząt, Περὶ ζῴων 
ἰδιότητος [Perí zóon idiótetos])

Var.hist. – Varia historia (Opowiastki rozmaite, Ποικίλη ἱστορία [Poikíle historía])
eNeasz taktyk (połowa IV w. p.n.e.; Aeneas Tacticus, Αἰνείας Τακτικός [Aineías 

Taktikós])
Commentarius poliorceticus (Obrona oblężonego miasta, Περὶ τοῦ πῶς χρὴ 

πολιορκουμένους ἀντέχειν [Perí tú pós chré poliorkuménus antéchein])
  Praef. – Praefatio (Przedmowa)

Przekład: Eneasz Taktyk, Obrona oblężonego miasta, przełożył, wstępem, przypisami i ko-
mentarzem opatrzył B. Burliga, Warszawa 2007 („Biblioteka Antyczna”)

eunaPiusz z sarDes (ok. 345–420; Eunapius, Εὐνάπιος [Eunápios])
Vit.soph. – Vitae sophistarum (Żywoty sofistów, Βίοι φιλοσόφων καὶ σοφιστῶν 

[Bíoi filosófon kaí sofistón])
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euryPiDes (ok. 485–406 p.n.e.; Euripides, Εὐριπίδης [Euripídes])
El. – Electra (Elektra, Ἠλέκτρα [Eléktra])
Hecub. ‒ Hecuba (Hekabe, Ἑκάβη [Hekábe])
Hipp. – Hippolytus coronatus (Hippolytos uwieńczony, Ἱππόλυτος στε

φανηφόρος [Hippólytos stefanefóros])
Med. – Medea (Medea, Μήδεια [Médeia])
Orest. – Orestes (Orestes, Ὀρέστης [Oréstes])
Supp. – Supplices (Błagalnice, Ἱκέτιδες [Hikétides])

eusTaThios (ok. 1115–1195/6 n.e.; Eustathius Thessalonicensis, Εὐστάθιος 
Θεσσαλονίκης [Eustáthios Thessaloníkes])

Comm. ad Il. – Commentarii ad Homeri „Iliadem” (Komentarze do Iliady 
Homera, Παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα [Parekbolaí eis tén Homéru „Iliá da”])

filosTraT sTarszy (ok. 170–245 n.e.; Flavius Philostratus Maior, Φλάβιος  
Φιλόστρατος Μείζων [Flábios Filóstratos Meízon])

 Imag. – Imagines (Obrazy, Εἰκόνες [Eikónes])
focJusz (ok. 820 – 6 II 891 n.e.; Photius, Φώτιος [Fótios])

Bibl. – Bibliotheca (Biblioteka, Βιβλιοθήκε [Bibliothéke]) [właściwie: „Wykaz i spis 
przeczytanych przeze mnie ksiąg, o które prosił mnie mój umiłowany brat Tarazjusz po to, by 
uzyskać sąd ogólny, a których było trzysta mniej dwadzieścia i jeden”]

gelliusz aulus (II w. n.e.; Aulus Gellius)
 Noctes Atticae (Noce attyckie)
gorgiasz z leonTynóW (ok. 485–380 p.n.e.; Gorgias Leontinus, Γοργίας Λεον

τί νος [Gorgías Leontínos])
Enc.Hel. ‒ Encomium / Laudatio Helenae (Obrona Heleny, Ἑλένης ἐγκώμιον 

[Helénes enkómion])
HarpokratioN (II w. n.e.; Valerius Harpocratio, Ουαλέριος Ἁρποκρατίων [Valérios 

Harpokrαtíon])
Lex. – Lexicon in decem oratores Atticos (Słownik do dziesięciu mówców 

attyckich, Λεξικὸν τῶν δέκα ῥητόρων [Leksikón tón déka rhetóron])
Heraklejdes z kyme (floruit 350 p.n.e.; Heraclides Cumanus, Ἡρακλείδης 

Κυμαίος [Herakleídes Kymaíos]); numeracja frg. za: FGrHist 689 (t. IIIB, s. 517‒522)
heroDoT (ok. 485–420 p.n.e.; Herodotus Halicarnasseus, Ἡρόδοτος Ἁλικαρ

νασ σεύς [Heródotos Halikarnasseús])
 Historiae (Dzieje, Ἱστορίαι [Historíai])

Przekład: Herodot, Dzieje, z języka greckiego przełożył i opracował S. Hammer, t. 1–2, Warsza-
wa 11954, 21959, 32002; przekład S. Hammer, opracowanie R. Turasiewicz, Wrocław 12005 
(„Biblioteka Narodowa”, Seria II, nr 252)

hesychios z aleksaNdrii (koniec V lub VI w. n.e.; Hesychius Alexandrinus, 
Ἡσύχιος Ἀλεξανδρεύς [Hesýchios Alexandreús])

Lexicon / Dictionarium (Leksykon / Słownik, Συναγωγὴ πασῶν λέξεων κατὰ 
στοιχεῖον [Onomastikón])

hezJoD (VIII/VII w. p.n.e.; Hesiodus, Ἡσίοδος [Hesíodos])
 Op. – Opera et dies (Prace i dni, Ἔργα καὶ ἡμέραι [Érga kaí hemérai])
 Theog. – Theogonia (Teogonia, Θεογονία [Theogonía])
hoMer (VIII w. p.n.e.; Homerus, Ὅμηρος [Hómeros])
 Il. – Ilias (Iliada, ̉Ιλιάς [Iliás])
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Przekład: Homer, Iliada, przełożyła K. Jeżewska, wstępem i przypisami opatrzył J. Łanowski, 
Warszawa 1(3)1999, 2(4)2000 („Biblioteka Antyczna”)

 Od. – Odyssea (Odyseja, Ὀδύσσεια [Odýsseia])
horacy (65–8 p.n.e.; Quintus Horatius Flaccus)

Ars – De arte poetica epistula ad Pisones (O sztuce poetyckiej list do Pizo-
nów; Epistulae 2,3)

Carm. – Carmina (Pieśni)
izokrates (436–338 p.n.e.; Isocrates, Ἰσοκράτης [Isokrátes])
 Orat. – Orationes (Mowy, Λόγοι [Lógoi])
  2: Ad Nicoclem (Do Nikoklesa, Πρός Νικόκλεα [Prós Nikóklea])
  4: Panegyricus (Panegiryk, Πανηγυρικός [Panegyrikós])
  5: Philippus (Filip, Φίλιππος [Fílippos])
  11: Busiris (Buzyrys, Βούσιρις [Búsiris])
Józef flaWiusz (37 – po 100 n.e.; Titus Flavius Iosephus, Ιώσηπος Φλάβιος 

[Iósepos Flábios])
Ap. – Contra / In Apionem, sive de vetustate Iudaeorum (Przeciw Apio-

nowi, czyli o starożytności narodu żydowskiego; Κατ’ Ἀπίωνος ἢ Περὶ 
ἀρχαιότητος Ἰουδαίων λόγος [Kat’ Apíonos é Perí archaiótetos Iudaíon lógos])

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

wszechnych starożytności na podstawie Pompejusza Trogusa)
klaudiusz eliaN zob. Elian, Klaudiusz
kseNofoNt (ok. 430 – pomiędzy 355 a 350 p.n.e.; Xenophon, Ξενοφῶν [Ksenofón])

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

[Anábasis])
Przekład: Ksenofont, Wyprawa Cyrusa, tłumaczenie, przedmowa i przypisy W. Madyda, 

Warszawa 11955 („Przekłady z Literatur Antycznych pod redakcją Jana Parandowskie-
go”); oraz [w:] tenże, Wybór pism, [przekład z greckiego S. Hammer i inni], wstęp 
i komentarz J. Schnayder, Wrocław 21966, s. 159–286 (wybór) („Biblioteka Narodowa” 
Seria II, nr 39)

Apol. – Apologia (Obrona Sokratesa, Ἀπολογία Σωκράτους πρὸς τοὺς δικαστάς 
[Apología Sokrátus prós tús dikastás])

Cyn. – Cynegeticus / De venatione (O łowiectwie, Κυνηγετικός [Kynegetikós])
Equestr. – De re equestri (O sztuce jeździeckiej, Περὶ ἱππικῆς [Perí hippikés])
Equit.mag. – Equituum magister (Dowódca jazdy, Ἱππαρχικός [Hipparchikós])
Hiero (Hieron, Ἱέρων [Hiéron])
Hist.Graec. – Historia Graeca (Historia grecka, Ἑλληνικά [Helleniká])
Inst.Cyr. – Institutio Cyri / Cyropaedia / Cyri disciplina (Wychowanie Cy-

rusa, Κόρου παιδεία [Kýru paideía])
Mem. – Memorabilia (Wspomnienia o Sokratesie, Ἀπομνημονεύματα Σο κρά

τους [Apomnemoneúmata Sokrátus])
Oec. – Oeconomicus (O gospodarstwie, Οἰκονομικός [Oikonomikós])
Resp.Lac. – Respublica Lacedaemoniorum (Ustrój polityczny Sparty, Λακε

δαιμονίων πολιτεία [Lakedaimoníοn politeía])
Symp. − Symposium (Uczta, Συμπόσιον [Sympósion])
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Vect. – De vectigalibus (O dochodach, Πόροι ἢ Περὶ προσόδων [Póroi é Perí prosódon])
Księga suda (2. połowa IX w. n.e.; Liber Suda / Suidas; Βιβλίον Σοῦδα [Biblíon 

Súda]); numeracja za: Suidae Lexicon, ed. A. Adler, Stutgardiae 1971
ktezjasz z kNidos (po 440 – po 380 p.n.e.; Ctesias Cnidius, Κτησίας Κνίδιος 

[Ktesías Knídios]); numeracja frg. za: FGrHist 688 (t. IIIB, s. 416–517)
Ind. – Indica (Opis Indii, Ἰνδικά [Indiká]) [= Focjusz, Bibl. 72,45a‒50a]
Pers. ‒ Persica (Dzieje Persji, Περσικά [Persiká]) [= Focjusz, Bibl. 72,35b‒45a]

kurcjusz rufus (I w. p.n.e. / I w. n.e.; Quintus Curtius Rufus)
Historiarum Alexandri Magni libri decem (Historia Aleksandra Wielkiego 

w dziesięciu księgach)
kwiNtyliaN (ur. ok. 35 n.e.; Marcus Fabius Quintilianus)
 Institutio oratoria (Kształcenie mówcy)
likurg (ok. 390–324 p.n.e.; Lycurgus, Λυκοῦργος [Lykúrgos])
 Orationes (Mowy, Λόγοι [Lógoi])

Leocr. – Oratio in Leocratem (Przeciw Leokratesowi, Κατὰ Λεωκράτους 
[Katá Leokrátus])

liWiusz (59 p.n.e. – 17 n.e.; Titus Livius)
 Ab urbe condita libri (Dzieje Rzymu od założenia miasta)
lizJasz (ok. 445–380 p.n.e.; Lysias, Lysías)
 Orat. – Orationes (Mowy, Λόγοι [Lógoi])

1: De caede Eratosthenis (Obrona w sprawie zabójstwa Eratostenesa, Ὑπὲρ 
τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία [Hypér tú Eratosthénus fónu apología])

14: In Alcibiadem 1 (Przeciwko Alkibiadesowi w sprawie dezercji 1, Κατὰ 
Ἀλκιβιάδου λιποταξίου [Katá Alkibiádu lipotaksíu])

lukiaN z samosat (ok. 120–190 n.e.; Lucianus Samosatensis, Λουκιανὸς 
Σαμοσατεύς [Lukianós Samosateús])

 Imag. – Imagines (Obrazy, Εἰκόνες [Eikónes])
 Zeux. ‒ Zeuxis (Zeuksis, Ζεῦξις [Zeúksis])
 zob. Pseudo-Lukian
lukrecjusz (ok. 97–55 p.n.e.; Titus Lucretius Carus)
 De rerum natura (O naturze wszechrzeczy)
mikoŁaj z damaszku (ok. 64 p.n.e. ‒ 14 n.e.; Nicolaus Damascenus, Νικόλαος 

Δαμασκηνός [Nikólaos Damaskenós])
Historiae (Dzieje, Ἱστορίαι [Historíai]); numeracja frg. za: FGrHist 90 (t. IIA, s. 324‒430)

mojżesz z cHoreNu (ok. 410‒490 n.e.; Moses Chorenensis)
 [Hayots Patmut’yun] (Historia Armenii)

nePos (ok. 99–24 p.n.e.; Cornelius Nepos)
 De viris illustribus (Żywoty wybitnych mężów)
  Agesil. – 17: Agesilaus (Agesilaos)
  Dat. – 14: Datames (Datames)
oWiDiusz (43 p.n.e. – 18 (17?) n.e.; Publius Ovidius Naso)
 Ars – Ars amatoria (Sztuka kochania)
 Medic. ‒ De medicamine faciei femineae (O kosmetyce twarzy kobiecej)
Pauzaniasz (ok. 115–180 n.e.; Pausanias Periegeta, Παυσανίας Περιηγητής 

[Pausanías Periegetés])
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Graeciae descriptio (Wędrówka po Helladzie, Περιέγησις τῆς Ἑλλάδος [Pe-
riégesis tés Helládos])

PinDar (522 lub 518 – po 446 p.n.e.; Pindarus, Πίνδαρος [Píndaros])
Ol. – Olympionicae (Ody olimpijskie, Ὀλυμπιονῖκαι [Olympioníkai])
Pyth. – Pythia (Ody pytyjskie, Πυθιονῖκαι [Pythioníkai])

PlaTon (427–347 p.n.e.; Plato, Πλάτων [Pláton])
Alc. – Alcibiades (Alcybiades, Ἀλκιβιάδης [Alkibiádes])
Apol. – Apologia (Apologia, Obrona Sokratesa; Ἀπολογία Σωκράτους [Apo-

logía Sokrátus])
Euth. – Euthyphro (Eutyfron, Εὐθύφρων [Euthýfron])
Euthyd. − Euthydemus (Eutydemos, Εὐθύδημος [Euthýdemos])
Gorg. − Gorgias (Gorgiasz, Γοργίας [Gorgías])
Leg. – Leges (Prawa, Νόμοι [Nómoi])
Lys. – Lysis (Lizys, Λύσις [Lýsis])
Phaed. – Phaedrus (Fajdros, Φαῖδρος [Faídros])
Phd. – Phaedo (Fedon, Φαίδων [Faídon])
Phlb. ‒ Philebus (Fileb, Φίληβος [Fílebos])
Pol. – Politicus (Polityk, Πολιτικός [Politikós])
Prot. – Protagoras (Protagoras, Πρωταγόρας [Protagóras])
Resp. – Respublica (Państwo, Rzeczpospolita, Πολιτεία [Politeía])
Soph. ‒ Sophista (Sofista, Σοφιστής [Sofistés])
Symp. − Symposium (Uczta, Biesiada; Συμπόσιον [Sympósion])

Pliniusz sTarszy (ok. 23–79 n.e.; Gaius Plinius Secundus Maior)
 NH − Naturalis historia (Historia naturalna)
PluTarch (ok. 50–120 n.e.; Plutarchus, Πλούταρχος [Plútarchos])
 Mor. – Moralia (Pisma moralne, Ἠθικά [Ethiká])

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

Curios. – De curiositate (O wścibskości, Περὶ πολυπραγμοσύνης [Perí po-
lypragmosýnes])

Exil. – De exilio (O wygnaniu, Περὶ φυγῆς [Perí fygés])
Glor.Ath. – De gloria Atheniensium (Czy Ateńczycy byli sławniejsi dzięki 

wojnie czy naukom i sztukom?, Πότερον Ἀθηναῖοι κατὰ πόλεμον ἢ κατὰ 
σοφίαν ἐνδοξότεροι; [Póteron Athenaíoi katá pólemon é katá sofían endoksóteroi?])

Laud.ips. – De laude ipsius (Jak się można chwalić bez budzenia zawiści, 
Περὶ τοῦ ἑαυτοῦ ἐπαινεῖν ἀνεπιφθόνως [Perí tú heautú epaineín anepifthónos])

Mulier.virt. – Mulierum virtutes (Cnoty niewiast, Γυναικῶν ἀρεταί [Gy-
naikón aretaí ])

Quaest.conv. – Quaestiones convivales (Rozmowy biesiadne, Συμποσιακὰ 
προβλήματα [Symposiaká problémata])

Quaest.Rom. – Quaestiones Romanae / Aetia Romana (Zagadnienia rzym-
skie, Αἰτία Ῥωμαϊκά [Aitía Romaiká])

 Vitae parallelae (Żywoty równoległe, Βίοι παράλληλοι [Bíoi parálleloi])
Alex. – Alexander (Aleksander Wielki, Ἀλέξανδρος [Aléksandros])
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Ant. – Antonius (Antoniusz, Ἀντώνιος [Antónios])
Przekład: Plutarch, Żywoty sławnych mężów (z „Żywotów równoległych”), z języka grec-

kiego przełożył i komentarzem opatrzył M. Brożek, Wrocław 1996, s. 281–328 („Bi-
blioteka Przekładów z Literatury Antycznej”, nr 33)

Artax. − Artaxerxes (Artakserkses, Ἀρταξέρξης [Artaksérkses])
Caes. – Caesar (Cezar, Καίσαρ [Kaísar])

Przekład: Plutarch, Żywoty sławnych mężów (z żywotów równoległych), przełożył i opra-
cował M. Brożek, Wrocław 51976, s. 539‒641 („Biblioteka Narodowa”, Seria II, nr 3)

Lyc. – Lycurgus (Likurg, Λυκοῦργος [Lykúrgos])
Pomp. − Pompeius (Pompejusz, Πομπήιος [Pompéios])
Pyrrh. – Pyrrhus (Pyrrus, Πύρρος [Pýrrhos])
Them. – Themistocles (Temistokles, Θεμιστοκλῆς [Themistoklés])

PoliaJnos (II w.; Polyaenus, Πoλύαινoς [Polýainos])
Strategicon libri octo (Podstępy wojenne; Στρατηγήματα / Στρατηγικά [Stra-

tegémata / Strategiká])
Polibiusz (ok. 200–118 p.n.e.; Polybius, Πολύβιος [Polýbios])
 Historiae (Dzieje, Ἱστορίαι [Historíai])
polluks juliusz (2. poł. II w. n.e.; Iulius Pollux, Ἰούλιος Πολυδεύκης [Iúlios Po-

lydeúkes])
 Onomast. ‒ Onomasticum (Słownik, Ὀνομαστικόν [Onomastikón])
PoMPoniusz Mela (I w. n.e.; Pomponius Mela)
 De chorographia (Geografia opisowa / Opis krajów)
PseuDo-aPolloDor (I w. n.e. (?); Apollodorus, Ἀπολλόδορος [Apollódoros])
 Bibliotheca (Biblioteka, Βιβλιοθήκε [Bibliothéke])
PseuDo-longinos (1. połowa I w. n.e.; Longinus, Λογγῖνος [Longínos])
 De sublimitate (O wzniosłości, Περὶ ὕψους [Perí hýpsus])
pseudo-lukiaN (?; Lucianus, Λουκιανός [Lukianós])

Demosth.encom. ‒ Demosthenis encomium (Pochwała Demostenesa, Δημοσ
θένους ἐγκώμιον [Demosthénus enkómion])

zob. Lukian
ptolemeusz, klaudiusz (ok. 100–168 n.e.; Claudius Ptolemaeus, Κλαύδιος 

Πτολεμαῖος [Klaúdios Ptolemaíos])
Geogr. – Geographia (Geografia / Nauka kreślenia mapy, Γεωγραφικὴ ὑφήγησις 

[Geografiké hyfégesis])
sallusTiusz (86–35 p.n.e.; Gaius Sallustius Crispus)
 Cat. ‒ De coniuratione Catilinae (Sprzysiężenie Katyliny)

Iug. – Bellum Iugurthinum (Wojna z Jugurtą)
Przekład: Gajus Salustiusz Krispus, Sprzysiężenie Katyliny i Wojna z Jugurtą, przełożył i wstę-

pem opatrzył K. Kumaniecki, Wrocław 1971, s. 37‒110 („Biblioteka Przekładów z Lite-
ratury Antycznej”, t. 18)

seNeka mŁodszy, inaczej Seneka Filozof (ok. 4 p.n.e. – 65 n.e.; Lucius Annaeus 
Seneca, Philosophus)

