
KSI¢GA PIERWSZA

[1,1] Pomyślałem sobie pewnego razu, ileż to ustrojów demokra-
tycznych zostało obalonych przez ludzi, którzy bardziej pragnęli ja-
kiegokolwiek innego porządku politycznego, byleby nie demokracji, 
a ile znów rękami ludu zniweczono monarchii, ileż oligarchii, i iluż 
było tyranów, których pozbawiono władzy: jednych szybko i cał-
kowicie, a innych, mimo że sprawowali ją przez krótki czas i cie-
szą się uznaniem jako mężowie mądrzy i szczęśliwi.1 Przekonałem 
się również, iż wielu ludzi ma w prywatnych posiadłościach wielu 
niewolników, inni zaś posiadają ich niewielu, a jednak nawet tymi 
nielicznymi nie potrafią tak pokierować, by byli posłuszni swoim 
panom.

[1,2] Jeśli chodzi o te sprawy, to doszedłem do wniosku, że zarząd-
cami są też wolarze pasący woły i koniarze hodujący konie,2 zresztą 
tak jak za zarządców zwierząt trafnie mogą uchodzić wszyscy nazy-
wani pasterzami, skoro zostali postawieni na czele zwierząt. Wydaje 
mi się zresztą, iż zaobserwowałem, że wszystkie stada wolą raczej 

1 PomyślaŁem sobie PeWnego razu… (῎Εννοιά ποθ’ ἡμῖν ἐγένετο… [Énnoiá poth’ 
hemín egéneto]; dosłownie: ‘nasunęła mi się kiedyś refleksja’) – charakterystyczny dla 
Ksenofonta sposób rozpoczynania w pierwszej osobie; por. także inne dzieła tego 
autora: Mem. 1,1 (Πολλάκις ἐθαύμασα… [Pollákis ethaúmasa]); Resp.Lac. 1,1 (Ἀλλ’ ἐγὼ 
ἐννοήσας ποτὲ… [All’ egó ennoésas poté]); Equestr. 1,1 (Ἐπειδὴ διὰ τὸ συμβῆναι ἡμῖν 
πολὺν χρόνον ἱππεύειν οἰόμεθα… [Epeidé diá tó symbénai hemín polýn chrónon hippeúein oióme-
tha]); Ages. 1,1 (Οἶδα μὲν ὅτι… [oída mén hóti]). Por. także niżej, 1,1,6; 1,2,16.  DeMo-
kracji… Monarchii… oligarchii… TyranóW ‒ rządy tyrańskie w miastach greckich 
rzadko kiedy utrzymywały się przez drugie pokolenie, stąd Pytia delficka nazywała 
szczęśliwym tyrana Koryntu Kypselosa, po którym jego synowie, ale już nie wnuki, 
przejmą panowanie (Herodot 5,92). Ksenofont wylicza cztery formy ustroju, dobrze 
znane i kolejno zmieniane (na drodze obalenia siłą) w Atenach; por. analogiczny 
wstęp w Ustroju politycznym Sparty (1,1).

2 zarządcami są też Wolarze pasący woŁy i koNiarze Hodujący koNie (ἄρχοντες 
μέν εἰσι καὶ οἱ βουκόλοι τῶν βοῶν καὶ οἱ ἱπποφορβοὶ τῶν ἵππων [árchontes mén eisi kaí hoi 
bukóloi tón boón kaí hoi hippoforboí tón híppon]) ‒ podobne porównanie u Izokratesa (2,12).
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być posłuszne pasterzom niż ludzie sprawującym władzę. Stada po-
dążają wszak tam, dokąd je pasterze prowadzą, pasą się w miejscach, 
gdzie je zapędzą, a unikają tych miejsc, do których zabroniono im 
dostępu. Poza tym pasterzom wolno wykorzystać pożytki, jakie 
z tego płyną, tak jak tylko zechcą. Nigdy też nie widziałem stada, 
które wystąpiłoby przeciwko swemu pasterzowi, które odmówiłoby 
mu posłuszeństwa i nie pozwoliło korzystać z wytwarzanych przez 
siebie produktów, wręcz przeciwnie ‒ stado jest znacznie bardziej 
niechętne wobec jakiegokolwiek obcego niż wobec swego zarządcy 
oraz tych, którzy czerpią z niego korzyści. Tymczasem ludzie prze-
ciwko nikomu innemu nie buntują się tak bardzo, jak przeciw tym, 
którzy usiłują nimi rządzić.