 Nat.quaest. – Naturales quaestiones (Zagadnienia przyrodnicze)
seNeka starszy (ok. 55 p.n.e. – ok. 40 n.e.; Lucius Annaeus Seneca Rhetor / Maior)

Exc.controv. ‒ Excerpta controversiarum (Wyciągi z Kontrowersji, tj. dekla-
macji w formie mów sądowych)
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sofokles (496–406 p.n.e.; Sophocles, Σοφοκλῆς [Sofoklés])
 Ant. – Antigona (Antygona, Ἀντιγόνη [Antigóne])
 El. – Electra (Elektra, Ἠλέκτρα [Eléktra])

Oed.tyr. – Oedipus tyrannus (Król Edyp, Οἰδίπους τύραννος [Oidípus týrannos])
Phil. – Philoctetes (Filoktet, Φιλοκτήτης [Filoktétes])

sTobaJos (V w. n.e.; Ioannes Stobaeus, Ἰωάννης Στοβαῖος [Ioánnes Stobaíos])
Flor. ‒ Florilegium (Antologia, Ἀνθολογία [Anthología]); numeracja za: Ioannis 

Stobaei Anthologium, recensuerunt C. Wachsmuth et O. Hense, vol. I: Anthologii librum primum 
a C. Wachsmuth editum continens / Anthologii libri duo priores, qui inscribi solent Eclogae 
physicae et ethicae (vol. I), Berolini 1884; vol. III: Anthologii librum tertium ab O. Hense editum 
continens / Anthologii libri duo posteriores (vol. I), Berolini 1894; vol. IV: Anthologii libri quarti 
partem priorem ab O. Hense editam continens / Anthologii libri duo posteriores (vol. II), Berolini 
1909; vol. V: Anthologii libri quarti partem alteram ab O. Hense editam continens / Anthologii 
libri duo posteriores (vol. III), Berolini 1912

sTrabon (ok. 64 p.n.e. – po 21 n.e.; Strabo, Στράβων [Strábon])
 Geographia (Geografia, Γεωγραφικά [Geografiká])
sWeToniusz (ur. ok. 69 n.e.; Gaius Suetonius Tranquillus)
 De vita Caesarum (Żywoty cezarów)
  Iul. – Divus Iulius (Boski Juliusz)
TeMisTiusz (317 ‒ ok. 390 n.e.; Themistius, Θεμίστιος [Themístios])
 Orat. – Orationes (Mowy, Λόγοι [Lógoi])

34: Πρὸς τοὺς αἰτιασαμένους ἐπὶ τῲ δέξασθαι τὴν ἀρχήν [Prós tús aitiasaménus 
epí tó déksasthai tén archén] (Do tych, którzy oskarżali o przyjęcie stano-
wiska); numeracja za: Themistii Orationes quae supersunt, ed. H. Schenkl, G. Downey, 
A.F. Norman, vol. 2, Leipzig 1971, s. 211–232

TeofrasT (371–287 p.n.e.; Theophrastus, Θεόφραστος [Theófrastos])
Char. – Characteres (Charaktery, Ἠθικοὶ χαρακτῆρες [Ethikoí charaktéres])
Hist.plant. – Historia plantarum (Historia roślin / Badania nad roślinami, 

Περὶ φυτῶν ἱστορία [Perí fytón historía])
tukidydes (ok. 460–395 p.n.e.; Thucydides, Θουκυδίδης [Thukydídes])

De bello Peloponnesiaco libri VIII (Wojna peloponeska, Πόλεμος τῶν Πελο
πο ννησίων καὶ ᾿Αθηναίων / Συνγραφή / τὰ Πελοποννησιακά / Ἱστορίαι 
[Pólemos tón Peloponnesíon kaí Athenaíon / Syngrafé / tá Peloponnesiaká / Historíai])

Przekład: Tukidydes, Wojna peloponeska, z języka greckiego przełożył, przedmową i przypisami 
opatrzył K. Kumaniecki, Warszawa 1988

TzeTzes Jan (ok. 1110–1180 n.e.; Ioannes Tzetzes, Ἰωάννης Τζέτζης [Ioánnes Tzétzes])
Chiliad. – Chiliades (Tysiączki / Księga historii, Χιλιάδες / Βύβλος ἱστορίων 

[Chiliádes / Býblos historíon])
waleriusz maksymus (1. połowa I w. n.e.; Marcus Valerius Maximus)
 Facta et dicta memorabilia (Czyny i słowa godne pamięci)
WegecJusz (floruit ok. 400; Publius Renatus Vegetius)
 Epit.milit. ‒ Epitoma rei militaris (Zarys wojskowości)
Wergiliusz (70–19 p.n.e.; Publius Vergilius Maro)
 Georg. – Georgica (Georgiki)
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Inne
{ } ‒ miejsce atetowane, czyli uznane przez wydawcę za konieczne do usunięcia
[ ] – wyrażenia, których nie ma w tekście oryginalnym, uzupełniające w przekła-

dzie zdania niejasne bądź niepełne pod względem składniowym
<…> – wydawca tekstu będącego podstawą przekładu podejrzewa w tym miej-

scu lakunę (łac. lacuna ‒ ‘dziura, ubytek’), czyli ubytek, jaki powstał w dziele 
Ksenofonta w trakcie powielania kolejnych kopii

Długossius, HP ‒ Joannis Długossi, seu Longini canonici Cracoviensis, Hi-
storiae Polonicae libri XII, ad veterrimorum librorum manuscriptorum 
fidem recensuit, variis lectionibus annotationibusque instruxit I.Ż. Pau-
li, cura et impensis A. Przezdziecki, t. III: Libri IX. X, Cracoviae 1876; 
t. IV: Libri XI. XII, Cracoviae 1877

Przekład: Jana Długosza, kanonika krakowskiego, Dziejów polskich ksiąg dwanaście, przekład 
K. Mecherzyńskiego, t. IV: Ks. XI. XII, Kraków 1869

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

floruit – ‘osiągnął akmé’, tj. szczyt twórczości bądź działalności danej postaci, 
który według starożytnych przypadał na ok. 40 rok życia

IG – Inscriptiones Graecae; http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/main [po 
numerze tomu (cyfra rzymska) i numerze inskrypcji (arabska) podano numer 
wersu; dostęp: 30 VIII 2014]

sp. – spurium ([dzieło lub fragment] nieautentyczne)
s.v. – sub voce (pod hasłem)



WYCHOWANEK ATE¡SKIEJ 
DEMOKRACJI WIELBICIELEM 

MONARCHII PERSKIEJ

Nie ma Greków ani barbarzyńców1

Ksenofont Ateńczyk (ok. 430‒350)2  
– prezentacja autora

Życie
Kiedy Ksenofont około 360 r. pisał w Koryncie epilog Cyropedii,3 

zbliżał się do siódmego dziesiątka lat, miał za sobą barwne, pełne 
dramatycznych zwrotów i powikłań życie, a ponadto mógł poszczy-
cić się bogatym dorobkiem pisarskim, obejmującym już wówczas 
ponad dziesięć utworów, zróżnicowanych tematycznie, przynależ-
nych do wielu gatunków i form literackich.

Zaliczał się Ksenofont do pokolenia wojny peloponeskiej, gdyż 
urodził się w arystokratycznej rodzinie w Atenach ok. 430 r., w pierw-
szych latach tej wielkiej, trwającej blisko trzydzieści lat (431–404) 
wojny między Grekami, którą na lądzie i morzu, przy zaangażo-
waniu niemal wszystkich greckich poleis, morskie imperium Aten 
prowadziło ze Związkiem Peloponeskim pod przywództwem Sparty. 
Miał zarazem Ksenofont sposobność znaleźć się w ostatniej deka-
dzie V stulecia (lata 409–401) pośród najmłodszego pokolenia naj-
sławniejszych potem uczniów Sokratesa: Platona, Antystenesa czy 

1 Por. Kol 3,11: „Ubi non est gentilis et Iudaeus, circumcisio et praeputium, bar-
barus et Scytha, servus et liber, sed omnia et in omnibus Christus” („A tu już nie 
ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, 
wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus”).

2 O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie daty, zarówno we „Wstępie”, jak 
i w tekście przekładu, odnoszą się do okresu przed narodzeniem Chrystusa.

3 W tytule książki i żywych paginach przyjęliśmy powszechnie używaną, 
zlatynizowaną formę tytułu Ksenofontowego dzieła (gr. Κύρου παιδεία [Kýru paideía] 
‒ dosłownie: ‘Wychowanie Cyrusa’), zawierającą dyftong: Cyropaedia, natomiast we 
„Wstępie” oraz przypisach do przekładu tę łacińską formę ‒ by móc ją swobodnie 
stosować w rodzimym systemie fleksyjnym ‒ spolszczyliśmy, co w tym wypadku 
polega jedynie na rezygnacji z dyftongu: Cyropedia.
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Arystyppa z Kyreny. Nim przystał do Sokratesa, śladem ówczesnej 
zamożnej młodzieży ateńskiej, pobierał nauki u znanych sofistów: 
Gorgiasza z Leontynów i Prodikosa z Keos. Retoryczne wykształ-
cenie zdobyte u sofistów i Sokratesowa szkoła życia miały go przy-
gotować do kariery politycznej lub wojskowej. Tradycji rodzinnej 
zawdzięczał natomiast swoje upodobanie do arystokratycznego stylu 
życia – ćwiczeń sportowych, jazdy konnej i polowania, oraz zainte-
resowanie rolnictwem i sztuką wojenną (strategią). Z domu wyniósł 
też tradycyjną religijność i konserwatywne poglądy polityczne, czyli 
niechęć do radykalnej ateńskiej demokracji, a w konsekwencji, dzie-
lone skądinąd z Sokratesem, sympatie prospartańskie (filolakonizm).

Arystokratyczne pochodzenie i wyznawane ideały polityczne za-
mknęły ostatecznie Ksenofontowi drogę do jakiejkolwiek kariery 
w ojczystym mieście po katastrofalnym dla Aten rozstrzygnięciu 
wojny peloponeskiej, a tym bardziej po obaleniu oligarchicznej 
dyktatury Trzydziestu Tyranów i przywróceniu demokracji w 403 r. 
Za namową swego przyjaciela, Beoty Proksenosa, i przy aproba-
cie samego Sokratesa opuszcza więc Ateny i wiosną 401 r. dołącza 
w Sardes, w Azji Mniejszej, do wyprawy wojennej perskiego króle-
wicza Cyrusa Młodszego przeciwko jego starszemu bratu, królowi 
Persji, Artakserksesowi II. To wówczas przydarzy mu się największa 
przygoda jego życia.

Po wielomiesięcznych trudach marszu (marzec–wrzesień 401 r.) 
towarzyszący Cyrusowi posiłkowy korpus greckich najemników 
dociera niemal pod bramy Babilonu, ale w decydującej, zwycię-
skiej dla Greków, bitwie pod Kunaksą (3 IX 401 r.) niefortunnie 
ginie sam Cyrus. W tym momencie zarówno dla Ksenofonta, jak 
i dla innych Greków sen o karierze w Persji i bogactwach Wschodu 
rozwiał się bezpowrotnie. Rozpoczął się sławny odwrót z Mezo-
potamii w górę rzeki Tygrys, przez Armenię do Morza Czarnego. 
Przeszedł on do historii jako marsz Dziesięciu Tysięcy. Młody, bo 
niespełna trzydziestoletni, Ksenofont odegrał w tym przedsięwzię-
ciu kluczową rolę, podnosząc na duchu żołnierzy, kiedy utracili 
wodzów, zdradziecko wymordowanych przez Persów, i obejmując 
dowództwo straży tylnej jako strateg wybrany na miejsce zabitego 
Proksenosa.

Epopeja niewiarogodnego odwrotu, który zapisał się w historii 
wojskowości, dobiegła kresu, kiedy Grecy ujrzeli morze ze szczytu 
Teches w Górach Pontyjskich, wznosząc słynny okrzyk: „θάλαττα, 
θάλαττα! [thálatta, thálatta]” – ‘morze, morze!’), i osiągnęli Trapezunt 
– grecką kolonię nad Morzem Czarnym (II 400 r.), a późną wiosną 
byli już pod Byzantion. Następną zimę spędził Ksenofont w służbie 
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zaciężnej u księcia trackiego plemienia Odrysów, Seutesa. W mar-
cu 399 r. odprowadził dawnych najemników Cyrusa do Pergamonu 
w Azji Mniejszej i przekazał dowódcy spartańskiemu Tibronowi. 
Rozpoczynała się właśnie wojna Sparty z Persją.

Wiadomość, jaka nadeszła z Aten, o procesie i straceniu Sokratesa 
musiała powstrzymać Ksenofonta od planowanego od dawna powro-
tu do ojczyzny, gdzie łatwo w ówczesnej sytuacji było narazić się 
na zarzut „misodemii” (μισοδημία [misodemía]), czyli wrogości wobec 
ludu i demokracji, zwłaszcza że wcześniej służył przecież Cyrusowi, 
uważanemu za wroga Aten. Ksenofont pozostał więc w Azji i powró-
cił do służby wojskowej, ale już pod rozkazami lacedemońskimi: 
w 396 r. nawiązał kontakty, a nawet zaprzyjaźnił się z królem Age-
silaosem II i dołączył do jego sztabu, zapewne jako doradca wojsko-
wy, przydatny z racji doświadczenia w walkach z Persami. Niedane 
jednak było królowi doprowadzić kampanię w Azji Mniejszej do 
ostatecznego rozstrzygnięcia, ponieważ w roku 394 odwołany został 
do ojczyzny, gdzie z poduszczenia Persów wybuchła, skierowana 
przeciwko hegemonii Sparty, wojna koryncka.

Poczucie lojalności wobec Agesilaosa kazało Ksenofontowi to-
warzyszyć mu w wyprawie do Hellady i stanąć ramię w ramię w bi-
twie pod Koroneją w Beocji przeciwko sprzymierzonym wojskom 
Beotów, Argiwów i Ateńczyków (394 r.). Zwycięska dla Agesilaosa 
bitwa oznaczała zarazem życiową klęskę Ksenofonta. Wierność 
dla swego królewskiego wodza i przyjaciela okupił bowiem wyro-
kiem banicji, wydanym zaocznie w Atenach z oskarżenia o zdradę 
(προδοσία [prodosía]), jako że w bitwie stawał przeciwko Ateńczykom. 
W ustawodawstwie ateńskim kara wygnania łączyła się z konfiskatą 
majątku, Ksenofont musiał więc wówczas utracić rodową posiadłość 
ziemską w Attyce, w gminie Erchia, skąd pochodził jego ojciec Gryl-
los. Jako wygnaniec naznaczony piętnem zdrajcy mógł odtąd liczyć 
jedynie na łaskę Lacedemończyków. Za położone dla Sparty zasługi 
(również w następnych latach wojny korynckiej, kiedy towarzyszył 
Agesilaosowi w ekspedycjach na Istm i do Akarnanii), obdarowany 
został honorowym obywatelstwem lacedemońskim (tzw. przywilej 
proksenii ‒ προξενία [proksenía]) i majątkiem ziemskim (rekompen-
satą za skonfiskowany majątek w Attyce) w Skilluncie koło Olimpii, 
gdzie osiadł z rodziną – żoną Filezją i dwoma synami, Gryllosem 
i Diodorem – jeszcze na kilka lat przed tzw. pokojem Antalkidasa 
(387 r.) kończącym wojnę koryncką. Miał wówczas około czter-
dziestki i rozpoczynał nowy etap życia, zamieniając tułaczy i pełen 
niepokoju los żołnierza na uporządkowaną, dostatnią egzystencję 
ziemianina: zapobiegliwego gospodarza, zamiłowanego hodowcy 
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psów i koni, który spędza wolny czas na polowaniu lub biesiaduje 
w gronie rodziny i przyjaciół.

Lata spędzone w Skilluncie wypełniła jednak Ksenofontowi 
przede wszystkim intensywna praca literacka. Tutaj powstała więk-
szość jego dzieł sokratycznych i historycznych, a zwłaszcza pisma 
fachowe z zakresu myślistwa, hippologii, taktyki kawaleryjskiej 
i rolnictwa. Ta praca pisarska i jego szczęśliwe życie w wiejskim 
ustroniu zostaje gwałtownie przerwane w 371 r., kiedy wojska te-
bańskie pod wodzą Epaminondasa zadają Spartanom druzgocącą 
klęskę pod Leuktrami. Katastrofa Sparty oznaczała dla Ksenofonta 
jego własną, kolejną katastrofę życiową. Jako kolonista spartański 
osadzony na ziemi Elejczyków musiał w pośpiechu opuścić Skillunt, 
szukając schronienia w pobliskim Lepreon, a potem w samej Sparcie, 
gdzie w 370 r. przeżył inwazję armii tebańskiej na Lakonię. Nowa tu-
łaczka blisko już sześćdziesięcioletniego pisarza zakończyła się osta-
tecznie w Koryncie, już po zawarciu przymierza zaczepno-obronne-
go, pierwszego w dziejach, między Atenami i Spartą (369 r.). Dzięki 
temu sojuszowi zniesiono w Atenach uchwałę skazującą Ksenofonta 
na wygnanie i przywrócono mu pełnię praw obywatelskich.

Autor Cyropedii nie powrócił jednak do ojczyzny, lecz pozostał 
w Koryncie, a do Aten wysłał jedynie swych synów, by mogli, zgod-
nie z tradycją rodzinną, wstąpić do służby w kawalerii. To pojednanie 
z ojczyzną Ksenofont okupił wkrótce śmiercią starszego syna, Gryl-
losa, który zginął w bitwie z Tebańczykami pod Mantineją (362 r.). 
Po tej stracie przeżył wkrótce śmierć swego dawnego przyjaciela, 
84-letniego króla Agesilaosa (360 r.). Tym bardziej więc szukał zapo-
mnienia i pociechy po stracie bliskich i drogich sobie osób w pracy 
literackiej, a jego bogaty i stale pomnażany, mimo podeszłego wieku, 
dorobek musiał budzić podziw u korynckich przyjaciół i jeszcze za 
życia zyskiwał Ksenofontowi sławę u współczesnych, skoro ‒ jak 
miał zaświadczać Arystoteles ‒ chlubną śmierć Gryllosa na polu wal-
ki wychwalano właśnie ze względu na jego ojca.4 Ksenofont zmarł 
w Koryncie około połowy IV w.

Twórczość
W przekonaniu Ksenofonta naczelne miejsce w jego dorobku lite-

rackim zajmowała z pewnością Cyropedia, traktowana jako swoisty 
testament życiowy pisarza, bo w dziele tym, napisanym w Koryncie, 
autor zawarł przecież całą swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu 
filozofii sokratycznej, polityki i wojskowości.

4 Zob. Diogenes Laertios (2,6,56).
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Listę dzieł wcześniej ukończonych lub pozostających wówczas 
jeszcze w stadium „redagowania” (nauka nowożytna nie doszła 
jeszcze do porozumienia w kwestii chronologii dzieł Ksenofonta) 
otwiera oczywiście Wyprawa Cyrusa / Anabaza (Κύρου ἀνάβασις 
[Kýru anábasis]) – pamiętnik wojenny z wyprawy Cyrusa Młodszego 
(pierwszy tego rodzaju w literaturze greckiej, a zarazem europej-
skiej), najbardziej znane dzieło Ksenofonta, nie tylko przedstawiają-
ce dzieje samej wyprawy aż do śmierci Cyrusa w bitwie pod Kunaksą 
(ks. 1), a następnie historię odwrotu Dziesięciu Tysięcy (ks. 2–7), 
ale będące swoistym obrachunkiem z przeszłością, a więc niepozba-
wione celu apologetycznego. Kierował Ksenofont swój pamiętnik, 
napisany z wielkim talentem literackim i przesiąknięty osobistymi 
przeżyciami, do Ateńczyków, którzy skazali go na wygnanie, i do 
dawnych towarzyszy broni, by obronić się i usprawiedliwić przed 
tymi, co uwłaczali jego sławie i dobremu imieniu. Referowana 
w trzeciej osobie (co naśladował potem Cezar w swoich Pamiętni-
kach o wojnie galickiej) i dla większej wiarogodności opublikowana 
pod pseudonimem Temistogenesa z Syrakuz (pierwszy tego rodzaju 
zabieg w literaturze) powstała Anabaza w Skilluncie na pewno przed 
380 r., jako jedno z pierwszych dzieł Ksenofonta (a z pewnością jako 
pierwsze z dzieł historycznych).

Nad drugą pracą historyczną, Historią grecką (Ἑλληνικά [Helleni-
ká]), autor ciągle pracował, ponieważ spisywał w niej stopniowo hi-
storię swoich czasów. Ramy chronologiczne tej historii współczesnej 
obejmują okres pięćdziesięciu lat dziejów Hellady (od 411 do 362 r.). 
Jeszcze w Skilluncie powstały zapewne dwie pierwsze części (ks. 
1‒5,1). Jako świadomy kontynuator wielkiego dzieła historycznego 
Tukidydesa Ksenofont przedstawił najpierw końcowe lata wojny 
peloponeskiej, aż do kapitulacji Aten w 404 r., rządy Trzydziestu 
Tyranów i przywrócenie demokracji w 403 r. (ks. 1–2), potem okres 
hegemonii spartańskiej do pokoju Antalkidasa w 387 r. (ks. 3‒5,1 ). 
Natomiast nad trzecią częścią, obejmującą krótkotrwałą epokę he-
gemonii tebańskiej, od bitwy pod Leuktrami w 371 r. do bitwy pod 
Mantineją w 362 (ks. 5,2‒7), pracował w Koryncie do późnej staro-
ści, już po ukończeniu Cyropedii. W rezultacie Historia pozostała 
nieujednolicona oraz niewykończona kompozycyjnie i stylistycznie. 
Mimo niewątpliwych braków warsztatu historycznego w porówna-
niu z Tukidydesem i jednostronności ujęcia (jawne oznaki sympatii 
wobec Sparty i uprzedzenia do Teb) potrafił Ksenofont nadać swe-
mu dziełu wysoką rangę dzięki temu, że unikał wszelkiej przesady 
w opisach i ocenach, a wydarzenia polityczne i wojenne grupował 
i stylizował tak, że uzyskały głęboki wydźwięk etyczny. Do dnia 



20 Krzysztof Głombiowski

dzisiejszego Historia grecka pozostaje podstawowym źródłem do 
poznania burzliwych i skomplikowanych dziejów Hellady pierwszej 
połowy IV w.

W czasie, kiedy pisał Cyropedię, miał Ksenofont w swym lite-
rackim dorobku, oprócz Anabazy i znacznej części Helleników, cały 
blok pism pomniejszych (tzw. scripta minora) – fachowych podręcz-
ników, opracowanych być może z myślą o synach: O polowaniu / 
łowiectwie (Κυνηγετικός [Kynegetikós]), O sztuce jeździeckiej (Περὶ 
ἱππικῆς [Perí hippikés]), Dowódca jazdy (Ἱππαρχικός [Hipparchikós]), 
O gospodarswie / Ekonomik (Οἰκονομικός [Oikonomikós]). Niektóre 
z tych pism powstały z pewnością jeszcze w Skilluncie, inne, jak np. 
Ekonomik, już w Koryncie jako wyraz tęsknoty za utraconą posia-
dłością i umiłowanym modelem życia wiejskiego na łonie rodziny. 
Dziełko O gospodarstwie, które stanowi pierwowzór wszelkich po-
chwał rolnictwa w literaturze greckiej i europejskiej, jest formalnie 
dialogiem sokratycznym i to Sokrates, choć przecież nie znał się 
na rolnictwie, występuje w nim jako główny rozmówca. Mimo że 
w zasadzie brak tu problematyki filozoficznej, a stosowanie metody 
sokratycznej ogranicza się do zdefiniowania pojęcia ekonomii, swą 
formą literacką łączy się ten utwór z całym zbiorem Ksenofontowych 
pism sokratycznych.

Zaczęły one powstawać, kiedy pisarz mieszkał w Skilluncie, choć 
ostateczne dopracowanie najobszerniejszego z nich, Wspomnień 
o Sokratesie / Memorabiliów (Ἀπομνημονεύματα Σοκράτους [Apom-
nemoneúmata Sokrátus]), musiało nastąpić dopiero w latach sześćdziesią-
tych IV w., ponieważ fragment księgi trzeciej (Mem. 3,5) odzwiercie-
dla polityczno-militarną sytuację w Grecji w okresie hegemonii Teb. 
Tak jak inni uczniowie Sokratesa (Antystenes, Ajschines, Platon) 
bronił Ksenofont w swoich dziełach filozoficznych ateńskiego mędr-
ca zarówno przed oskarżeniami wysuniętymi podczas osławionego 
procesu, jak i przed zarzutami pojawiającymi się już po śmierci fi-
lozofa (np. słynne Oskarżenie Sokratesa ‒ Κατεγορία Σοκράτους 
[Kategoría Sokrátus] z 393/392 r. sofisty Polikratesa). Starał się również, 
akcentując praktyczno-moralną stronę nauki Sokratesa, przybliżyć 
przeciętnemu odbiorcy wiedzę z zakresu filozofii praktycznej – so-
kratejskiej filozofii życia. Od innych uczniów mistrza przejął też 
Ksenofont wprowadzony przez nich do literatury greckiej nowy ga-
tunek literacki: dialog sokratyczny.

Pisma filozoficzne Ksenofonta odbiegają jednak charakterem od 
analogicznych i opatrzonych nieraz identycznymi tytułami dzieł 
innych sokratyków, zwłaszcza Platona. I tak Ksenofontowa Obrona 
Sokratesa / Apologia (Ἀπολογία Σοκράτους [Apología Sokrátus]) nie jest 



 Wychowanek ateńskiej demokracji wielbicielem monarchii perskiej 21

w istocie mową obrończą wygłoszoną przed sądem, a więc różni 
się formą literacką od Apologii Platona; Memorabilia (w czterech 
księgach) nie są „wspomnieniami”, ale raczej „rzeczami godnymi 
pamiętania”, oczywiście „o Sokratesie”, tj. z gatunku „opowieści 
sokratycznych” (λόγοι Σωκρατικοί [lógoi Sokratikoí]), a ze znanymi 
dopiero z epoki hellenistycznej pamiętnikami jako gatunkiem li-
terackim mają tyle wspólnego, że opierają się w dużej części na 
pamięci własnej autora; zaś Ucztę / Sympozjon (Συμπόσιον [Sym-
pósion]), tak jak i tę Platońską, należy włączyć do kręgu literatury 
sympotycznej, choć jej filozoficzno-literacki substrat (podobnie 
jak w przypadku Platońskiej) trudny jest do ustalenia, niemniej 
Ksenofont wyszedł w Uczcie poza ramy typowego dialogu sokra-
tycznego, ożywiając go motywem widowiskowym – scenami mi-
micznymi, wzorowanymi na komediach Epicharma lub literackich 
mimach Sofrona.

Na ostatnie lata pobytu Ksenofonta w Skilluncie (tuż przed bi-
twą pod Leuktrami) należy datować pierwsze z jego pism politycz-
no-etycznych: Ustrój polityczny Sparty (Λακεδαιμονίων πολιτεία 
[Lakedaimoníοn politeía]). W traktacie tym podejmuje autor, rozpoczętą 
przez sofistów i popularną w Atenach epoki Peryklesa, a kontynu-
owaną potem przez sokratyków, dyskusję o najlepszych formach 
rządów i ‒ zgodnie ze swymi prospartańskimi sympatiami ‒ właśnie 
w monarchii spartańskiej i stworzonym ongiś przez Likurga syste-
mie społeczno-politycznym upatruje przykładu idealnego ustroju. 
Wyidealizowanemu obrazowi posłusznej prawom Likurga dawnej 
Sparty, która powinna być wzorem dla innych Greków, przeciwsta-
wia Ksenofont smutną rzeczywistość swoich czasów, przejawiają-
cą się w zaniku obyczajów, co prowadzi do nieuchronnego upadku 
państwa spartańskiego. Ostrzeżenie skierowane przez autora niemal 
w ostatniej chwili do spartańskich kół rządzących nie zdołało już 
ocalić Sparty od „nieszczęścia w Leuktrach” (ἐν Λεύκτροις συμφορά 
[en Leúktrois symforá]).5

Do zagadnienia najlepszego ustroju, co roztrząsano nieustan-
nie w greckiej literaturze politycznej i filozoficznej, przygnębiony 
upadkiem Sparty po 371 r., wrócił niebawem Ksenofont w dia-
logu pozornie sokratycznym Hieron (Ἱέρων [Hiéron]), w którym 
szukał praktycznych możliwości przekształcenia tyranii w idealną 
monarchię. Pomysł był całkowicie zgodny z duchem epoki, po-
nieważ idee monarchiczne zyskiwały coraz więcej zwolenników 
w pierwszej połowie IV w., w kraju znękanym niekończącymi się 

5 Zob. Ksenofont (Agesil. 2,23).
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wojnami o hegemonię poszczególnych poleis, co prowadziło do 
ogólnego chaosu i rozpadu całej Grecji. Wybierając na głównego 
i tytułowego bohatera swego dialogu dawnego syrakuzańskiego 
tyrana Hierona I (478–467), Ksenofont chciał być może, śladem 
innych sokratyków (Ajschinesa, Arystyppa, Platona), nawiązać 
kontakt z dworem syrakuzańskich Dionizjosów i skorzystać z ich 
gościny na Sycylii. Pobudką do napisania Hierona mogło być więc 
wstąpienie na tron Dionizjosa II (Młodszego) w 367 r., bo miał on 
potencjalnie szansę, by wykorzystać rady autora i przeprowadzić 
niezbędne reformy w swoim państwie. Należy zatem przyjąć, że 
dialog powstał w Koryncie po roku 367 i jest wcześniejszy od 
Cyropedii.

Na liście dzieł Ksenofonta figurowało w tym czasie 11 utworów, 
nie wszystkie jednak były ukończone, jak chociażby Historia grecka, 
skoro w szóstej księdze wspomniana jest śmierć tessalskiego tyrana 
Aleksandra z Feraj, która nastąpiła w 358 r.6 Cyropedii przypadło na 
tej liście miejsce dwunaste. Wykaz uzupełnia enkomion Agesilaos 
(Ἀγεσίλαος [Agesílaos]), pochwała zmarłego w 360 r. króla Sparty, 
w którym Ksenofont przez całe swoje dojrzałe życie widział ideał 
władcy – szczęśliwego, bo pożytecznego dla ojczyzny i będącego 
moralnym wzorem dla poddanych.

Twórczość literacką naszego autora zamyka pisemko O docho-
dach (Πόροι ἢ περὶ προσόδων [Póroi é perí prosódon]), najstarsza zna-
na nam w literaturze europejskiej broszura o skarbowości, ważne 
źródło do badań nad historią myśli ekonomicznej w starożytności. 
W dziełku tym blisko już osiemdziesięcioletni pisarz udziela swoim 
rodakom Ateńczykom zbawiennych rad, jak poprawić opłakaną sy-
tuację finansową państwa po wojnie ze sprzymierzeńcami (357–355) 
i rozpadzie II Związku Morskiego, zarazem z genialną intuicją wy-
znacza Atenom jedyną możliwą dla nich do odegrania w przyszłości 
rolę ‒ centrum kulturalnego całej Hellady.

Ksenofont pozostawił więc po sobie imponujący dorobek lite-
racki, obejmujący 14 utworów (wypełniał on 40 zwojów papiru-
sowych),7 a cała ta spuścizna zachowała się do naszych czasów, 
co jest na pewno ewenementem na tle innych dzieł pisarzy doby 
antyku. Już starożytność zaliczyła Ksenofonta do klasyków, z tym 
że my włączamy go, obok Herodota i Tukidydesa, do trójcy czo-
łowych historyków stuleci V i IV, starożytni zaś woleli widzieć 

6 Zob. Ksenofont (Hist.Graec. 6,4,36n.).
7 Zob. Diogenes Laertios (2,56n.).
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w nim raczej filozofa – „sławnego sokratyka”.8 W czasach ce-
sarstwa rzymskiego dzieła Ksenofonta służyły za wzór czystego 
dialektu attyckiego i naturalnej, przejrzystej prozy. Walory języka 
i stylu sprawiły, że nazywano autora z zachwytem „attycką Muzą” 
lub „attycką pszczołą”.9 Od XVI w. był Ksenofont autorem szkol-
nym, na którego dziełach uczono w europejskich gimnazjach ję-
zyka greckiego i podstawowych wartości kultury klasycznej. Ta 
rola, jaka przypadła Ksenofontowi w epoce nowożytnej, w fatalny 
sposób wpłynęła na ocenę jego pisarstwa przez naukę wieków XIX 
i XX. Drobiazgowa analiza i skrajna krytyka filologiczna doprowa-
dziły do zakwestionowania historycznej i literackiej wartości jego 
dzieł. Usiłowano przy tym zdeprecjonować Ksenofonta nie tylko 
jako pisarza, ale i jako człowieka, podważając pochlebną opinię, 
jaka przetrwała o nim od starożytności. Wiele z tych obiegowych, 
negatywnych sądów i opinii przetrwało do dzisiaj w filologicznej 
literaturze fachowej.

W ostatnich dziesięcioleciach odnotowujemy w Polsce i na 
świecie wzrost zainteresowania i odrodzenie studiów nad Kse-
nofontem. Dokonano swoistej weryfikacji twórczości Ateńczyka 
i przywrócono mu właściwą rangę w historii greckiej literatury. 
W świetle tych najnowszych badań okazało się, że nie był dyle-
tantem wypowiadającym się na różne tematy w różnych formach 
literackich, talentem jedynie odtwórczym, czerpiącym wzory, idee 
i podniety od wybitnych ludzi, których spotkał na drodze swego 
życia – Sokratesa, Cyrusa Młodszego i Agesilaosa, oraz od naj-
znakomitszych pisarzy swej epoki – Tukidydesa i Platona. Choć 
niewątpliwie aktywność pisarska Ksenofonta wynikała z potrzeb 
praktycznych, opierała się na doświadczeniu życiowym i osobi-
stych przeżyciach, a wyobraźnię twórczą miał nasz autor słabo 
rozwiniętą, to podatność i wrażliwość na inspiracje z zewnątrz nie 
przekreślają wszak faktu, że był w pełni oryginalnym i twórczym 
pisarzem, nawet prawie już zawodowym literatem, zwiastującym 
swą wszechstronnością i wyznawanymi ideałami polityczny-
mi nadejście hellenizmu, że wypracował własną metodę pracy, 
umożliwiającą kreowanie z różnorodnych elementów harmonij-
nie zbudowanych kompozycji, że potrafił swobodnie poruszać się 
wśród wielu form i gatunków (pisarz typowo klasyczny ograniczał 
się zwykle do jednego rodzaju lub nawet gatunku literackiego), 

8 Zob. Cyceron (De orat. 2,14,58; Tusc. 2,26,62; Off. 2,87).
9 Zob. Diogenes Laertios (2,57), Księga Suda (s.v. „Xenofon”); por. również Cy-

ceron (Orat. 9,32; 19,62), Kwintylian (10,1,82).
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przede wszystkim jednak ‒ że był wielkim nowatorem: twórcą no-
wych gatunków, takich jak podręcznik fachowy, traktat politycz-
no-etyczny, pamiętnik wojenny, „opowieść sokratyczna”. Wśród 
tych nowatorskich gatunków i form pośrednich, które Ksenofont 
zainicjował i przyczynił się do ich dalszego rozwoju, szczególne 
miejsce zajmuje Cyropedia, prozaiczne dzieło epickie, zbliżające 
się formą do powieściowej biografii, gatunku nieznanego jeszcze 
w tamtej epoce.

„Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia)”  
– prezentacja dzieła

TyTuł
Tak jak w wypadku Anabazy, której tytuł odnosi się jedynie do 

pierwszej księgi, opisującej właściwą wyprawę Cyrusa Młodszego, 
a nie do całości dzieła, tak tytuł Cyropedii nawiązuje formalnie do 
przedstawionego w pierwszej księdze procesu wychowania i edu-
kacji młodego Cyrusa II Starszego, zwanego Wielkim, podczas gdy 
pozostałe księgi traktują o dokonaniach całego jego życia. Tytuł 
pochodzi niewątpliwie od autora i został świadomie przez niego 
wybrany, tak jak tytuł Anabazy, ponieważ uczeni z Biblioteki Alek-
sandryjskiej, którzy zapewne dokonali podziału Cyropedii i innych 
dzieł Ksenofonta na księgi, staraliby się nadać tytuł bardziej ade-
kwatny do pełnej zawartości dzieła. Tytułem, który z pozoru nie 
oddaje całej treści, chciał widocznie autor zaakcentować główną 
ideę dzieła, jaką jest pojęcie „pajdei” (παιδεία [paideía] – ‘wycho-
wanie’), oznaczające nieprzerwany, trwający od dzieciństwa aż do 
zgonu, proces wewnętrznego rozwoju człowieka, nieustannego 
kształtowania charakteru przez wypracowywanie w mozole życia 
nowych cech i zalet. Tylko taki samowychowawczy proces mógł, 
w myśl nauki Sokratesa, prowadzić do osiągnięcia mądrości życio-
wej, a tym samym i szczęścia. Ksenofontowy Cyrus Starszy właś-
nie na podobieństwo samego Sokratesa, poprzez wysiłek całego 
życia, dorósł do wielkości idealnego króla – mędrca, który potrafi 
zapewnić szczęście sobie i poddanym.10 I dopiero w tym sensie 
tytuł Cyropedii staje się w pełni zrozumiały i nie powinien budzić 
wątpliwości, bo odnosi się nie tylko do księgi pierwszej, ale wbrew 
pozorom – do całości dzieła.

10 Zob. S. Erasmus, Der Gedanke der Entwicklung eines Menschen in Xenophons 
„Kyrupädie”, [w:] Festschrift für Franz Zucker zum 70. Geburtstag, Berlin 1954, 
s. 111–125.
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czas ukończenia
Terminus post quem11 dla Cyropedii stanowi nawiązanie w epilogu 

dzieła do wielkiego powstania perskich satrapów z Azji Mniejszej 
przeciwko królowi Artakserksesowi II i pełna oburzenia wzmianka 
Ksenofonta o związanych z tym powstaniem wypadkach najśwież-
szej daty z 362 r.,12 czyli aktach haniebnej zdrady, jakiej dopuścili się 
wobec siebie przywódcy rebelii (Mitrydates wydał królowi własnego 
ojca Ariobarzanesa, a Reomitres – krewnych), a które dla autora 
stały się dodatkowym potwierdzeniem jego tezy o upadku moralnym 
współczesnych mu Persów (Inst.Cyr. 8,8,4–5). Wydarzenia te musia-
ły więc zbiec się w czasie z datą ukończenia dzieła, opublikowanego 
nie później niż w roku 360.

Terminus ante quem13 wyznacza z kolei rok 358, kiedy to na tron 
perski wstąpił młody król Artakserkses III Ochos i natychmiast 
podjął próbę reform, chcąc w ten sposób zaradzić postępującemu 
rozkładowi imperium Achemenidów. Przystąpienie do energicznych 
działań przez nowego perskiego władcę świadczyło o tym, że i w sa-
mej Persji odbierano rebelię satrapów jako symptom nieuchronnie 
zbliżającego się upadku państwa. Ksenofontowa ocena aktualnej 
sytuacji w Persji była więc słuszna i znalazła potwierdzenie w rze-
czywistości, ale w Cyropedii nie ma na ten temat żadnej wzmianki. 
Pisząc epilog, Ksenofont nie słyszał jeszcze ani o przejęciu władzy 
przez Artakserksesa III, ani o jego reformach, musiał zatem ukoń-
czyć pracę przed rokiem 358.