[1,3] Kiedy tak to sobie rozważałem, zrodziła się myśl, że łatwiej 
jest człowiekowi3 rządzić wszystkimi innymi żywymi istotami niż 
ludźmi. Gdy jednak pomyślałem o Persie Cyrusie,4 który podpo-
rządkował sobie tak wielu ludzi, tak wiele miast i ludów, musiałem 
odstąpić od mego przekonania i uznać, że sprawowanie władzy nad 
ludźmi nie jest zadaniem ani niemożliwym, ani trudnym, o ile ktoś 
będzie to robił umiejętnie. Wiemy na przykład, że Cyrusowi chciały 
być posłuszne ludy,5 których siedziby oddalone są o bardzo wiele 
dni, a inne wręcz o wiele miesięcy drogi ‒ te nigdy go choćby nie 
widziały; nawet ci, którzy doskonale rozumieli, iż nigdy nie będzie 
im dane go poznać, mimo to chcieli mu podlegać.

[1,4] Oto w istocie niezwykle różnił się on od innych królów, zarów-
no tych, którzy władzę przejęli po ojcach, jak i tych, którzy zdobyli 
ją osobiście. I tak, chociaż Scytów jest wielu, Scyta nie jest zdolny 
władać żadnym innym ludem, lecz wprost przeciwnie – byłby za-
dowolony, mogąc nieprzerwanie sprawować rządy wyłącznie nad 
swoim, tak samo rzecz się ma z Trakiem i Trakami oraz z Illiryjczy-
kiem i Illirami, i to samo słyszymy także o innych ludach.6 Powiada 

3 czŁowiekowi (ἀνθρώπῳ πεφυκότι [anthrópo pefykóti]; dosłownie: ‘dla człowieka 
wraz z jego naturą’, możliwe także tłumaczenie: ‘dla kogoś, kto urodził się czło-
wiekiem’) ‒ zwrot ten nawiązuje prawdopodobnie do toczonej od końca V w. przez 
sofistów dyskusji na temat ‘natury ludzkiej’ (anthropeía fýsis).

4 o Persie cyrusie ‒ autor ma na myśli Cyrusa Starszego, zwanego też Wielkim, 
założyciela perskiego imperium Achemenidów.

5 cyrusoWi cHciaŁy być posŁuszNe luDy ‒ dla Ksenofonta dobrowolne posłuszeń-
stwo jest tą fundamentalną cechą, która decyduje o wartości wojska formowanego 
później na podbitych terenach. Przypomina o tym w Cyropedii, jak i w całej swej 
twórczości niezliczoną ilość razy; por. też niżej, 1,3 i 1,4.

6 scyTóW ‒ Scytami nazywali Hellenowie wszystkie ludy i plemiona koczow-
nicze zamieszkujące szeroki pas nadczarnomorskich i euroazjatyckich stepów, od 
ujścia Dunaju na zachodzie, po Kaukaz i Morze Kaspijskie na wschodzie. Herodot 
(4,20. 71. 120), który podaje pierwsze, bliższe wiadomości o Scytach, wymienia tzw. 
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się zatem, że ludy zamieszkujące Europę jeszcze i teraz rządzą się 
własnymi prawami oraz są od siebie niezależne.7 Skoro Cyrus zastał 
taką samą sytuację u niezawisłych ludów Azji, wyruszył z nielicz-
nym wojskiem Persów, po czym zawładnął Medami i Hyrkańczyka-
mi, którzy oddali mu się we władanie dobrowolnie.8 Następnie po-
konał Syryjczyków, Assyryjczyków, Arabów, Kappadoków i Frygów 
z obu krain, Lidyjczyków, Karów, Fenicjan oraz Babilończyków.9  

Scytów Królewskich na obszarze między rzekami Borysthenes (dziś: Dniepr) i Ta-
nais (dziś: Don), których królowie usiłowali rozciągnąć swą władzę na wszystkich 
Scytów.  scyTa nie JesT zDolny wŁadać żadNym innyM luDeM ‒ twierdzenie Kse-
nofonta jest sprzeczne z faktami historycznymi, ponieważ już ok. 625 r. dotarli oni, 
podbijając kolejne plemiona, nawet do Mezopotamii.