Do kwestii datowania Cyropedii niewiele wnosi natomiast in-
formacja Gelliusza, że Ksenofont odpowiedział swym dziełem na 
dwie pierwsze księgi Państwa (Πολιτεία [Politeía]) Platona, z którym 
chciał rywalizować,14 czas powstania Platonowego dzieła nie jest 
bowiem dokładnie znany, choć na ogół przyjmuje się, że ukończone 
zostało przed rokiem 367. Przekaz Gelliusza, bez względu na jego 
wiarogodność, potwierdza tylko wnioski wyprowadzane z epilo-
gu Cyropedii, że Ksenofont pracował nad swoim dziełem w latach 
sześćdziesiątych IV w.

11 Dosłownie: ‘termin po którym’, tj. data, po której na pewno powstało dzieło, 
ponieważ nie zawiera aluzji do wydarzeń wcześniejszych.

12 Zob. Diodor Sycylijski (15,92).
13 Dosłownie: ‘termin przed którym’ – data, przed którą na pewno powstało 

dzieło, ponieważ nie zawiera aluzji do wydarzeń późniejszych.
14 Zob. Gelliusz (14,3,3), Platon (Leg. 3,12 = 694a3).
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inspiracje i wzory liTerackie
W przekonaniu starożytnych, dla których Ksenofont był przede 

wszystkim filozofem sokratycznym i rywalem Platona, Cyrope-
dia powstała z inspiracji i jako odpowiedź na platońską Politeję.15 
W myśl tych opinii koncepcji abstrakcyjnego i utopijnego państwa 
idealnego przeciwstawił Ksenofont w Cyropedii, którą w takim razie 
należałoby zaliczyć do gatunku „politei”, a więc dzieł filozoficznych, 
wzorowy ustrój rzeczywiście istniejący i sprawdzony w praktyce: 
monarchię perską pod rządami Cyrusa Starszego (ok. 559‒529), za-
łożyciela imperium Achemenidów.

Wybór Persji na modelowy przykład idealnego państwa oraz 
uczynienie z Cyrusa ideału wodza i władcy nie są jednak orygi-
nalnym pomysłem Ksenofonta. Tradycja grecka od dawna sławiła 
Cyrusa Wielkiego jako wzorowego monarchę i idealizowała Persję 
jako państwo. Greccy poeci i historycy (Ajschylos, Herodot) widzieli 
w Cyrusie przede wszystkim wielkiego zdobywcę i genialnego wo-
dza, a przy tym humanitarnie i ze szlachetną tolerancją traktującego 
pokonanych. Wychwalali go sokratycy (Antystenes, Platon) i mówcy 
(Izokrates). Szczególnie bliskie musiały być Ksenofontowi poglą-
dy polityczne sokratyka Antystenesa, założyciela szkoły cynickiej, 
według którego ‒ wbrew demokratycznym teoriom politycznym, 
potępiającym wszelkie odmiany jedynowładztwa ‒ tylko monarchia, 
z królem-mędrcem na tronie, może zagwarantować idealny porządek 
państwowy i społeczny, a dla nierozumnego tłumu taki ustrój jest 
wręcz konieczny i zbawienny. Za wzór obrał Antystenes w nieza-
chowanym dialogu polityczno-etycznym Cyrus, czyli o władzy kró-
lewskiej (Κῦρος ἢ περὶ βασιλείας [Kýros é perí basileías]) właśnie per-
skiego króla, który trudem (πόνος [pónos]) i wytrwałością (καρτερία 
[kartería]), zmagając się z przeciwnościami losu, wyswobodził siebie 
i wszystkich Persów, a przy tym osiągnął prawdziwą cnotę – cnotę 
wolności.

Ksenofonta, który za przykładem Sokratesa hołdował skrajnemu 
elitaryzmowi i indywidualizmowi, również pociągała jako wzór naj-
lepszego ustroju silna monarchia z wybitną jednostką u steru władzy. 
Za przykładem Antystenesa, a nie w opozycji do Platona, jak suge-
rowali starożytni, zaprezentował więc w Cyropedii swój kompletny 
i gotowy ideał monarchiczny. Postacią Cyrusa Starszego interesował 
się już zresztą wcześniej, o czym świadczy wzmianka w Anabazie 
(1,9,1), gdzie porównuje poległego pod Kunaksą Cyrusa Młodsze-
go z jego wielkim imiennikiem – twórcą państwa perskiego. Losy 

15 Zob. Gelliusz (14,3,3), Diogenes Laertios (3,34), Athenajos (11,504e nn.).
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tamtego Cyrusa poznał zapewne z dzieł Herodota i współczesnego 
sobie Ktezjasza z Knidos, na którego również powołuje się w Ana-
bazie. Czy po jakieś wiadomości historyczne sięgał do logografów 
(Charona z Lampsaku, Ksanthosa i Hellanikosa), poprzedników 
Herodota, w tym również do dzieła Rzeczy perskie (Περσικά [Persi-
ká]) Dionizjosa z Miletu, nie da się udowodnić z racji nikłego stanu 
zachowania odpowiednich fragmentów. Inspiracji zaczerpniętych 
z nowelistyki jońskiej (logografów, Herodota, Ktezjasza) można się 
z pewnością dopatrywać w sławnym już w starożytności epizodzie 
Cyropedii – historii Panthei i Abradatasa, nowelistycznej opowieści, 
która jest jednak najprawdopodobniej oryginalnym tworem literac-
kiej wyobraźni Ksenofonta.

Budując modelowy wzór dobrego wodza i władcy, kładzie Kse-
nofont nacisk na osobiste cechy etyczne panującego, dzieło jest więc 
swego rodzaju pochwałą – enkomionem Cyrusa Starszego. Terminem 
tym określano pierwotnie w Helladzie wszelkie pieśni pochwalne. 
Od czasów sofistów rozpowszechniły się enkomiony prozą, tj. mowy 
pochwalne, opracowywane według ścisłego retorycznego schematu. 
W enkomionach na cześć władców specjalizował się współczesny 
Ksenfontowi Izokrates, twórca pierwszej szkoły retorycznej w Ate-
nach. W 374 r. ogłosił enkomion Euagoras (Εὐαγόρας [Euagóras]), 
poświęcony władcy cypryjskiej Salaminy. Ksenofont z pewnością 
znał ten utwór Izokratesa, bo w Cyropedii naśladuje dyspozycję 
owego enkomionu, przedstawiając najpierw pochodzenie Cyrusa, 
następnie jego przymioty wrodzone, a potem czyny, dla naszego 
autora bowiem, tak jak dla innych sokratyków, człowiek zdolny do 
wielkich czynów musi być „z natury dobry”, a więc odziedziczyć 
po szlachetnych rodzicach odpowiednie cechy fizyczne i duchowe.

Technika pracy liTerackiej ksenofonTa
Ksenofont, jak wykazały podjęte dopiero po II wojnie światowej 

badania nad jego techniką literacką, stosował w całej swej twór-
czości, zarówno w pismach sokratycznych czy historycznych, jak 
i teoretyczno-politycznych oraz fachowych, identyczną metodę 
pracy. Także w Cyropedii specyficzne potraktowanie tematu pozo-
staje w całkowitej zgodzie z tą metodą. Polega ona na: swobodnym 
i dowolnym kształtowaniu przez pisarza materiału historycznego; 
uzupełnianiu go, o ile zachodzi taka potrzeba, fikcją literacką; do-
dawaniu własnych myśli i poglądów; włączaniu do własnego tekstu 
motywów, myśli, a nawet dosłownych fragmentów z dzieł innych 
autorów, piszących na ten sam lub pokrewny temat; prowadzeniu, 
ukrytej zazwyczaj, polemiki ze stanowiskiem innych i ustawicznym 
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nawiązywaniu do sfery własnych zainteresowań (wojskowość, rol-
nictwo, myślistwo).

Rzecz charakterystyczna: Ksenofont, tworząc nowe kompozycje 
literackie, buduje je zawsze na podstawie własnego doświadczenia 
życiowego oraz reminiscencji – realnych obrazów, wydobytych 
z pamięci, a często już utrwalonych na piśmie w innych własnych 
dziełach, bo pisarz nie cofa się ani przed wielokrotnym wykorzysty-
waniem tego samego lub podobnego materiału, ani przed dosłow-
nym nieraz przejmowaniem całych fragmentów z wcześniejszych 
utworów swojego autorstwa.16 Metoda pracy twórczej Ateńczyka 
polega również na odwoływaniu się do powszechnie znanych wzo-
rów literackich, a nadto do aktualnie dostępnej literatury fachowej, 
traktowanej zazwyczaj z wielką swobodą.

W rezultacie więc struktura wewnętrzna każdego dzieła Kseno-
fonta, bez względu na jego przynależność gatunkową, układa się 
w misterną mozaikę różnorakich elementów: faktów historycznych, 
motywów literackich, danych fachowych z różnych dziedzin życia, 
spostrzeżeń, obrazów i refleksji bazujących na wykształceniu i prze-
życiach osobistych autora. Wszystkie te elementy pisarz dostoso-
wuje do aktualnych potrzeb, dowolnie wyrywając z właściwego im 
kontekstu historycznego i literackiego, grupując na nowo i łącząc 
z innymi cząstkami kompozycyjnymi swego dzieła.

Wypracowana przez Ksenofonta technika była już przez niego 
stosowana wcześniej i jest wyraźnie widoczna w pismach sokra-
tycznych, w których substrat historyczny (trudny do uchwycenia) 
obudowany został fikcją literacką, a materiał wspomnieniowy po-
traktowany z zupełną swobodą, dowolnie skomponowany, a wresz-
cie połączony z innymi elementami gatunkowymi (m.in. dialogiem 
sokratycznym) na zasadzie luźnych asocjacji, przez co w rezultacie 
odzwierciedla rzeczywistość mocno zniekształconą.

Zgodnie z powyższymi zasadami skonstruowana została również 
Cyropedia. Kilka faktów historycznych, jak zdobycie przez Cyrusa 
Wielkiego Sardes czy Babilonu, autor obudował, swobodnie trakto-
waną i dowolnie kształtowaną, materią historyczną, która z jednej 
strony jest projekcją w przeszłość, w czasy Cyrusa, obrazu Persji 
współczesnej, dobrze Ksenofontowi znanej,17 a z drugiej – mieszani-

16 Zob. H.R. Breitenbach, Xenophon von Athen, Stuttgart 1966 (Sonderdruk aus 
Pauly’s Realencyklopädie der classischen Altertumswissenschaft, Bd. IX A2, szp. 
1771nn.).

17 Zob. R. Rzchiladze, L’Orient dans les oeuvres de Xénophon, „Klio” 62(1980), 
s. 311–316; K. Głombiowski, „Cyropedia” Ksenofonta jako obraz stosunków we-
wnętrznych w Persji Achemenidów, „Meander” 9–10(1984), s. 379–392.
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ną historycznych oraz pseudohistorycznych realiów perskich18 i grec-
kich, a zwłaszcza spartańskich,19 cały zaś ten sztuczny i wyidealizo-
wany obraz, skoncentrowany wokół postaci Cyrusa – króla-mędrca, 
przepojony został na wskroś ‒ niekiedy już nużącym ‒ dydaktyzmem 
i zasadami, tak bliskiej Ksenofontowi, Sokratesowej moralności. 
Ramy historyczne Cyropedii wypełnia całkowicie fikcyjna kom-
pozycja literacka (składają się na nią fikcyjne wydarzenia, fikcyjni 
bohaterowie i fikcyjna akcja), wykorzystująca powszechnie znane 
wzory literackie (od Homera poczynając) i urozmaicona wprowa-
dzeniem form należących do innych gatunków (dialog sokratyczny, 
nowela) i zapożyczająca stamtąd motywy zgodnie z rutyną pisarską 
Ksenofonta. Kiedy znamy już tę Ksenofontową metodę pracy, nie 
powinien nas dziwić fakt, że tworzy on w Cyropedii wzór dobrego 
wodza i władcy za pomocą tych samych kategorii, które znalazły już 
wcześniej zastosowanie we Wspomnieniach o Sokratesie, Wyprawie 
Cyrusa i Historii greckiej, a później w Agesilaosie.

GaTunek liTeracki
Problem określenia przynależności gatunkowej Cyropedii nie 

zaprzątał raczej uwagi starożytnych. Uznając Ksenofonta przede 
wszystkim za sokratyka i doszukując się w naszym dziele ukry-
tej polemiki z Platonem oraz utworu konkurującego z platońskim 
Państwem, zaliczali tym samym Cyropedię do kręgu dzieł filozo-
ficznych, mających za zadanie przedstawić realnie istniejący lub 
idealny ustrój państwa oraz sztukę rządzenia ludźmi, którą można 
opanować tylko, jak twierdzili sokratycy, dzięki odpowiedniemu 
wychowaniu (teorię polityki i wychowania Grecy zaliczali do jednej 
z dziedzin filozofii).

Ale Cyropedia nie przybrała formy ani dialogu sokratycznego, ani 
traktatu politycznego, lecz jest niewątpliwie prozaicznym dziełem 
epickim. Mimo swej narracyjnej formy nie mamy jednak do czynie-
nia z dziełem historycznym, a czymś pośrednim między opowiada-
niem i powieścią, która jako gatunek literacki w czasach Ksenofonta 
jeszcze nie istniała. Do późniejszej powieści (zarówno wszystkich 
typów starożytnej prozy fabularnej, określanych wspólnym mianem 
romansu, jak i do wszystkich odmian gatunkowych powieści nowo-

18 Zob. Chr. Tuplin, Persian Decor in „Cyropedia”: Some Observations, [w:] 
Achaemenid History, vol. V: The Roots of the European Tradition. Proceedings of 
the 1987 Groningen Achaemenid History Workshop, ed. H. Sancisi-Weerdenburg, 
J.W. Drijvers, Leiden 1990, s. 17–29.

19 Tenże, Xenophon, Sparta and the Cyropedia, [w:] The Shadow of Sparta, ed. 
A. Powell, S. Hodkinson, London–New York 1994, s. 127–181.
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żytnej) zbliża ją celowe zacieranie przez autora granicy między fikcją 
literacką a prawdą historyczną. Starożytni byli w pełni świadomi 
tej fabularności Cyropedii, czego dobitnym świadectwem pozostaje 
opinia Cycerona (ad Q.fr. 1,1,23):

Cyrus ille a Xenophonte non ad historiae fidem scriptus, sed ad effigiem 
iusti imperii.

Ów sławny Cyrus przedstawiony został przez Ksenofonta nie dla prawdy 
historycznej, lecz dla pokazania sprawiedliwej władzy.20

Fikcja literacka nie zakrywa jednak całkowicie w Cyropedii prawdy 
historycznej, bo nie jest podstawowym założeniem autorskim, lecz 
środkiem, by w pouczający i wzbudzający zainteresowanie czytel-
nika sposób przedstawić życie głównego bohatera.21

Taki był bowiem główny cel Ksenofonta: ukazać życie Cyrusa 
Wielkiego, skądinąd przecież postaci historycznej, od chwili urodze-
nia do momentu śmierci, o czym często zapominała i nadal zapomina 
nauka nowożytna, próbując w mniej lub bardziej pełny i trafny spo-
sób określić przynależność gatunkową utworu (romans historyczny 
lub historyczno-wychowawczy, powieść polityczna lub pedagogicz-
na, utopia polityczna, dialog sokratyczny w formie epickiej,22 pod-
ręcznik sztuki wojennej23 itp.). A przecież sam autor wystarczająco 
zwięźle i konkretnie omawia już na początku dzieła założenia i temat 
utworu (Inst.Cyr. 1,1,6; 1,2,16):

Ponieważ mąż ów [tj. Cyrus Wielki] zasłużył na podziw, dokładnie zba-
dałem, jak bardzo jego pochodzenie, jego naturalne skłonności oraz odebra-
ne wykształcenie przyczyniły się do tego, że zdobył tak wielką władzę nad 
ludźmi. To zatem, czego się dowiedziałem, i to, co ‒ jak sądzę ‒ o nim wiem, 
spróbuję dokładnie opowiedzieć. […] Teraz opowiem dzieje [dosłownie: 
‘czyny’ ‒ πράξεις [prákseis]) Cyrusa, bo to z jego powodu podjąłem się tego 
opowiadania, a rozpocznę od dzieciństwa.

(przekład A. Marchewka)

Ksenofont, jak wynika z jego własnych słów, przedstawia koleje 
życia Cyrusa Starszego, a zarazem pisze jego pochwałę (enkomion), 

20 O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie przekłady, we wstępie i w przypisach 
do tekstu przekładu, są autorstwa Krzysztofa Głombiowskiego.

21 Zob. N. Holzberg, Powieść antyczna. Wprowadzenie, przełożyła M. Wójcik, 
Kraków 2003, s. 30; Ph.A. Stadter, Fictional Narrative in the „Cyropaideia”, „Ame-
rican Journal of Philology” 112(1991), s. 461–491.

22 Zob. T. Sinko, Literatura grecka, t. I, cz. 2, Kraków 1932, s. 536.
23 Tamże, s. 538.
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by zgłębić fenomen człowieka, który z racji niezwykłej umiejętności 
rządzenia ludźmi i ogromu dokonanego dzieła może uchodzić za 
ideał władcy, a stworzone przezeń perskie imperium ‒ za ideał pań-
stwa, przy czym autor Cyropedii w całej swojej twórczości wykazuje 
większe zainteresowanie ideałem wodza i władcy oraz stosunkiem 
tego władcy do poddanych niż ideałem państwa.24

Już w starożytności „pochwałę Cyrusa” dostrzegał w Ksenofon-
towym dziele Diogenes Laertios (6,84), a Dionizjusz z Halikarnassu 
(Pomp. 4) nazwał je „obrazem króla dobrego i szczęśliwego”. Cy-
ropedia nie jest wszakże typowym enkomionem, takim jak później-
szy Agesilaos, choć Ksenofont, ogólnie rzecz biorąc, przestrzega 
w niej układu enkomionu Izokratesa (pochodzenie, wychowanie, 
czyny bohatera). Autor rozszerza ramy klasycznego enkomionu, 
przekształcając go najpierw w formę panegirycznego życiorysu, 
ostatecznie zaś przeobrażając w zbeletryzowaną, a więc powieścio-
wą, biografię25 ‒ dzieło jednolite kompozycyjnie, choć składające 
się z różnorodnych elementów treściowych i formalnych (partie nar-
racyjne, dialogi, mowy, dysputy sokratyczne, epizody wzorowane 
na greckiej literaturze sympotycznej i nowelistyce jońskiej). W ten 
sposób torował Ksenofont drogę dwóm nowym gatunkom literatury 
greckiej – powieści i biografii.26

Treść i kompozycja
Licząca osiem ksiąg Cyropedia jest najobszerniejszym spośród 

wszystkich dzieł Ksenofonta i przedstawia życie tytułowego boha-
tera w następującym porządku:27

1: dzieciństwo i młodość Cyrusa Wielkiego ‒ jego wychowanie zarówno 
w Persji, jak i na dworze dziadka Astyagesa w Medii;

2‒3,3,8: Cyrus jako dowodzący perskimi posiłkami w Medii – okres przy-
gotowań i zbierania sił przed wielką wojną z Assyryjczykami;

3,3,9 – 7,5,36: wielka wojna –
 3,3,9‒70: zwycięstwo w wojnie na granicy;
 4‒5: pozyskanie kolejnych sprzymierzeńców i zbrojenia;

24 Tamże, s. 536 i 538.
25 Że Cyropedia jako gatunek zbliża się do biografii, przyznaje Christian Mueller-

-Goldingen, lecz zarazem różni się, według niego, od biografii tym, że Ksenofont, 
opierając się wprawdzie na faktach historycznych, zbyt wiele miejsca pozostawia 
jednak fikcji, by cały materiał uczynić odpowiednio użytecznym dla swoich celów. 
Zob. Ch. Mueller-Goldingen, Untersuchungen zu Xenophons Kyrupädie, Stuttgart‒ 
–Leipzig 1995, s. XIV.

26 Zob. B. Zimmermann, Roman und Enkomion – Xenophons „Erziehung des 
Kyros”, „Würzburger Jahrbücher” 15(1989), s. 97–105.

27 Zob. H.R. Breitenbach, Xenophon von Athen, szp. 1708.
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 7,1: zwycięstwo nad armią Krezusa w wielkiej bitwie pod Thymbrarami;
 7,2‒5,36: zdobycie Babilonu;
7,5,37 – 8,7: Cyrus jako władca ogromnego imperium, jego zarządzenia 

organizacyjne i metody sprawowania władzy, jego śmierć;
8,8: epilog, w którym autor przeciwstawia dawną Persję Cyrusa opłakanej 

rzeczywistości współczesnego mu państwa perskiego.

Osią kompozycyjną dzieła jest więc postać głównego bohatera. 
Autor prowadzi Cyrusa Wielkiego konsekwentnie drogą życia, krok 
po kroku, od sukcesu do sukcesu: już jako dwunastoletni chłopiec 
Cyrus robi furorę na medyjskim dworze swego dziadka Astyagesa 
(Inst.Cyr. 1,3); jako młodzieniec odnosi pierwsze sukcesy na polo-
waniu (1,4,4–15) i dokonuje pierwszego czynu na wojnie, odpierając 
polujących Assyryjczyków (1,4,16–25); po osiągnięciu wieku mę-
skiego staje na czele perskiej armii, przysłanej Medom z pomocą 
(1,5; 2,2–3), ujawnia zdolności dyplomatyczne wobec indyjskiego 
poselstwa (2,4,1–8), organizuje pierwszą samodzielną wyprawę 
przeciwko królowi Armenii (2,4,9–32), pozyskuje nowych sojusz-
ników – Chaldajów (3,2), triumfuje nad Assyryjczykami (3,3 – 4) 
i zjednuje sobie Gobryasa (5,2), by ostatecznie sięgnąć po najwięk-
sze trofea wojenne – zwycięstwo nad Krezusem i zdobycie Sardes 
(546 r.), a potem Babilonu (539 r.).

Autor Cyropedii nie tylko stopniuje te przewagi Cyrusa w toku 
dzieła, ale żeby bardziej skondensować akcję utworu i jeszcze silniej 
podkreślić znaczenie najważniejszych osiągnięć swego bohatera jako 
wodza, tj. właśnie zdobycie Sardes i Babilonu, łączy te wydarze-
nia ze sobą, choć w rzeczywistości między podbojem Lidii w 546 r. 
a zdobyciem Babilonu w 539 upłynęło około siedmiu lat. Zdobycie 
Babilonu to największy triumf życiowy Cyrusa, a zarazem punkt 
kulminacyjny całej struktury kompozycyjnej dzieła. Urządzenie 
dworu królewskiego w Babilonie, organizacja ogromnego państwa, 
pokojowe przejęcie władzy nad Medią po śmierci Kyaksaresa, mał-
żeństwo z jego córką i ostatecznie śmierć w sędziwym wieku w Per-
sji, w otoczeniu synów i przyjaciół, to już właściwie tylko klamra 
spinająca Cyropedię.

Ukazane w porządku chronologicznym czyny i dokonania głów-
nego bohatera jako wodza i władcy zostały znacznie wyidealizowane, 
by mogły stać się przedmiotem podziwu i wzorem do naśladowania 
dla czytelnika. A zatem, tak jak w późniejszych biografiach Plutar-
cha, cel dydaktyczny realizowany jest kosztem prawdy historycznej. 
Tendencję tę jednak Ksenofont skrzętnie przed czytelnikiem ukrywa, 
ponieważ nie jest jeszcze ani w pełni ukształtowanym biografem, ani 
powieściopisarzem, chce więc sprawić wrażenie, że nadal pozostaje 



 Wychowanek ateńskiej demokracji wielbicielem monarchii perskiej 33

w kręgu znanych w jego czasach gatunków literackich, i zasugero-
wać czytelnikowi, że Cyropedia nie jest niczym innym, jak tylko 
dziełem historycznym o Cyrusie Starszym.

świaT dzieła: hisToria i fikcja liTeracka
Walor autentyczności i historycznej wierności oraz wrażenie hi-

storyczności stara się Ksenofont podkreślić już w samej zapowiedzi 
tematu utworu (Inst.Cyr. 1,2,16) oraz przez nieustanne powtarzanie 
stwierdzeń typu: „dokładnie zbadałem” czy „dowiedziałem się” (np. 
1,1,6), przez powoływanie się raz po raz na bliżej nieokreślonych in-
formatorów i źródła (np. 1,1,4; 1,2,1) i używanie, od pierwszej księgi 
począwszy, charakterystycznego sformułowania: „jeszcze i dzisiaj” 
(ἔτι καὶ νῦν [éti kaí nýn]), np. (1,2,1): „Jeszcze i dzisiaj rozgłaszają 
barbarzyńcy w swych opowiadaniach i pieśniach”.28 Tym ostatnim 
wyrażeniem, którego częstotliwość występowania wzrasta w ostat-
nich księgach, a zwłaszcza w księdze ósmej, podkreśla Ksenofont 
historyczną ciągłość i trwałość perskich instytucji i zwyczajów, jakie 
zgodnie z tradycją miał wprowadzić Cyrus Wielki, a jednocześnie 
jakby zapowiada rozprzężenie państwa i upadek tychże obyczajów, 
jaki nastąpił w chwili redagowania epilogu dzieła (8,8). Są to jednak 
tylko zabiegi stylistyczne, którymi autor pragnie zdobyć zaufanie 
czytelnika. W rzeczywistości Ksenofont tylko w najogólniejszy 
sposób trzyma się w Cyropedii ram i realiów historycznych, a poza 
tym całkowicie swobodnie traktuje i dowolnie kształtuje materiał 
historyczny.29

W fikcyjną akcję zostały wbudowane i splecione ze sobą zarówno 
fakty historyczne, jak i wiele wydarzeń wymyślonych przez autora, 
a niezbędnych dla rozwoju akcji. Tak więc do warstwy historycznej 
należy fakt pochodzenia Cyrusa Starszego od króla Persów Kam-
byzesa i Mandane,30 córki medyjskiego króla Astyagesa (ignoruje 
natomiast Ksenofont programowo przekazaną przez Antystenesa 
i Ktezjasza tradycję o niskim pochodzeniu społecznym Cyrusa, bo 
nie pasuje ona do jego wzoru bohatera literackiego),31 ale już stosunek 

28 Zob. A. Christensen, Sur la question des sources de la „Cyropédie” de Xéno-
phon, [w:] Atti del XIX Congresso Internazionale degli Orientalisti, Roma, 23‒29 
Settembre 1935, Roma 1938, s. 248n.; tenże, Les gestes des rois dans les traditions 
de l’Iran antique, Paris 1936, passim.

29 Zob. S.W. Hirsch, 1001 Iranians Nights: History and Fiction in Xenophon’s 
„Cyropaedia”, [w:] The Greek Historians. Literature and History. Papers presented 
to A.E. Raubitschek, ed. M. Jameson, Saratoga, California 1985, s. 65–85.

30 Podobnie u Herodota (1,107n.).
31 Genealogia Cyrusa według Antystenesa: Dion Chryzostom (Orat. 15,22), we-

dług Ktezjasza: Mikołaj z Damaszku (FGrHist 90 F 66,3).
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Cyrusa do Medów jest ukazany całkowicie ahistorycznie (podbój 
Medii przez Cyrusa był dla Ksenofonta z racji moralnych nie do 
przyjęcia, a postać Kyaksaresa, rzekomego syna Astyagesa, została 
po prostu przez autora wymyślona dla celów kompozycyjnych). Po-
staciami historycznymi są dwaj synowie Cyrusa: starszy Kambyzes 
i młodszy Tanaoksares. Historycznym władcą był Ksenofontowy 
„Asyryjczyk”, czyli przeciwnik Medów (i Cyrusa), nienazwany 
w Cyropedii z imienia ostatni król państwa nowobabilońskiego 
(chaldejskiego), u Herodota (1,74. 77. 188) noszący imię Labynetos 
– babiloński Nabonid (Nabū-naid), oraz ‒ także u Ksenofonta bez-
imienny ‒ jego syn Baltazar z biblijnej księgi (Dn 6,28) – babiloń-
ski Bēl-šarrusur, który przez długie lata pełnił funkcję królewskiego 
namiestnika i stąd, zarówno u Ksenofonta (Inst.Cyr. 4,6; 5,2,27), jak 
i w Księdze Daniela, znajdujemy ślady tradycji, że przejął władzę 
po swoim ojcu.32

Do faktów historycznych, i to najwyższej rangi, należy oczywi-
ście zdobycie przez Cyrusa Sardes33 i Babilonu,34 odtworzone przez 
Ksenofonta w sposób zbliżony do tego, jak uczynił to Herodot (1,84. 
189‒191). Typowo Ksenofontowym wymysłem jest już natomiast 
przebieg podboju Karii: Herodotowego (1,171‒174) Harpagosa za-
stępuje w Cyropedii nieznany skądinąd Aduzjos, który podporząd-
kowuje Karów Cyrusowi na drodze pokojowej (Inst.Cyr. 7,4,1‒7); 
podobny charakter mają informacje o podboju Małej Frygii i miast 
greckich nad Hellespontem (7,4,8‒11; podbój pozostałych krain Azji 
Mniejszej: Wielkiej Frygii i Kappadocji, oraz podbicie Arabów są 
w Cyropedii tylko wzmiankowane ‒ 7,4,16). Wartość historyczną 
mogą mieć informacje o relacjach państwa Cyrusa z Indiami i wo-
jenne uwikłania władcy w Armenii, ale odniesienia te stały się dla 
Ksenofonta tylko punktem wyjścia do całkowicie swobodnego roz-
winięcia tematu. Pozostałe wymienione w Cyropedii ludy i plemiona 
należą do powszechnie znanej listy perskich poddanych (Baktro-
wie, Kaduzjowie, Cypryjczycy, Hyrkańczycy, Fenicjanie, Sakowie), 
a Chaldajów, których kraina sąsiadowała z Armenią, znał Ksenofont 

32 Zob. C.F. Lehmann-Haupt, Gobryas und Belsazar bei Xenophon, „Klio” 
2(1902), s. 341nn.; S. Zawadzki, Ze studiów nad chronologią Babilonii, koniec VII ‒ 
początek V w. przed Chr., Poznań 1996, s. 42n., przyp. 40.

33 C.F. Lehmann-Haupt, Der Sturz des Kroisos und das historische Element in 
Xenophons „Kyropädie”, „Wiener Studien” 47(1928), s. 123–127; 50(1932), s. 152–
–159.

34 Zob. K. Głombiowski, Zdobycie Babilonu przez Cyrusa w tradycji wschodniej 
i greckiej, „Meander” 8–9(1986), s. 375–387; S. Zawadzki, Ze studiów nad chro-
nologią Babilonii, dz. cyt., s. 47‒65 (rozdział IV: „Początki panowania perskiego 
w Babilonii (539‒538 przed Chr.)”).
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z własnego doświadczenia (Anab. 4,3,4; 5,5,17; 7,8,25) i przeniósł 
ich „na karty” Cyropedii.

Oprócz głównych postaci historycznych niektórzy bohaterowie 
drugoplanowi zdają się posiadać swe historyczne odpowiedniki: Go-
bryas – u Ksenofonta assyryjski (tj. babiloński) wasal, który prze-
chodzi na stronę Cyrusa, w babilońskich dokumentach klinowych: 
Gubaru, namiestnik kraju Gutium i zdobywca Babilonu z ramienia 
Cyrusa (przypuszczalnie nie powinno się go utożsamiać z Herodoto-
wym pomocnikiem i wodzem króla Dariusza I);35 Hystaspas (po per-
sku: Wištaspa) – należy go, przypuszczalnie, identyfikować z ojcem 
Dariusza I;36 Arsamas – w Cyropedii wódz perskiej piechoty, nosi 
znane imię Achemenidy, dziadka Dariusza, a ojca wymienionego 
wyżej Hystaspasa;37 Megabyzos (po persku: Bagabuchša), satrapa 
Arabii, być może imię przejęte od Herodota;38 Tigranes – dobrze zna-
ne z czasów rzymskich imię królów Armenii musiało być tamtejszym 
imieniem tradycyjnym, o czym świadczy fakt jego pojawienia się 
w Cyropedii (autentyczność Tigranesa, współczesnego Astyagesowi, 
a wymienionego w Kronice Mojżesza z Chorenu (V/VI w.), podawa-
na jest jednak we współczesnej nauce w wątpliwość).

Nie jest jednak wcale pewne, że Ksenofont był świadom histo-
ryczności tych wymienionych wyżej postaci drugoplanowych i być 
może po prostu zapożyczył ich imiona od współczesnych, znanych 
mu Persów (np. Gobryas to wódz Artakserksesa II;39 Arsamas – syn 
Artakserksesa II),40 tak jak postąpił z liczną grupą rzeczywiście 
fikcyjnych drugoplanowych bohaterów Cyropedii, którym nadał 
perskie imiona przeniesione z Anabazy lub ze współczesnej sobie 
perskiej historii (np. Datamas, Artabazos), bądź też poświadczone 
u innych greckich autorów (np. Farnuchos – u Ajschylosa [Pers. 
313, 966], Farnuches – u Herodota [7,88]). Istnieje ponadto grupa 
perskich imion znanych wyłącznie z Cyropedii (np. Abradatas czy 
wspomniany wyżej Aduzjos) i niepoświadczonych nigdzie indziej. 
Jedynym wyjątkiem jest całkowicie nieperskie, lecz czysto greckie 
imię żony Abradatasa, pięknej Panthei (Πάνθεια [Pántheia]; dosłow-
nie: ‘Wszechboska’). Oczywiście nawet sylwetki realnie istniejących 
postaci nakreślił Ksenofont zgodnie z wymogami literackimi dzieła, 
nie dbając zupełnie o historyczną wierność.

35 Tamże, s. 52nn.
36 Zob. Herodot (1,209nn.).
37 Tamże.
38 Zob. Herodot (3,70, 81).
39 Zob. Ksenofont (Anab. 1,7,12).
40 Zob. Plutarch (Artax. 30,1).
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Realiom odpowiada przedstawiony w Cyropedii system perskiej 
organizacji państwowej, choć niekoniecznie, jak sugeruje Kseno-
font, musi on w całości być dziełem Cyrusa Starszego, a miano-
wicie: podział państwa na satrapie (u Ksenofonta jest tych satrapii 
tylko sześć: Arabia i pięć satrapii małoazjatyckich, brakuje nato-
miast informacji o pozostałym terytorium państwa perskiego; wspo-
mniane zostały królestwa niezależne: Cylicja i Paflagonia, bo autor 
znał te tereny z własnego doświadczenia, oraz Cypr, znany Ateń-
czykowi z historii mu współczesnej); organizacja prowincjonalnych 
ośrodków władzy, czyli dworów satrapów, na dokładne podobień-
stwo dworu królewskiego; tajna policja państwowa („oczy i uszy 
królewskie”), znana już Ajschylosowi,41 oraz drogi pocztowe.42 
Z kolei zasięg terytorialny państwa, obejmujący Egipt, odnosi się 
do stanu z czasów następców Cyrusa Wielkiego. Również przekaz 
na temat organizacji armii perskiej i dworu królewskiego, religii43 
i stosunków społeczno-obyczajowych nie jest pozbawiony znamion 
autentyzmu, bo opiera się na doświadczeniu własnym autora, choć 
zawsze trzeba pamiętać, że Ksenofontowa znajomość Persów i ich 
państwa nie obejmowała Persji właściwej i głównych ośrodków 
władzy.

Do kategorii pseudohistorii musimy natomiast zaliczyć następu-
jące, decydujące o rozwoju akcji Cyropedii, wątki: pobyt młode-
go Cyrusa w Medii (Inst.Cyr. 1,3–5); jego wystąpienie jako wodza 
perskiego kontyngentu posiłkowego (1,5,4nn.); wyprawa przeciw-
ko zbuntowanym Armeńczykom (2,4,9 – 3,1,6); zażegnanie sporów 
między Armeńczykami i Chaldajami (3,2); odpadnięcie Hyrkańczy-
ków od króla Assyrii i ich przejście na stronę Cyrusa (4,2); przejście 
Gobryasa na stronę Cyrusa (4,6); odpadnięcie Gadatasa od Assy-
ryjczyków (4,6; 5,2); ułożony przez Cyrusa plan bitwy (6,3,21nn.) 
i bitwa pod Thymbrarami (7,1,23–45);44 spotkanie i rozmowa Cyrusa 
z Krezusem (7,2,9nn.).

Zbudowana na historycznym substracie pseudohistoryczna war-
stwa Cyropedii w pełni należy więc do świata fikcji, w nie mniej-
szym stopniu niż wszystkie wplecione w tok narracji mowy i dialogi, 

41 Zob. Ajschylos (Pers. 980) oraz Herodot (1,100).
42 Zob. Herodot (5,52n.).
43 Zob. M. Boyce, The Religion of Cyrus the Great, [w:] Achaemenid History, 

vol. III: Method and Theory. Proceedings of the London 1985 Achaemenid History 
Workshop, ed. A. Kuhrt, H. Sancisi-Weerdenburg, Leiden 1988, s. 15–31.

44 Zob. K. Głombiowski, Czy w stosunku do „Cyropedii” Ksenofonta ma rację 
bytu krytyka historyczna (na przykładzie opisu bitwy pod Thymbrarami)?, [w:] „Rem 
acu tangere”. Studia interdisciplinaria ad linguam et litteras Graecorum antiquorum 
pertinentia, redakcja A. Marchewka, Gdańsk 2008, s. 143‒153.



 Wychowanek ateńskiej demokracji wielbicielem monarchii perskiej 37

sceny epizodyczne czy rodzajowe, motywy nowelistyczne, refleksje 
i pouczenia moralne.

ksenofonTowa szTuka porTreTowania
W Anabazie stworzył Ksenofont pierwsze w historiografii grec-

kiej portrety literackie: pośmiertne wizerunki Cyrusa Młodszego 
i trzech greckich wodzów, uczestników wyprawy Dziesięciu Ty-
sięcy: Klearcha, Proksenosa i Menona.45 Zainteresowanie osobą 
(również życiem prywatnym) postaci historycznej wynika u Kse-
nofonta z ducha epoki, tj. rodzącego się w IV w. indywidualizmu. 
W dziełach historycznych epoki klasycznej unikano wcześniej 
bezpośrednich, odautorskich charakterystyk bohaterów, a czytel-
nik miał sam wyrobić sobie opinię o bohaterze na podstawie tego, 
co on robi i co mówi (widać to zwłaszcza u Tukidydesa). Owej 
zasady obiektywizmu przedstawienia trzyma się początkowo rów-
nież Ksenofont. Toteż, idąc za Tukidydesem, nie zamieszcza por-
tretów w dwóch pierwszych księgach Historii greckiej,46 a nawet 
we Wspomnieniach o Sokratesie nie daje własnej charakterystyki 
ateńskiego mędrca.47

O ile jednak Tukidydesa interesowała tylko strona intelektualna 
osobowości, to Ksenofont kładzie nacisk na moralność bohaterów 
i kreuje ich portrety w Anabazie zgodnie z zasadami etyki sokratej-
skiej (Cyrus Młodszy posiada znane z Memorabiliów cnoty dobrego 
władcy, a Klearch ‒ zalety dobrego wodza)48 i zaleceniami ówczesnej 
sztuki retorycznej (sprowadzanie czynów do zasad etycznych, ope-
rowanie antytezami o treści ogólnej bez przytaczania faktów). Kse-
nofont nie ocenia portretowanych ze stanowiska historyka, a w Ana-
bazie, która jest pamiętnikiem, nie musi zachowywać nawet pozorów 
obiektywizmu, tak jak w dziele historycznym. Jego portrety zgodnie 
z konwencją pamiętnika są już z założenia subiektywne, ponieważ 
opisywane osoby znał osobiście i przedstawia je tak, jak sam je wi-
dział; w całej twórczości bazuje przecież na własnych przeżyciach 
i doświadczeniach.

W Cyropedii, z racji gatunku literackiego, do jakiego należy, 
nie było jednak miejsca na odrębne, oparte na osobistych obser-
wacjach, odautorskie portrety literackie bohaterów. Postaci są tu 

45 Zob. I. Bruns, Das literarische Porträt der Griechen im fünften und vierten 
Jahrhundert vor Christi Geburt, Berlin 1896, s. 137–144.