7 Jeszcze i Teraz (ἔτι καὶ νῦν [éti kaí nýn]) – słynny, wielokrotnie powtarzający 
się w Cyropedii zwrot (zob. „Słownik terminów i pojęć” s.v.). Ksenofont podkreśla 
w ten sposób, że zasadnicza akcja toczy się w zamierzchłej przeszłości – wiadomo 
kiedy, a jednak „dawno, dawno temu”; na łączność z przeszłością wskazuje właśnie 
regularność pojawiania się zwrotu. Tego typu wzmianki nadają narracji cech opo-
wiadania z dawnych lat, a nawet wprowadzają iluzję baśniowości; podobnie czynili 
Herodot i Tukidydes.  rządzą się wŁasNymi PraWaMi (αὐτόνομα εἶναι [autónoma eínai]) 
‒ nawiązanie do ideologii niepodległej polis, której wyznacznikami były αὐτονομία 
([autonomía]; ‘niezawisłość’) i ἐλευθερία ([eleuthería]; ‘wolność obywatelska’).  są oD 
siebie NiezależNe (λελύσθαι ἀπ’ ἀλλήλων [lelýsthai ap’ allélon]) – dosłownie: ‘są uwol-
nione od siebie’.

8 luDóW azJi ‒ uzyskały one niezależność u schyłku VII w., po upadku impe-
rium assyryjskiego, którego miejsce zajęły państwa nowobabilońskie i medyjskie. 
 MeDaMi – informacja o dobrowolnym poddaniu się Medów (pokrewnego Persom 
ludu irańskiego) władzy Persów jest najprawdopodobniej wymysłem Ksenofonta, 
ponieważ Herodot (1,107‒130), stosunkowo dobrze zorientowany w perskiej histo-
rii, mówi wyraźnie o podboju Medii przez perskie wojska pod dowództwem Cyrusa 
Wielkiego. Na początku panowania Cyrus pozostawał w zależności od medyjskiego 
władcy Astyagesa, po czym zbuntował się przeciwko niemu, podbił Medię i wziął 
do niewoli samego Astyagesa, o czym wspominają nie tylko autorzy antyczni, ale 
i ówczesne źródła babilońskie, przekazujące dokładną datę tego wydarzenia (550 r.). 
 hyrkańczykami – tj. ludem irańskim, sąsiadującym z Medami, który zamieszkiwał 
południowe wybrzeża Morza Kaspijskiego.