46 Tamże, s. 35–45.
47 Tamże, s. 361–382 oraz 404–413.
48 Zob. R. Turasiewicz, Konotacje pojęcia ΚΑΛΟΣ ΚΑΓΑΘΟΣ w twórczości Kse-

nofonta, „Meander” 5–6(1980), s. 205n.
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bowiem tworem wyobraźni autora i z natury rzeczy charakteryzują 
się same, ale wyobraźnię pisarską miał Ksenofont słabo rozwiniętą. 
Jego brak umiejętności indywidualizowania charakterów, tworze-
nia postaci o złożonym, skomplikowanym wnętrzu, o sprzecznych 
cechach, powodujących nieraz dramatyczne powikłania życiowe, 
prowadzi do tego, że główne postaci Cyropedii są albo blado za-
rysowane, mało plastyczne, podobne do siebie i pełne sztywnego 
chłodu, o abstrakcyjnej wręcz strukturze osobowości, albo odbijają 
harmonijnie uporządkowaną osobowość autora. W istocie Kseno-
fontowi nie starcza inwencji, by stworzyć charaktery odmienne 
od własnego, o właściwym sobie sposobie myślenia i patrzenia na 
świat.

Bohaterowie Cyropedii reprezentują więc dwa typy: albo, tak jak 
Cyrus, są zbiorem wszelakich cnót i przypominają autora lub wybit-
nych ludzi, takich jak Sokrates, Cyrus Młodszy i Agesilaos, których 
Ksenofont spotkał na drodze swego życia i którzy zainspirowali jego 
twórczość, albo też stają się, tak jak król assyryjski, uosobieniem 
zła i niegodziwości, stanowiąc tym samym przeciwieństwo autora. 
Świat dzieła jest zatem biało-czarny, tak jak świat westernu. Boha-
terowie pozytywni mają dawać dobry przykład, negatywni – od-
straszać, ale i w jednych, i w drugich jest u Ksenofonta zbyt mało 
życia, bo nawet ci pozytywni zamiast dawać swoją postawą godne 
naśladowania przykłady, znacznie częściej tylko pouczają, rozpra-
wiają, rezonują i moralizują.

Być może jednak ta wyraźna niechęć autora do indywidualizowa-
nia postaci nie wynika jedynie z nieumiejętności i braków warszta-
towych, ale miała w jakimś stopniu charakter świadomy, by dzięki 
temu wysunął się na pierwszy plan i całkowite go zdominował Cyrus 
Wielki, nie tylko główny, ale w istocie jedyny bohater Cyropedii, 
jeśli uznamy dzieło za zbeletryzowaną biografię. Przy wyraźnie dy-
daktycznej i moralizującej tendencji dzieła wszystkie inne postaci, 
pełniące po prostu rolę tła, mają za zadanie przede wszystkim po-
uczać, a rzadko kiedy bawić czytelnika, by nie odciągać jego uwagi 
od postaci najistotniejszej. Skądinąd bowiem dał Ksenofont w całej 
swej twórczości (również w Cyropedii – np. 3,1,24n.; 8,3,44; 8,4,18) 
liczne dowody na to, że jest wytrawnym psychologiem. Mógłby 
więc, gdyby zechciał, pokusić się o większe zróżnicowanie charak-
terów, również osób fikcyjnych. Przyjrzyjmy się więc dokładniej, 
w jaki sposób autor portretuje głównego bohatera, a spośród posta-
ci pierwszoplanowych, jak kreśli wizerunek pięknej kobiety, żony 
Abradatasa – Panthei.
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porTreT cyrusa, GłówneGo bohaTera, jako wodza, władcy 
i człowieka

Ksenofontowy Cyrus Starszy, w przeciwieństwie do Cyrusa histo-
rycznego, nie jest jako wódz samorodnym geniuszem, który podbił 
na czele Persów całą Azję Przednią i zbudował wielkie imperium 
Achemenidów. Cyrus, tak jak Grek epoki Ksenofonta i jak sam 
Ksenofont, zgodnie z zaleceniami Sokratesa kształci się na wodza, 
podstawy teoretycznej wiedzy wojskowej zdobywając u swego na-
uczyciela taktyki (Inst.Cyr. 1,6,12nn.), a rzeczywiste kwalifikacje 
dowódcze zyskując dzięki naukom swego ojca Kambyzesa (1,6). 
Na modłę grecką jako wzorowy wódz musi wykazać się przede 
wszystkim pobożnością (pojmowaną bardzo utylitarnie jako wiedza 
o ofiarach i wróżbiarstwie), umiejętnością przemawiania do wojska 
oraz ‒ jak prawdziwy sokratyk ‒ wystrzegać się przy tym sztucz-
nej retoryki (1,6,19), a ponadto posiadać wyczucie psychologiczne, 
by w odpowiedni sposób przekazać słowa zachęty i otuchy swoim 
żołnierzom.

Cyrus jako prawdziwy wódz cieszyć się powinien niepodważal-
nym autorytetem u podwładnych, ale jednocześnie sprawiać, żeby 
‒ tak jak chciał tego Sokrates ‒ wojsko słuchało go nie z przymu-
su, lecz dobrowolnie (1,6,20–25). Mądry wódz, taki jak Cyrus, we 
właściwy sposób potrafi także ułożyć stosunki ze sprzymierzeńcami 
(np. z nieprzychylnie nastawionym do niego wujem, królem Medów 
Kyaksaresem) i wykazując się nie lada talentem dyplomatycznym, 
jest w stanie nawet spośród wrogów pozyskać sprzymierzeńców 
i wiernych pomocników (np. Armeńczycy, Chaldajowie, Hyrkań-
czycy, Gobryas, Gadatas, Abradatas).

Cyrusa na wielkiego wodza kwalifikują dwie jego najważniejsze 
cechy, które przeszły do legendy również w wypadku Cyrusa hi-
storycznego: wspaniałomyślność i wielkoduszność w stosunku do 
pokonanych (ułaskawienie króla Armenii i uwolnienie całej rodziny 
królewskiej, pełne szlachetności zachowanie wobec pięknej Panthei, 
wziętej do niewoli żony Abradatasa, króla Suzjany).

Ale dla Ksenofonta, tak jak dla innych Greków, pozostaje Cyrus 
nie tylko uosobieniem wielkiego zdobywcy i idealnego wodza, peł-
nego humanitaryzmu i szlachetnej tolerancji, okazuje się również 
modelowym przykładem idealnego władcy. Ten obraz Cyrusa two-
rzy Ksenofont na podstawie etycznych wzorców Sokratesa, kładąc 
nacisk na osobiste cechy panującego – cnoty królewskie: znakomite 
pochodzenie (sokratycy przywiązywali wielką wagę do zdolności wro-
dzonych, odziedziczonych po szlachetnych rodzicach, do „zadatków 
dobra”, których nie zaszczepi, bo nie zmieni natury człowieka, nawet 
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najlepszy system wychowawczy), piękno fizyczne i urok osobisty 
(już jako mały chłopiec jawi się Cyrus jako piękny i dobry, a więc 
zgodnie z pojęciami greckimi łączy w sobie piękno fizyczne z wro-
dzoną szlachetnością – καλοκαγαθία [kalokagathía]; 1,2,1),49 uprzej-
mość i życzliwość wobec ludzi (1,2,1; 1,4,1; 4,2,10), zdrowa ambi-
cja (1,2,1; 3,3; 4,1), odwaga (1,4,21nn.), poczucie sprawiedliwości 
(rozwinięte podczas lat edukacji w perskiej „szkole sprawiedliwoś-
ci”), prostota, wytrzymałość na trudy, wstrzemięźliwość (4,2,41), 
umiejętność okazywania wdzięczności (5,3,2), rozwaga i rozum 
polityczny (4,5,43–49).

Dzielne czyny, czyli błyskotliwe zwycięstwa i podboje, biorą się 
z postawy i zachowania Cyrusa, bo to on jedynie, a nie inni wy-
stępujący w Cyropedii władcy, tacy jak Astyages, Kyaksares czy 
Krezus, posiada wygląd i duszę prawdziwie królewską. Osiągnięta 
w trudzie życia mądrość pozwala mu po latach przybrać postawę 
mędrca (7,5,72–86) i zakończyć życie spokojną, sokratejską śmier-
cią (8,7). Ksenofont świadomie odbiega w tym wypadku od prawdy 
historycznej (w rzeczywistości władca zginął na polu walki podczas 
wojny z Massagetami),50 bo kreuje Cyrusa na bohatera mitu o szczę-
śliwym królu, który potrafił zbudować idealne państwo, tj. patriar-
chalną monarchię, łącząc nieprzeliczoną ilość ludów, i w ten sposób 
uszczęśliwić poddanych, którzy czczą go jak ojca (8,8,1n.). W myśl 
naczelnego, sokratejskiego, przesłania Cyropedii pomyślność pań-
stwa uzależniona jest bowiem od osobowości władcy, od jego po-
ziomu moralnego, bo postulatem etycznym, na którym opierało się 
państwo Ksenofontowego Cyrusa, była sprawiedliwość.

Spoza tego modelowego, statycznego wizerunku najlepszego wo-
dza i władcy ukazuje się niekiedy Cyrus – zwykły człowiek, pełen 
radości i optymizmu, wyrozumiały dla ludzkich słabości, dowcipny. 
Jest to twarz człowieka z różnych okresów życia, od dzieciństwa po 
wiek dojrzały, i różnych sytuacji życiowych.51 Maluje się na niej 
duma i poczucie szczęścia, kiedy mały chłopiec otrzymuje w darze 
od dziadka Astyagesa piękną szatę i konia ze złotą uzdą (1,3,3), 
widać na niej radość przepełniającą młodzieńca, kiedy dostaje praw-
dziwy oszczep myśliwski (1,3,7). Cyrus jako człowiek dojrzały ni-
gdy nie traci poczucia humoru (po raz pierwszy okaże je przy spo-
tkaniu z Medem Artabazosem, w zabawnej scenie z pocałunkiem; 

49 Tamże, s. 204–208.
50 Zob. Herodot (1,214).
51 Zob. A. Marchewka, Literacki portret Cyrusa jako dziecka u Herodota i Kse-

nofonta, [w:] Dziecko w rodzinie i społeczeństwie, t. 1: Starożytność–Średniowiecze, 
redakcja J. Jundziłł, D. Żołądź-Strzelczyk, Bydgoszcz 2002, s. 49nn.
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1,4,27). Dobrym humorem i pobłażliwością naznaczone są również 
rozmowy, żartobliwe i poważne, które prowadzi z dowódcami przy 
stole podczas wspólnych uczt żołnierskich (2,2; 5,2,16nn.). Poraża 
wówczas wszystkich swym optymizmem i łagodnością, a niejed-
nokrotnie przekornie się uśmiecha. Postawę pełną uprzejmości, ale 
niepozbawioną zręcznych zachowań, młody wódz będzie się starał 
zawsze okazywać wobec wuja Kyaksaresa, niezwykle drażliwego na 
punkcie okazywanego sobie respektu (2,4,8; 3,3,13nn. 31; 4,1,13– 
–21; 4,5,20–33; 5,5).

Uprzejmość potrafi Cyrus łączyć z własnym interesem, kiedy 
w pełni ufa sprzymierzeńcom w kwestii podziału łupów zdobytych 
na Assyryjczykach (4,5,44–53); nieobcy jest mu ton autoironii, kiedy 
żartuje z siebie i z Persów, niewyćwiczonych jeszcze w jeździe kon-
nej (4,5,54); żartując z kolei w ironiczny, dowcipny, ale pozbawiony 
złośliwości sposób z Gadatasa, przeprowadza zarazem dyskusję na 
poważny temat (6,1,2–6). Żartobliwy ton posłuży mu też do po-
zyskania zaufania żołnierzy w krytycznej chwili przed bitwą pod 
Thymbrarami (7,1,12), kiedy dokonuje przeglądu armii, pragnąc, 
by jego postawa udzieliła się innym, i dla okazania, że zachowuje 
zimną krew; żartobliwie zwraca się wtedy również do Hystaspasa 
(7,1,19n.).

W krańcowo odmiennej scenerii, bo podczas pałacowej uczty, 
wydanej w Babilonie po zwycięstwie, zobaczymy Cyrusa raz jeszcze 
w gronie przyjaciół, spełniającego toasty, rozochoconego winem, 
dowcipkującego i ripostującego na uszczypliwe nieraz uwagi współ-
biesiadników, które sam prowokuje, gdyż będąc jeszcze wówczas 
człowiekiem bezżennym, podejmuje się kojarzenia małżonków na 
zasadzie doboru par pod kątem uzupełniających się przeciwieństw 
(8,4,7–27).

Za pomocą takich właśnie drobnych rysów, rozrzuconych po 
całym dziele, kreśli Ksenofont stopniowo portret psychologiczny 
tytułowego bohatera, uzupełniając o cechy czysto ludzkie jego ofi-
cjalny wizerunek.

porTreT panThei ‒ kobieTy wschodu „o męskiej duszy”
W galerii portretów postaci pierwszoplanowych Cyropedii (kró-

lów, wodzów, „towarzyszy stołu”, najwierniejszych pomocników 
i doradców Cyrusa) szczególne miejsce zajmuje jedyny portret ko-
biety, pięknej Panthei – wzniosłej i patetycznej bohaterki noweli-
stycznej opowieści o miłości królewskiej pary z Suz. Kobiecy por-
tret Panthei stanowi bowiem doskonałe uzupełnienie i jednocześnie 
przeciwstawienie męskiego portretu Cyrusa, a zarazem świadczy 



42 Krzysztof Głombiowski

o bogactwie środków artystycznych, jakimi dysponował Ksenofont 
przy kreśleniu sylwetek swoich bohaterów literackich.

Pantheja dostaje się do niewoli, kiedy w ręce Cyrusa wpadają 
tabory uciekających Assyryjczyków (4,3,1), a potem przy podziale 
łupów zostaje wybrana dla Cyrusa, ponieważ uchodzi za najpiękniej-
szą kobietę Azji (4,6,11). Jej mąż przebywa w tym czasie w dalekiej 
Baktrii jako poseł króla Assyrii (5,1,3). Uroda Panthei oraz jej pełna 
godności i szlachetności postawa sprawiają piorunujące wrażenie 
na Persach, a przede wszystkim na młodym Araspasie, którego Cy-
rus nieopatrznie wyznaczył na opiekuna pięknej branki (5,1,2–7. 
18). Araspas, niepomny na ostrzeżenia Cyrusa (5,1,8–17), wpada 
stopniowo w sidła miłości, zwłaszcza że dostrzega rozwijającą się 
między nim a Pantheją nić wzajemnej sympatii. Kobieta dochowuje 
jednak wierności nieobecnemu mężowi, a kiedy zaloty stają się zbyt 
natarczywe, zwraca się o pomoc do samego Cyrusa (6,1,31–35). Ła-
godny i pobłażliwy wobec ludzkich słabości władca wysyła Araspasa 
z misją szpiegowską do Lidii (6,1,36–44). Przekonana o jego zdra-
dzie i ucieczce Pantheja czuje się w jakimś stopniu winna zaistniałej 
sytuacji i pozyskuje w zamian dla Cyrusa swego męża Abradatasa.

Dochodzi do spotkania małżonków. Pantheja wysławia Cyrusa za 
okazaną jej wielkoduszność i współczucie, po czym nakłania męża 
do zawarcia z nim przyjaźni (6,1,45–49). W tajemnicy przed małżon-
kiem przygotowuje dla niego złotą zbroję (6,1,51), którą wręcza mu 
tuż przed bitwą podczas słynnej sceny pożegnania, stylizowanej na 
Homerowe pożegnanie Hektora z Andromachą. W ostatniej rozmo-
wie z Abradatasem odwołuje się do łączącej ich miłości i zapewnia 
męża o wierności aż po grób, nie przestaje jednak wychwalać Cyrusa 
i wzywa do spełnienia danych mu przyrzeczeń. Kiedy Abradatas 
ginie w bitwie bohaterską śmiercią, Pantheja odnajduje jego ciało, 
opłakuje zmarłego i przygotowuje zwłoki do pogrzebu. Pełna wzru-
szenia, wzbrania Cyrusowi patrzeć na zmasakrowane ciało i obwinia 
siebie o śmierć męża. Wkrótce i ona odejdzie ze świata żywych, 
choć Cyrus początkowo nie pojmuje sensu słów zapowiadających 
samobójstwo. Jedynie piastunka, najbliższa powiernica Panthei, jest 
świadoma faktu, że żona nie chce przeżyć męża. Kiedy Pantheja 
przebija się sztyletem przy zwłokach Abradatasa, w jej ślady idzie 
trzech wiernych eunuchów. Wszyscy razem spoczną w jednym kur-
hanie usypanym na rozkaz Cyrusa (7,3,2–16).

Patetyczną postać Panthei wykreował więc Ksenofont na miarę 
bohaterki tragicznej, a zrobił to z wielkim talentem literackim i wraż-
liwością artysty. Tak jak Homer oddał piękno Heleny bez słów, lecz 
tylko za pośrednictwem wrażenia, jakie wywarła na starcach trojań-
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skich, tak i zniewalająca uroda Panthei znalazła odbicie w oczach 
służebnych i eunuchów, którzy patrzyli na nią z zachwytem w scenie 
pożegnania z mężem (6,4,2–11).

Autor Cyropedii wyposażył swą bohaterkę w cechy i gesty wła-
ściwe postaciom tragedii attyckiej (wysoki wzrost, hieratyczność 
sylwetki, siła wewnętrzna i determinacja, „dwuznaczność tragiczna” 
w mowie, gesty rozpaczy: rozdzieranie szat, lament, płacz) i w scenie 
samobójstwa, by uwypuklić siłę charakteru, przydał jej dla kontrastu, 
również z tragedii pochodzącą, postać piastunki. Patos i sentymenta-
lizm widoczne w zachowaniu Panthei (całowanie drzwiczek odjeż-
dżającego rydwanu Abradatasa i jego odciętej ręki, po czym przy-
kładanie jej do martwego ciała małżonka) mogą już mieć natomiast 
wschodnie pochodzenie i wprowadzone zostały przez Ksenofonta 
za pośrednictwem noweli jońskiej dla spotęgowania emocji (w kon-
wencji tragedii greckiej nie mieściło się bezpośrednie pokazywanie 
makabrycznych szczegółów). Dzięki zastosowaniu tych wszystkich 
środków artystycznych kunszt pisarza w tworzeniu portretu Panthei 
zajaśniał na tyle, że stała się ona w istocie główną bohaterką trzech 
kolejnych ksiąg Cyropedii (5‒7) i w jakimś stopniu przyćmiła tam 
nawet postać głównego bohatera – Cyrusa Wielkiego.

Czy jednak można tę opowieść o tragicznej miłości Panthei 
i Abradatasa wyodrębniać, jak to robili starożytni, z całości dzieła 
jako nowelę, skoro losy obojga tak mocno splotły się z losami innych 
bohaterów Cyropedii?52

ksenofonTowa szTuka narracji
Wyznacznikiem sztuki pisarskiej Ksenofonta są klasyczny umiar 

i harmonia. Operując płynnym i pełnym wdzięku językiem, natural-
nym, prostym i jasnym stylem o „nieafektowanej słodyczy”,53 sta-
je się autor w niektórych swoich dziełach (zwłaszcza w Anabazie) 
znakomitym narratorem i mistrzem żywego, barwnego opowiadania. 
W Cyropedii jednak, mimo niewątpliwego talentu stylistycznego, 
nie zdołał odpowiednio ubarwić i ożywić narracji, która z uwagi 
na mało ciekawą i słabo rozbudowaną akcję wypadła mdło i blado. 
Sztukę opowiadania, wzorowaną być może na nowelistyce jońskiej 

52 Zob. A. Marchewka, Morfologia Ksenofontowego opowiadania o Panthei 
i Abradatasie, [w:] ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΖΗΤΩ. Szukam człowieka. Księga pamiątkowa 
ofiarowana profesorowi dr. hab. Krzysztofowi Głombiowskiemu w 65. rocznicę uro-
dzin, pod redakcją A. Marchewki, Gdańsk 2012, s. 99‒109.

53 Zob. Kwintylian (10,1,82): „iucunditas inaffectata”, oraz por. podobną opinię 
Cycerona (Orat. 9,32): „Xenophontis sermo melle est dulcior” (Język Ksenofonta 
słodszy jest od miodu).
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i dziele Herodota, prezentuje natomiast autor w realistycznych sce-
nach rodzajowych i miniaturowych obrazkach literackich, którymi 
ożywia, chwilami nużący, tok akcji, oraz w pełnych dramatyzmu 
dłuższych epizodach i plastycznych opisach, w sugestywny sposób 
oddziałujących na wyobraźnię czytelnika.

Do tej kategorii scen należą pełne wdzięku obrazki z pobytu małe-
go Cyrusa na dworze dziadka Astyagesa (Inst.Cyr. 1,3); wstrząsająca 
relacja Gobryasa o okolicznościach śmierci jego syna z ręki assyryj-
skiego następcy tronu (4,6); romantyczna i sentymentalna opowieść 
o Panthei i Abradatasie (4,6; 5,1; 6,1; 6,4; 7,3); nakreślony z epickim 
rozmachem, żywy i trzymający w napięciu opis bitwy pod Thym-
brarami (7,1); pogodnie melancholijna scena śmierci Cyrusa (8,7); 
oraz radosne i urozmaicone anegdotami sceny sympotyczne (2,2; 
7,4). Tok narracji stara się bowiem Ksenofont ożywić przeplataniem 
kwestii poważnych żartobliwymi, ale jednocześnie rozbija jednoli-
tość opowiadania wielomównością, moralizatorskimi dygresjami, 
niezliczonymi, długimi mowami i dialogami, przez co rozluźnia 
układ dzieła i pozbawia je wewnętrznej zwartości, obniżając w ten 
sposób wartość artystyczną utworu.

mowy i dialoGi
Mowy zamieszczone w Cyropedii, podobnie jak te z Anabazy 

czy Helleników, świadczą o gruntownym retorycznym wykształ-
ceniu Ksenofonta, zdobytym u renomowanych sofistów, z Gorgia-
szem z Leontynów na czele, w ich stylu doszukano się bowiem 
wyraźnych wpływów gorgiańskich. Mowy w Historii greckiej mają 
charakter polityczny, a w Anabazie i Cyropedii głównie wojskowy, 
przy czym sposób argumentacji w znakomity sposób został dosto-
sowany do żołnierskiej psychiki słuchaczy, nie naśladują jednak 
dostojności stylu i patosu mów gorgiańskich oraz obliczone są 
nie tyle na wzruszenie, co na przekonanie odbiorcy. Cyrus Wiel-
ki przemawia w Cyropedii w podobny sposób jak sam Ksenofont 
w Anabazie. Mowy te nie porywają, ale pouczają i przekonują. 
Cechuje je zdrowy rozsądek, jasność argumentowania i zręczność. 
Do ich powodzenia przyczyniały się właściwy im wdzięk (powo-
dujący przyjemność ze słuchania) oraz umiejętność wzbudzenia 
przekonania w słuchaczu, że propozycje lub żądania wysuwane 
przez mówcę są rozumne i pożyteczne i że kieruje się on wyłącznie 
względami rozsądku, ma na uwadze jedynie dobro powszechne, 
a nie własny interes.

Mowy w Cyropedii, tak jak w ogóle w twórczości Ksenofonta 
oraz innych historyków greckich, służą również do pośredniej 
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charakterystyki postaci, nie odzwierciedlają jednak sposobu myś-
lenia i mentalności ludzi Wschodu. Persowie z otoczenia Cyrusa 
i sam Cyrus przemawiają jak Grecy, jak uczniowie Sokratesa. 
Typowo sokratyczna jest pierwsza mowa (Inst.Cyr. 1,5) Cyrusa 
Wielkiego do właśnie zgromadzonego wojska, w której pojęcie 
dzielności objaśniane jest przykładami zaczerpniętymi z życia 
codziennego i omawia się główne przymioty dobrego żołnierza. 
Podobny charakter ma mowa (8,7) Cyrusa na łożu śmierci, kiedy 
to dokonuje on podsumowania osiągnięć swego życia, nawołu-
je synów do zgody i miłości braterskiej, a ostatecznie rozpatruje 
kwestię nieśmiertelności duszy i wypowiada, wzorem Sokratesa, 
pochwałę bogów-stróżów niezmiennego porządku wszechświa-
ta. Ta ostatnia mowa przeradza się więc w filozoficzny traktat, 
który ‒ być może ‒ stanowić miał swego rodzaju konkurencję do 
Platońskiego Fedona.

Na myśli sokratyczne natrafić można również we wszystkich in-
nych, przesadnie wielu, mowach zawartych w Cyropedii. Są to naj-
częściej wygłaszane przez Cyrusa do żołnierzy przed bitwą przemo-
wy adhortacyjne, których celem jest dodanie odwagi i mobilizacja 
do wysiłku (np. 2,1,14nn.; 2,3,1nn.; 3,3,34nn.; 4,2,21nn.; 6,2,13nn.; 
6,4,12nn.; 7,5,20nn.), albo mowy doradcze, wypowiadane zarówno 
przez Cyrusa, jak i ludzi z jego otoczenia, na naradach wojennych 
i podczas innych spotkań, a dotyczące planowanych działań militar-
nych oraz najprzeróżniejszych kwestii organizacyjnych, dotyczących 
również życia w okresie pokoju (np. 2,4,9nn.; 2,4,22nn.; 3,3,13nn.; 
3,3,29nn.; 4,1,2nn.; 4,3,4nn.; 5,3,30nn.; 6,1,6nn.; 6,2,25nn.; 
6,3,22nn.; 7,5,7nn. 42nn. 71nn.; 8,6,3nn.).

Bohaterowie Cyropedii oprócz wygłaszania mów prowadzą tak-
że dysputy – dialogi sokratyczne, w których Ksenofont przekazuje 
niejednokrotnie całą posiadaną wiedzę i doświadczenie z różnych 
dziedzin życia. Do tej kategorii należy dialog między Kambyzesem 
i Cyrusem o sztuce dowodzenia wojskiem i o przymiotach zarówno 
dobrego wodza, jak i dobrego żołnierza (1,6) oraz dialog między 
Araspasem i Cyrusem o istocie miłości (5,1,9–17). Za czysto so-
kratyczny dialog należy również uznać przesłuchanie przez Cyru-
sa wziętego do niewoli króla Armenii, który ostatecznie przyznaje 
się do winy (3,1,9–13). Kunszt Sokratesowej dialektyki prezentu-
je Tigranes, który z powodzeniem broni ojca w długim dyskursie, 
wprawiając Cyrusa w zakłopotanie bezpośrednio zastosowanym 
sofistycznym rozumowaniem (3,1,15–30), a z podobnym talentem 
retorycznym odpowiada Cyrusowi także Kyaksares, formułując całą 
listę zarzutów pod adresem siostrzeńca (5,5,25–34).
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Tak jak w mowach okazuje się Ksenofont zręcznym oratorem, tak 
w sokratycznych dysputach – zręcznym, choć nieco powierzchow-
nym, dialektykiem, który unika większego wysiłku myślowego, zbyt 
łatwo przechodząc do porządku nad problemami skomplikowany-
mi, a zbyt długo rozważając kwestie proste i oczywiste. W całym 
dowodzeniu znajduje odbicie podstawowa teza filozofii Sokratesa 
o tożsamości cnoty i wiedzy, ostateczne wnioski przybierają zaś zbyt 
często postać moralnych nakazów.

epiloG
Z powodu pozornej sprzeczności z ogólną tendencją dzieła auten-

tyczność epilogu Cyropedii (8,8) była wielokrotnie w nauce nowo-
żytnej podważana. W myśl tych poglądów przedstawiony tu upadek 
moralny perskiej elity i rozkład wewnętrzny państwa pozwalałby 
zarówno kwestionować niezawodność, tak chwalonego przez Kse-
nofonta, perskiego systemu wychowawczego, jak i powątpiewać 
w doskonałość wprowadzonych przez Cyrusa Wielkiego rozwiązań 
politycznych. Jednym słowem, autor zaprzeczałby sam sobie i gło-
szonym w dziele własnym opiniom.

Żeby bronić Ksenofontowego autorstwa epilogu, nie trzeba jed-
nak uciekać się do odwracania całej sytuacji i przypisywania Ateń-
czykowi przekornych intencji, jakoby za pomocą epilogu chciał 
rzekomo studzić zbyt silne properskie nastawienie, jakie czytelnik 
mógł wynieść z lektury dzieła, lub też epilog miał jakoby uspo-
koić Greków, by na podstawie Cyropedii Persja nie wydawała im 
się państwem zbyt dobrze zorganizowanym, potężnym i nie do 
pokonania.

Niewątpliwie Ksenofont świadom był sprzeczności, jaka zaistnia-
ła w jego dziele między obrazem Persji z przeszłości, Persji czasów 
Cyrusa Wielkiego, a Persją mu współczesną, ukazaną w epilogu, 
ale sprzeczność ta pozostawała w jego przekonaniu w całkowitej 
zgodzie z założeniami sokratycznej koncepcji państwa. W myśl tej 
teorii pomyślność krajowi i szczęście obywatelom zapewnić może 
jedynie dobry władca, a więc taki, który otrzymał odpowiednie wy-
chowanie i skłonny jest przestrzegać zasad sprawiedliwości. A skoro 
ideał państwa uzależniony jest bezpośrednio od osobowości władcy, 
od jego poziomu moralnego, to stworzona przez Cyrusa patriarchal-
na monarchia musiała być tworem krótkotrwałym i mogła istnieć 
tylko dopóty, dopóki na jej czele stał król-mędrzec, ojciec swoich 
poddanych (8,1,44; 8,2,9).

Wniosek z epilogu nasuwa się zatem taki, że następcy Cyrusa 
Wielkiego, późniejsi władcy perscy, nie dorastali do jego poziomu 
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moralnego (nie posiadali jego przymiotów) i stopniowo doprowadzi-
li państwo do upadku. Ksenofonta jako sokratyka interesuje przede 
wszystkim sfera etyczna i dlatego mówi o upadku moralnym, a nie 
politycznym, współczesnej mu Persji, będąc jednocześnie świado-
mym zdumiewającej trwałości perskich urządzeń państwowych, 
stworzonych niegdyś dzięki rozumowi i przenikliwości politycznej 
Cyrusa, co niejednokrotnie podkreśla w Cyropedii (np. 8,6,5; 8,6,9; 
8,6,14), a w całej swej twórczości (m.in. we Wspomnieniach o So-
kratesie i pisemku O gospodarstwie) nie kryje podziwu dla politycz-
nych, militarnych i gospodarczych osiągnięć Persów.

W epilogu daje jednak do zrozumienia, że nawet doskonała 
organizacja wewnętrzna państwa, tj. wzorowy ustrój, nie uchroni 
Persji od katastrofy, skoro upadek obyczajów i szerzące się zło 
ogarnia władców i przenika stopniowo całe społeczeństwo. W prze-
konaniu autora Cyropedii pierwsze symptomy tego procesu dały 
o sobie znać zaraz po śmierci Cyrusa, kiedy jego synowie zaczęli 
żyć w niezgodzie i wszystko obróciło się na gorsze (8,8,1n.). Taki 
obrót rzeczy przewidywał już wcześniej sam władca, kiedy apelo-
wał do przyjaciół o nieustanne ćwiczenie się w dzielności, bo jest 
to jedyny sposób gwarantujący zachowanie zdobytego panowania 
nad światem (7,5,70–86), i kiedy na łożu śmierci prosił synów 
o braterską zgodę (8,7,13nn.). Wzmianki te zapowiadają jak gdy-
by treść epilogu i potwierdzają tym samym jego autentyczność. 
Stanowi on wprawdzie dodatek do dzieła, ale w żadnym wypadku 
nie pozostaje w sprzeczności z całością, bo rozwija myśli wypo-
wiedziane już wcześniej.

Nie ma zatem najmniejszych podstaw, by podważać Ksenofon-
towe autorstwo epilogu, a dodatkowo zostało ono potwierdzone ist-
nieniem odpowiednika w postaci sformułowanego w tym samym 
duchu (też jako antyteza) zakończenia Ustroju politycznego Sparty 
(14), gdzie dawnej, wyidealizowanej Sparcie, posłusznej prawom Li-
kurga, przeciwstawia autor znacznie mniej chwalebny obraz państwa 
sobie współczesnego, w którym dominują egoizm, chciwość, żądza 
władzy i samowola. I w tym wypadku więc, tak jak w Cyropedii, 
łączy Ksenofont pochwałę przeszłości z krytyką stanu obecnego i nie 
dostrzega w tym żadnej niekonsekwencji, bo zarówno ustrój spartań-
ski, jak i ustrój monarchii perskiej może nadal, w jego przekonaniu, 
uchodzić za wzorowy i budzić podziw, a tylko współcześni Spartanie 
i Persowie przez swój upadek moralny nie dorastają do zadań wy-
znaczonych im przez przodków i prędzej czy później doprowadzą 
swoje państwa do katastrofy.
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Główne przesłanie: „nie ma Greków ani barbarzyńców…”
Świadectwa Gelliusza, Athenajosa i Diogenesa Laertiosa,54 że 

Cyropedia powstała z inspiracji platońskiej, choć nie opierają się na 
żadnej tradycji, lecz na prostym zestawieniu pism obydwóch pisarzy, 
wsparte wcześniejszymi opiniami Cycerona (ad Q.fr. 1,1,23; ad fam. 
9,25,1) i Dionizjusza z Halikarnassu (Pomp. 4), zdają się prowadzić 
do jednoznacznego wniosku, że już starożytni widzieli w Ksenofon-
towym dziele propozycję nakreślenia państwa idealnego. Ten punkt 
widzenia przejęła bez zastrzeżeń nauka nowożytna, głosząca tezę, że 
celem autora stało się przedstawienie własnego ideału państwa, czyli 
monarchii perskiej pod rządami Cyrusa Starszego (Erwin Scharr, 
Ulrich von Wilamowitz).

Ów zasadniczy pogląd uzupełniano o najprzeróżniejsze hipote-
zy, nieposiadające jednak większej wartości niż domysły starożyt-
nych. Albo więc, próbując określić cel Cyropedii, przesuwano punkt 
ciężkości z ideału państwa na ideał władcy (Luigi Castiglioni), albo 
doszukiwano się u Ksenofonta zachęty dla wybitnego Greka, który 
za pomocą silnej armii powinien stworzyć silną monarchię (Eduard 
Meyer), albo też wskazówek i konkretnego wezwania do panhel-
leńskiej wojny przeciwko Persji, przy czym Cyrus Starszy miałby 
rzekomo, w zamiarze autora, uosabiać spartańskiego króla, który 
na podobieństwo Agesilaosa poprowadziłby taką wojenną wyprawę 
(Eduard Schwartz, Wilhelm Prinz). Alegorycznie pojmowana Cyro-
pedia stawała się ostatecznie nie tyle lekturą pomocną do rządzenia 
państwem, co podręcznikiem sztuki strategicznej dla wodza takiego 
jak Cyrus – twórcy i organizatora państwa, władcy w istocie pokojo-
wego, dla którego wojna jest tylko środkiem dla zapewnienia pokoju, 
a więc władcy typu platońskiego.55

Ożywione w ostatnich dziesięcioleciach badania nad Cyropedią 
koncentrują się głównie na przynależności gatunkowej dzieła i jego 
literackich cechach (Bodil Due, James Tatum, Deborah Levine Gera), 
nie ma w nich więc miejsca na podejmowanie kwestii odautorskiego 
przesłania. Jedynie Due stwierdza w swojej monografii, iż Ksenofont 
chciał za pośrednictwem Cyropedii wykazać, że tylko możliwie naj-
wyższy poziom moralny przywódcy może zapewnić państwu stabil-
ność, bo stałym punktem odniesienia autora były stosunki panujące 
we współczesnych mu państwach greckich (Inst.Cyr. 1,1,1; 1,2,2).56

54 Zob. wyżej, przyp. 15.
55 Por. A.B. Breebaart, From Victory to Peace: Some Aspects of Cyrus’ State in 

Xenophon’s „Cyrupaedia”, „Mnemosyne” 36(1983), 1–2, s. 117–134.
56 Zob. B. Due, The „Cyropaedia”. Xenophon’s Aims and Methods, Aarhus 1989, 

s. 237.
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W zupełnie nowy i zaskakujący sposób przesłanie Cyropedii od-
czytał natomiast Pericles Georges, włączając dzieło Ksenofonta, obok 
Persów Ajschylosa i Dziejów Herodota, w krąg trzech najważniej-
szych świadectw literackich, w których znalazł odbicie długotrwały 
proces tworzenia się w świadomości Greków stereotypu „barbarzyń-
cy” oraz formowania się ich postawy i wyobrażeń na temat ludów 
Wschodu, głównie Persów, ich historii, kultury i sposobu życia. Zgod-
nie z tezą Georges’a Ksenofont stanął w opozycji do powszechnie 
panujących w jego epoce opinii o wyższości Hellenów, zrodzonych 
do wolności i panowania nad „barbarzyńcami” – niewolnikami z na-
tury (Eurypides, Izokrates, Arystoteles), ponieważ na podstawie wła-
snego doświadczenia życiowego i osobistych kontaktów z Persami 
doszedł do wniosku, iż mylny jest pogląd, głoszony jako niepodwa-
żalny pewnik, o odrębności Greków w stosunku do „barbarzyńców”. 
Granica podziału nie przebiega bowiem między ludami, między Per-
sami i Hellenami, ale między ludźmi wyższego stanu, arystokracją 
(καλοὶ κἀγαθοί [kaloí k’agathoí]), a ludem, który (również ten ateński) 
z natury właśnie ma usposobienie niewolnicze (ἀνδραποδώδεις [an-
drapodódeis]). „Hellenizując” Persów w Cyropedii, pragnie zatem Kse-
nofont przybliżyć ich Grekom, uczynić „swojskimi” i udowodnić, że 
szlachetnie urodzeni Persowie hołdują tym samym wartościom i nie 
różnią się stylem życia od greckiej arystokracji.

Cyropedia powstała więc, zdaniem Georges’a, z tęsknoty (πόθος 
[póthos]) Ksenofonta za perskim władcą, w którego państwie mogli-
by żyć we wspólnocie szlachetni Persowie i Grecy. Takie państwo 
mogło powstać za sprawą Cyrusa Młodszego, gdyby nie zginął pod 
Kunaksą i gdyby udało mu się zdobyć tron Achemenidów. I właśnie 
w Cyropedii chciał Ksenofont pokazać na przykładzie państwa stwo-
rzonego ongiś przez Cyrusa Starszego, jak wyglądałaby Persja pod 
rządami Cyrusa Młodszego57 ‒ szlachetnego perskiego władcy, który 
zgodnie z sokratejską koncepcją władzy opartej na wiedzy (ἐπιστήμη 
[epistéme]) dopuściłby do współrządów w charakterze doradców szla-
chetnych Hellenów, takich jak Ksenofont, wierny uczeń Sokratesa, 
i wynagradzałby ich sowicie za pełną oddania służbę dobrami ziem-
skimi i dochodami, jak to sam zapowiada w Anabazie (1,7). Kseno-
fontowa fascynacja postacią i osobowością Cyrusa Młodszego legła 
więc u podstaw Cyropedii i przerodziła się następnie w przesłanie 
o braterstwie ludów („nie ma Greków ani barbarzyńców”), które 

57 Podobną myśl wypowiedział już dawniej Georges Cousin (Kyros le Jeune en 
Asie Mineure (printemps 408 ‒ juillet 401 avant Jésus-Christ), Paris–Nancy 1905, 
s. XLVn.).
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podejmie i spróbuje wcielić w życie, już po śmierci Ksenofonta, 
nowy zdobywca Wschodu – Aleksander Wielki.58

Nowatorska i trafiająca do przekonania hipoteza Periclesa Geor-
ges’a pozwala nie tylko z innego punktu widzenia ocenić Cyropedię, 
ale stanowi zarazem dodatkowe potwierdzenie faktu, że Ksenofont 
swoimi ideami politycznymi i moralnymi znacznie wyprzedzał epo-
kę, zwiastując nadejście hellenizmu.

echa w Tradycji anTycznej, bizanTyńskiej i w liTeraTurze 
nowoŻyTnej

W starożytności Cyropedia uchodziła za najsławniejsze z dzieł 
Ksenofonta. Już w czasach Aleksandra Wielkiego obrał ją sobie 
za wzór filozof cynicki (i sternik królewskiego okrętu) Onezykryt 
z Astypalai w piśmie Wychowanie Aleksandra (Πῶς Ἀλέξανδρος 
ἤχθη [Pós Aléksandros échthe]), sławiącym młodego macedońskiego zdo-
bywcę jako mędrca na tronie. Najprawdopodobniej to dzięki Cyrope-
dii wszedł Ksenofont do kanonu greckich filozofów, sporządzonego 
w II w. przez uczonych aleksandryjskich – Arystarcha z Samos i Ary-
stofanesa z Bizancjum. Pierwszą uchwytną dla nas pochwałę dzieła 
wypowiedział natomiast w I w. Dionizjusz z Halikarnassu (Pomp. 4).