9 syryjczyków – mianem tym określali Hellenowie ludy na wielkim obszarze 
starożytnego Bliskiego Wschodu, między Morzem Śródziemnym na zachodzie, 
rzeką Tygrys na wschodzie, Półwyspem Arabskim na południu i górami Amanos, 
na pograniczu z Azją Mniejszą, na północy (Pliniusz Starszy, NH 5,12,13nn.; Pom-
poniusz Mela 1,11).  assyryjczyków – Grecy nie zawsze odróżniali ich od Sy-
ryjczyków (Herodot 4,87; Tukidydes 4,50,2), a Ksenofont (5,4,51; 5,5,24; 6,1,27; 
6,2,19. 22; 7,3,15; 7,5,31; 8,3,24; 8,6,20) często używa w Cyropedii obu nazw 
(Assyria / Syria, Assyryjczycy / Syryjczycy) zamiennie. Assyryjczycy zamiesz-
kiwali północną Mezopotamię w górnym biegu Tygrysu, od Medii na wschodzie 
oddzielały ich góry Zagros. W okresie państwa nowoassyryjskiego (1. połowa I ty-
siąclecia) ich władcy w drodze podbojów zawładnęli całym Bliskim Wschodem. 
Hellenowie mieli z nimi liczne kontakty, a w armii assyryjskiej walczyło na żołdzie 
wielu greckich arystokratów. Bardzo prawdopodobny jest pogląd, że pomysł za-
stosowania ciężkiego uzbrojenia (tj. uzbrojenia hoplickiego) przyszedł do Grecji 
właśnie z assyryjskiego Wschodu. Jeśli tak, dawna teoria o „rewolucji hoplickiej” 
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Zawładnął Baktrami, Indami i Cylicyjczykami, podobnie Sakami, Pa-
flagonami, Magadidami oraz wieloma innymi ludami, których nazw 
nikt być może nie zdoła nawet wymienić.10 Podbił też zamieszkujących 
Azję Hellenów, a po zejściu na morze ‒ Cypryjczyków i Egipcjan.11

musi zostać zarzucona.  arabóW – nie chodzi tu o rdzennych mieszkańców Pół-
wyspu Arabskiego (właściwej Arabii), ale o koczownicze plemiona południowej 
Mezopotamii z półpustynnego regionu po wschodniej i zachodniej stronie środko-
wego Eufratu, zwanego niekiedy przez Greków „Arabią”. O ich królu Ksenofont 
wspomni niżej (2,1,5).  kappadoków – tj. mieszkańców krainy na wschodnim 
płaskowyżu Azji Mniejszej, po wschodniej stronie rzeki Halys, graniczącej na 
wschodzie z Armenią, na południu sięgającej gór Tauros, a na północ ‒ wybrzeży 
Morza Czarnego.  frygóW z obu kraiN ‒ tj. Wielkiej i Małej Frygii. Wielka Frygia 
leżała w głębi Azji Mniejszej, na wschód od granic Lidii, nad rzeką Sangarios; 
Mała ‒ na południe od Bitynii i przylegała do wybrzeży Propontydy (dziś: Morze 
Marmara) i Hellespontu (dziś: Dardanele), stąd była też nazywana Frygią nad Hel-
lespontem lub Frygią Hellespontyjską (2,1,5). Wielką Frygię od Małej oddzielały 
siedziby wojowniczego ludu Myzów.  lidyjczyków ‒ zajmowali oni zachodnią 
część Azji Mniejszej, między Myzją na północy a Karią na południu, Wielką Fry-
gią na wschodzie a wybrzeżem Morza Egejskiego na zachodzie. W wiekach VII 
i VI stworzyli wielkie państwo (ze stolicą w Sardes), którego granice sięgały rzeki 
Halys (6,1,25nn.).  karóW ‒ zamieszkiwali południowo-zachodnie wybrzeże Azji 
Mniejszej, gdzie od II tysiąclecia ulegali stopniowo kolonizacji greckiej (Tukidy-
des 1,4,8).  fenicJan – lud żeglarzy i kupców, którzy zamieszkiwali wąski skrawek 
wybrzeża syryjskiego u podnóża gór Libanu, z dwoma głównymi miastami – Ty-
rem i Sydonem.  babilończyków – dla Hellenów przede wszystkim mieszkańców 
Babilonu, największego miasta Starożytnego Wschodu, ale i całej południowej 
Mezopotamii, urodzajnej równiny między dolnym Eufratem i Tygrysem.

10 baktrami ‒ Baktria leżała w północno-wschodniej części płaskowyżu irańskie-
go, u stóp gór Para(/o)pamisos (dziś: Hindukusz), i sięgała na północnym zachodzie 
do rzeki Oksos (dziś: Amu Daria) (Kurcjusz Rufus 7,4,26).  inDaMi – autor nie mówi 
tutaj o całych Indiach, lecz o terenach leżących po zachodniej stronie Indusu, ewen-
tualnie – o Pendżabie (‘Krainie Pięciu Rzek’). O królu Indów Ksenofont wspomina 
poniżej (2,4,8).  cylicyjczykami – mieszkańcami Cylicji, krainy w południowo-
-wschodniej części Azji Mniejszej, rozciągającej się między górami Tauros, oddziela-
jącymi Cylicję od Kappadocji, i górami Amanos, oddzielającymi ją od Syrii.  saka-
Mi – tj. koczowniczymi plemionami żyjącymi na wielkich równinach po wschodniej 
stronie Morza Kaspijskiego, spokrewnionymi ze Scytami (Pliniusz Starszy, NH 6,17). 
 PaflagonaMi – mieszkańcami Paflagonii, krainy na czarnomorskim wybrzeżu Azji 
Mniejszej, leżącej między rzekami Parthenios (na zachodzie) a Halys (na wschodzie). 
 MagaDiDaMi – nazwy tego plemienia nie potwierdzają żadne źródła antyczne. Być 
może jest to zatem błędna lekcja rękopisów i chodzi o dobrze znanych Ksenofontowi 
(Anab. 5,10,1) Mariandynów, zamieszkujących Bitynię na zachód od Paflagonów.

11 zamieszkującycH azję hellenóW ‒ chodzi o miasta greckie na zachodnim wy-
brzeżu Azji Mniejszej, założone przez Eolów, Jonów i Dorów w okresie tzw. starszej 
kolonizacji po upadku cywilizacji mykeńskiej, na przełomie II i I tysiąclecia.  cy-
pryjczyków i egiPcJan ‒ w rzeczywistości Cypr nie został nigdy w całości włączony 
do imperium Achemenidów, a Egipt podbił dopiero syn Cyrusa, Kambyzes, o czym 
wiedzieli starożytni historycy (np. Herodot 3,1–3; por. też niżej, 8,6,20). Według 
Herodota (3,1) król Egiptu Amasis usiłował jedynie zawrzeć związek przyjaźni 
z Cyrusem Starszym, kiedy po klęsce Krezusa Persowie bezpośrednio już zagrozili 
Egiptowi.
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[1,5] Oto rządził ludami, których języki były mu całkowicie nie-
znane, a i same te ludy nawzajem się nie rozumiały, ale mimo to 
zdobycie władzy nad tym rozległym obszarem umożliwił okazy-
wany mu tak wielki respekt, że wszyscy się go obawiali i nikt nie 
odważył się przeciwko niemu wystąpić. Potrafił bowiem wzbudzić 
tak przemożne pragnienie pozyskania swoich względów,12 że zawsze 
uchodziło za godne podlegać rządom sprawowanym podług jego 
woli. Uzależnił od siebie tak wiele ludów, że objechanie ich ziem 
sprawiało nie lada problem, dokądkolwiek z królewskiego pałacu 
podjęto by podróż: czy to na wschód, czy na zachód, czy na północ, 
czy na południe.

[1,6] Ponieważ człowiek ten jest godny podziwu, dokładnie zba-
dałem, jak bardzo jego pochodzenie, jego naturalne skłonności oraz 
wykształcenie, jakie odebrał, przyczyniły się do tego, że osiągnął 
tak wielką władzę nad ludźmi. To zatem, czego się dowiedziałem, 
i co ‒ jak sądzę ‒ o nim wiem, spróbuję opowiedzieć.13

[2,1] Ojcem Cyrusa był podobno Kambyzes, król Persów. Tenże 
Kambyzes wywodził się z rodu Persejdów, z kolei Persejdzi nazwani 
zostali od imienia Perseusza.14 Natomiast jego matką ‒ co do tego 
panuje zgoda ‒ była Mandane. Owa Mandane była córką Astyagesa, 
króla Medów.15 Jeszcze i teraz w swych opowieściach oraz pieś-
niach rozgłaszają barbarzyńcy, że Cyrus miał szczególnie piękną 
postać, natomiast z usposobienia był niezwykle przyjazny ludziom, 
wyjątkowo chętny do nauki i tak dalece żądny sławy, że dla zyskania 

12 Ksenofont wydaje się przeczyć samemu sobie, bo w poprzednim zdaniu mówił 
o strachu przed Cyrusem. Por. także niżej, 3,1,11, oraz przyp. 236.