Cyropedia, obok Memorabiliów i Ekonomika, cieszy się wiel-
kim uznaniem Rzymian, którzy zawsze wykazywali predylekcję 
do dzieł o charakterze dydaktycznym i moralizującym, a trzeźwa 
natura Ksenofonta przypadła im do gustu.59 Według Cycerona Cy-
ropedia była ulubioną lekturą Scypiona Afrykańskiego Młodszego 
(ad Q.fr. 1,1,23). Sam Cyceron doskonale zna Cyropedię i zachwy-
ca się tym dziełem Ksenofonta (ad fam. 9,25,1), a przełożony na 
łacinę fragment mowy Cyrusa wygłoszonej na łożu śmierci za-
mieszcza w dialogu O starości (Cato 22,79‒81). Wpływ Cyrope-
dii widoczny jest także u innych pisarzy rzymskich tego okresu: 
Cezara i Sallustiusza.60

Dzięki zaletom swego stylu61 staje się Ksenofont najczęściej przy-
woływanym i ulubionym pisarzem attycystów epoki cesarstwa. Jako 
klasyka podziwiają i naśladują go retorzy drugiej sofistyki (Dion 
z Prusy, Eliusz Arystydes, Hermogenes), pod jego wpływem pozo-

58 P. Georges, Barbarian Asia and the Greek Experience. From the Archaic Pe-
riod to the Age of Xenophon, Baltimore–London 1994, s. 207–241.

59 Por. Cyceron (Cato 17,59): „Multas ad res perutiles Xenophontis libri sunt, 
quos legite, quaeso, studiose, ut facitis” („Dzieła Ksenofonta zawierają wiele bardzo 
pożytecznych wiadomości. Cieszyłbym się, gdybyście je nadal uważnie czytali”; 
przekład Z. Cierniakowa).

60 Por. Swetoniusz (Iul. 87), Sallustiusz (Iug. 10) oraz Ksenofont (Inst.Cyr. 8,7,13).
61 Por. Kwintylian (10,1,82).
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stają czołowi pisarze I–III wieku po Chr. (Plutarch, Arrian, Lukian, 
Klaudiusz Elian, Filostrat Starszy), a powieściowe fragmenty Cy-
ropedii, przede wszystkim historia o Abradatasie i Panthei, mogły 
zainspirować powstanie greckiego romansu stuleci III i IV (Kse-
nofonta z Efezu, Heliodora, Achillesa Tatiosa). Ów epizod był na 
tyle znany, że ok. 300 r. po Chr. poeta Soterichos z Oasis62 tworzy 
epyllion o Panthei, a Filostrat opisuje obraz ukazujący śmierć Pan-
thei.63 Jeszcze u schyłku starożytności znajduje Ksenofont chętnych 
czytelników (cesarz Julian Apostata, Libanios, Jan Chryzostom, 
Synezjos z Kyreny), a znajomość Cyropedii zdradzają w tym okre-
sie historyk Prokopiusz z Cezarei i chrześcijański sofista Chorikios 
z Gazy. W Rzymie ostatnim starożytnym czytelnikiem dzieł Kseno-
fonta, w tym Cyropedii, był św. Hieronim.

Zachód przestaje znać Ksenofonta w epoce karolińskiej. Nato-
miast w wiekach IX–X w Bizancjum następuje odrodzenie studiów 
klasycznych i Ksenofont pojawia się w kanonach historyków, zna 
go patriarcha Focjusz, a Anabaza i Cyropedia włączone zostają do 
zbiorów ekscerptów cesarza Konstantyna Porfirogenety. W XII w. 
znajomość Anabazy zdradza Grzegorz, arcybiskup Koryntu, a Cy-
ropedii ‒ epitomator Zonaras i Jan Tzetzes (Chiliady I 51 nn., III 
46 n., 561 nn.). Michał Apostolios (XV w.) był ostatnim czytelnikiem 
Ksenofonta w Bizancjum.

Renesans przywraca Ksenofonta kulturze Zachodu wraz z pierwszy-
mi wydaniami drukowanymi wszystkich jego dzieł (Florentiae 1516 
[editio princeps], Venetiis 1525) i wcześniejszymi, łacińskimi tłumacze-
niami Cyropedii humanisty Poggio Braccioliniego (De vita Ciri; Flo-
rentiae 1466) oraz Francisca Filefa (Roma 1474). Na początku XVI w. 
florencki mąż stanu i historyk, Niccolo Machiavelli, rozwijając swoją 
słynną koncepcję władcy w dwóch traktatach politycznych: Il Principe 
(Książę) i Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio (Rozważania 
nad pierwszymi dziesięcioma księgami dzieła Tytusa Liwiusza), uznaje 
postać Ksenofontowego Cyrusa za wzór dla panujących i stawia go na 
równi z Aleksandrem Wielkim oraz Cezarem (Il Principe 12, 14, 16). 
Dla Machiavellego jest Cyrus nie tylko przykładem dobrego władcy, 
który we właściwy sposób potrafi wykorzystać swą szczodrobliwość, 
ale również ideałem pragmatyka, który w odpowiednim momencie 
czyni to, co właściwe (Discorsi… II 13; III 20, 22, 39).64

62 Zob. Księga Suda, s.v.
63 Zob. Filostrat Starszy (Imag. 2,9).
64 Zob. H. Sancisi-Weerdenburg, Cyrus in Italy: from Dante to Machiavelli. Some 

Explorations of the Reception of Xenophon’s „Cyropaedia”, [w:] Achaemenid Histo-
ry, vol. V, dz. cyt., s. 31–50.
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W szesnastowiecznej Francji czyta i chwali Cyropedię pisarz i fi-
lozof Michel Montaigne (Essais I 3, 25; II 22; III 6, 10), a jeszcze 
większą popularnością cieszy się Wychowanie Cyrusa w wiekach 
XVII–XVIII, kiedy naśladują je bardzo podziwiani w epoce Baro-
ku i klasycyzmu autorzy opasłych powieści heroiczno-dworskich 
i moralizujących romansów: Madeleine de Scudéry (Artamène, ou 
le Grand Cyrus [Artamène lub Wielki Cyrus] ‒ 1648–1653, w 10 to-
mach), François Fénelon (Les aventures de Télémaque [Przygody 
Telemacha] ‒ 1699), Jean-Jacques Barthélémy (Voyage du jeune Ana-
charsis en Grèce [Podróże młodego Anacharsysa po Grecji] ‒ 1787, 
w 4 tomach), André Michel Ramsay (Les voyages de Cyrus [Podróże 
Cyrusa] ‒ 1727), Jean Jacques Rousseau (Emile [Emil] ‒ 1762).

Pod wpływem francuskiego Oświecenia również niemiecki poeta 
z kręgu Goethego i Herdera, miłośnik literatury i kultury antycznej, 
Christoph Martin Wieland stworzył, inspirowane Cyropedią, pięć 
pierwszych pieśni epickiego dzieła Cyrus (1759) oraz powieść Ara-
spes und Panthea [Araspes i Pantheja] (1760).

W Polsce znajomość Ksenofonta datuje się od epoki humanizmu, 
a dziełem, które wzbudza od razu największe zainteresowanie jest 
właśnie Cyropedia. Humaniści niewątpliwie kierowali się w tym wy-
padku opinią i autorytetem pisarzy rzymskich, zwłaszcza Cycerona. 
I tak Cyropedia, nim jeszcze Machiavelli stworzył swój wizerunek 
władcy, stała się w Rzeczpospolitej „zwierciadłem idealnego władcy” 
w dziełku anonimowego autora, którym był, być może, włoski hu-
manista, De institutione regii pueri [List o wychowaniu królewicza] 
(1502/1503), przeznaczonym przez królową Elżbietę, „matkę Jagiel-
lonów” i wdowę po Kazimierzu Jagiellończyku, dla wnuka, mającego 
się urodzić syna króla Węgier i Czech Władysława. Pośród licznych 
dzieł łacińskich, zalecanych tu jako niezbędna lektura dla przyszłego 
władcy, jedynie Cyropedia reprezentuje literaturę grecką jako ‒ 

[…] książka niezbędna dla panujących, autor bowiem naucza w niej przy-
kładowo, jaki jest ideał króla, jakie cnoty, jakie talenty posiadać, a od jakich 
wad powstrzymać mu się należy od dzieciństwa aż do ostatniego dnia życia.

(przekład A. Bednarowski)

Nasi humaniści dostrzegają w Cyropedii nie tylko „zwierciadło 
władców”, ale ‒ zgodnie z opinią Cycerona65 ‒ również „zwier-
ciadło sprawiedliwego państwa”. Z Ksenofontowego dzieła, a nie 
tylko z pism Platona i Arystotelesa, korzysta więc Andrzej Frycz 
Modrzewski w De republica emendanda [O naprawie Rzeczpospo-

65 Zob. Cyceron (ad Q.fr. 1,1,23).
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litej] (1551). Trzeba jednak dodać, że zarówno królowa Elżbieta (czy 
też opracowujący tekst Listu włoski humanista), jak i Modrzewski 
bez wątpienia czytali Cyropedię w przekładzie łacińskim. Mimo że 
znajomość greki stawała się w tym czasie wśród rodzimych elit co-
raz powszechniejsza, tylko raz jeden, w 1537 r., dzieła Ksenofonta 
w oryginale pojawiają się jako przedmiot wykładu na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. W drugiej połowie XVI w. znają i cytują Cyropedię 
(także zapewne w przekładzie łacińskim) Łukasz Górnicki w Dwo-
rzaninie (1566) i Bartosz Paprocki (Dwie broszury polityczne, 1588), 
a wiadomości geograficzne czerpie m.in. z Cyropedii historyk Maciej 
Stryjkowski.

W wieku XVII, wraz z obniżeniem się poziomu ogólnego wy-
kształcenia, zainteresowanie Ksenofontem w Polsce stopniowo 
słabnie (dzieła Ateńczyka nie znalazły się w kanonie lektur szkół 
jezuickich), w epoce Oświecenia natomiast ks. Grzegorz Piramowicz 
propaguje m.in. za pomocą Cyropedii swoje zasady pedagogiczne,66 
a ks. Franciszek Paprocki docenia wartość Cyropedii jako podręcz-
nika sztuki wojennej.67

Wiek XIX wprowadza dzieła Ksenofonta do kanonu lektur gim-
nazjalnych i jako autor szkolny kojarzony jest odtąd w świadomości 
Polaków z narzuconą przez zaborców obcą szkołą. Niemniej jednak 
właśnie w wieku XIX pojawiają się pierwsze przekłady pism Kse-
nofonta na język polski (Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, Antoni 
Bronikowski, Emilian Konopczyński), a nowe tłumaczenia Anaba-
zy i pozostałych dzieł historycznych oraz filozoficznych datują się 
na okres międzywojenny (Artur Rapaport), a także drugą połowę 
XX w. (Władysław Madyda, Witold Klinger, Jerzy Schnayder, Leon 
Joachimowicz). Nadal brakuje jednak nowoczesnego przekładu tzw. 
pism mniejszych (ekonomicznych, hippologicznych i myśliwskich), 
a trudno zrozumieć brak do dnia dzisiejszego polskiego tłumaczenia 
Cyropedii. Jedynie dwa kolejne wydania Wyboru pism w ramach 
„Biblioteki Narodowej” (seria II, nr 39) zawierają zestaw kilku naj-
bardziej znanych fragmentów Cyropedii w przekładzie Artura Ra-
paporta i Seweryna Hammera.68

66 Zob. G. Piramowicz, Mowy w Towarzystwie do Ksiąg Elementarnych, Kraków 
1889, s. 153.

67 Zob. F. Paprocki, „Wstęp”, [w:] Wojny znaczniejsze przed narodzeniem i po 
narodzeniu Chrystusa Pana aż do ostatniego pokoju paryskiego i huberckiego, Wilno 
1763.

68 Xenofont, Sympozjon oraz wybór z pism, przełożył i opracował A. Rapaport, 
Kraków 1929, s. 137–181; Ksenofont, Wybór z pism, opracował J. Schnayder, 2Wro-
cław 1966, s. 340–385.
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Uprzystępnienie rodzimemu czytelnikowi tekstu Cyropedii, nawet 
w tak ograniczonym wyborze, zaowocowało prawie natychmiast, 
bo jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, udramatyzowa-
nym poetyckim romansem w siedmiu odsłonach, autorstwa Ludwika 
Hieronima Morstina, pt. Pantheja (Kraków 1937). W dramacie to 
sam Cyrus zakochuje się w Panthei, obdarza ją wolnością i zawiera 
przymierze z jej mężem. Utwór zachwyca doskonale skonstruowa-
nymi dialogami, prowadzonymi przez parę głównych bohaterów. Dla 
Morstina jest Pantheja jedną z najbardziej romantycznych postaci 
kobiecych w literaturze światowej. Sztuka nie została wystawiona na 
scenie i nie zyskała takiej popularności, jak opublikowana przez po-
etę już po wojnie Obrona Ksantypy (Kraków 1956) – dramat osnuty 
na motywie Uczty Ksenofonta. Dramat Pantheja pozostaje do dzisiaj 
jedynym utworem w polskiej literaturze pięknej, który powstał na 
kanwie Cyropedii.

Uwagi do przekładu
Podstawą przekładu jest krytyczne wydanie tekstu greckiego: Xe-

nophontis Institutio Cyri, edidit W. Gemoll, editionem correctiorem 
curavit J. Peters, Lipsiae 1968.

W trakcie pracy nad przekładem tekst i aparat krytyczny wydania 
Gemoll–Peters porównywany był stale z wersją i notami krytycz-
nymi wydania francuskiego: Xénophon, Cyropédie, t. I–III, texte 
établi et traduit par M. Bizos – E. Delebecque, Paris 1972–1978. I do 
wstępów w tych dwóch wydaniach krytycznych odsyłamy wszyst-
kich zainteresowanych historią rękopiśmiennego przekazu tekstu 
Cyropedii. W nielicznych przypadkach, w miejscach trudno zrozu-
miałych lub wątpliwych, przyjęto w polskim tłumaczeniu lekcje lub 
koniektury wprowadzone przez francuskich wydawców, co zawsze 
odnotowywano w odpowiednim przypisie. Konsultowano również, 
równoległy do tekstu greckiego, przekład francuski w wydaniu Bi-
zos–Delebecque, podobnie jak wszystkie wymienione w dołączonej 
poniżej „Bibliografii”, starsze i nowsze, przekłady niemieckie, an-
gielskie i rosyjskie. Podobnie też przy opracowywaniu przypisów 
do polskiego przekładu uwzględniono przypisy ze wszystkich, wy-
szczególnionych w „Bibliografii”, wydań komentowanych greckiego 
tekstu Cyropedii, jak też przypisy i komentarze z edycji przekładów 
dzieła na języki nowożytne.

W tekście przekładu polskiego zachowano w obrębie poszczegól-
nych ksiąg numerację rozdziałów i paragrafów zgodną z wydaniem 
Wilhelma Gemolla. Imiona własne i nazwy geograficzne oddano 
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w polskim tłumaczeniu w formie możliwie zbliżonej do oryginału 
greckiego, z wyjątkiem imion i nazw zakorzenionych od dawna na 
gruncie języka polskiego (np. Cyrus, Kambyzes, Krezus). Wszelkie 
słowa ujęte w nawias kwadratowy pochodzą od tłumaczy i nie mają 
dosłownego odpowiednika w oryginale, jednak w polszczyźnie wy-
dają się konieczne m.in. dla ujednoznacznienia sensu.

Niniejszy przekład jest pierwszym tłumaczeniem całego dzieła 
na język polski. Powstał w latach 2004–2006 jako projekt badawczy 
Zakładu Hellenistyki i Kultury Greckiego Wschodu Katedry Filolo-
gii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego, zrealizowany przez grono 
tłumaczy – pracowników naukowo-dydaktycznych tegoż Zakładu. 
W skład zespołu weszli: dr Anna Marchewka (księgi 1‒2), dr Bog-
dan Burliga (księgi 3‒4), dr Anna Ryś (księgi 5‒6) i prof. Krzysztof 
Głombiowski (księgi 7‒8).

Jako piszący te słowa, a jednocześnie kierownik projektu, czu-
ję się zatem w obowiązku złożyć serdeczne podziękowanie moim 
współpracownikom, zarazem współtłumaczom, za wytrwałość 
w pracy, konsekwencję w działaniu i okazywaną sobie nawzajem 
pomoc oraz życzliwość. Specjalnie dziękuję dr Annie Marchewce 
za wymagającą wielkiego trudu pracę redakcyjną nad ujednolice-
niem tekstu przekładu pod względem językowym i stylistycznym, 
a także dr. Bogdanowi Burlidze za cierpliwe gromadzenie podczas 
stypendialnych pobytów za granicą niezbędnej literatury naukowej 
i bezinteresowne dostarczanie jej również na mój użytek. Dziękuję 
ponadto dr. Zbigniewowi Brzostowskiemu, historykowi z Akademii 
Pedagogicznej w Słupsku, że zechciał poświęcić swój czas na lekturę 
i jakże cenne poprawki do pierwszej wersji przekładu.

Na szczególną wdzięczność i jak najlepsze wspomnienie zasłu-
gują moi dobroczyńcy, jako że z zamiarem przetłumaczenia Cyro-
pedii nosiłem się od czasów moich studiów w Instytucie Filologii 
Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego: śp. 
profesor Jerzy Łanowski, mój nieodżałowany Mistrz, który zawsze 
wspierał wszystkie moje badania nad twórczością Ksenofonta i któ-
rego rady tak bardzo mi brakowało przy pracy nad obecnym przekła-
dem; książę Adam Tadeusz Czartoryski z Rokosowa koło Rydzyny 
w Wielkopolsce, który w 1968 r. we Wrocławiu podarował mi nie-
miecki słownik do Cyropedii autorstwa Gottlieba Christiana Cru-
siusa (Leipzig 1844) z biblioteki swoich przodków, ojca Zygmunta 
i stryja Adama Czartoryskich; Günther Christian Hansen, wieloletni 
redaktor serii „Bibliotheca Teubneriana”, a obecnie emerytowany 
profesor Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, który od trzydziestu 
lat darzy mnie szczerą i nieprzemijającą przyjaźnią, zawsze chętnie 
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służy pomocą w kwestiach naukowych i kwerendach bibliotecz-
nych, oraz z wielką cierpliwością i wyrozumiałością udziela mi 
gościny podczas moich kolejnych wizyt w Berlinie; wreszcie pań-
stwo Renilda i Willy Daemen-Van Echelpoel z Beerse w Belgii, 
którzy w 1985 r. zatroszczyli się o zakup dla mnie trzech tomów 
francuskiego wydania Cyropedii.

Osobne wyrazy wdzięczności zechce przyjąć Pani Redaktor 
Ariadna Masłowska-Nowak za wielką życzliwość, z jaką odniosła 
się do propozycji publikacji przekładu Cyropedii w serii „Biblioteka 
Antyczna”.

Gdańsk, wrzesień 2007
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