13 spróbuję opowiedzieć (ταῦτα πειρασόμεθα διηγήσασθαι [taúta peirasómetha die-
gésasthai]) ‒ podobnie rozpoczyna się trzecia księga Wspomnień o Sokratesie (3,1,1): 
„[…] νῦν τοῦτο διηγήσομαι [nýn túto diegésomai]”.

14 oJceM cyrusa byŁ PoDobno kaMbyzes ‒ wiedział to już Herodot (1,107), a sam 
Cyrus przedstawiał się jako syn Kambyzesa w swojej słynnej, wytłoczonej pismem 
klinowym deklaracji politycznej, jaką ogłosił po zdobyciu Babilonu w 539 r. (tzw. 
Cylinder Cyrusa, odkryty w ruinach Babilonu w roku 1879 przez Hormuzda Rassa-
ma, obecnie eksponowany w British Museum w Londynie). Transliteracja i przekład 
tekstu: F.H. Weissbach, Die Keilschrifttexten der Achämeniden, Leipzig 1911 (re-
print: 1968), s. 2nn. („Vorderasiatische Bibliothek”, III).  król PersóW ‒ Kambyzes 
był nim, ale pod medyjskim zwierzchnictwem.  PerseJDzi nazWani zosTali oD iMienia 
Perseusza ‒ Grecy, posługując się w typowy dla siebie sposób mitem ajtiologicznym, 
wywodzili pochodzenie perskiego rodu królewskiego od swojego mitycznego boha-
tera Perseusza, syna Zeusa i Danae (Herodot 7,61). Synem Perseusza i Andromedy 
miał być Perses, mityczny protoplasta Persów (Herodot 6,54; 7,61; Pseudo-Apollo-
dor 2,4,5). W rzeczywistości Kambyzes należał do rodu Achemenidów wywodzą-
cego się od dziada Kambyzesa, Achajmenesa, który uczynił Achemenidów najzna-
komitszym z rodów perskiego plemienia Pasargadów (Herodot 1,125). Por. ponadto 
niżej, 4,1,24; 7,2,24.

15 To samo podaje Herodot (1,107).
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pochwały chętnie znosił każdy trud i stawiał czoło wszelkiemu nie-
bezpieczeństwu.16

[2,2] Takim oto, jak wspominają, wyglądem zewnętrznym i cha-
rakterem obdarzyła go natura, natomiast został wychowany według 
praw Persów, a w prawach tych troska o dobro wspólne przejawia 
się, jak się zdaje, od samego początku, nie zaś dopiero wtedy, kie-
dy ‒ jak to się dzieje w bardzo wielu państwach17 ‒ powierza się ją 
odpowiednim ustawom. Bo chociaż w bardzo wielu państwach po-
zwolono każdemu wychowywać swoje dzieci, jak chce, a dorosłym 
prowadzić życie według własnego upodobania, jednak wymaga się 
potem od obywateli, żeby nie kradli,18 nie rabowali, nie wdzierali 
się przemocą do cudzego domu, nie bili tego, kto na to nie zasłu-
żył, nie cudzołożyli, nie sprzeciwiali się władzy zwierzchniej i tym 
podobne. A gdyby ktoś popełnił tego rodzaju wykroczenie, nakłada 
się na niego karę. [2,3] Tymczasem prawa perskie starają się z góry 
zapobiec usiłowaniom obywateli dopuszczenia się jakiegoś podłego 

16 W sWych opowieściacH i pieśNiacH (λέγεται καὶ ᾄδεται [légetai kaí ádetai]) ‒ istnie-
nie pieśni bohaterskich w Persji potwierdza Strabon (15,3,18). Zdanie to wywołało 
dyskusje nad historyczną wartością Cyropedii. Filologowie klasyczni i historycy po-
wątpiewają w nią, podczas gdy orientaliści wskazują, że wiele informacji (np. o zwy-
czajach, ubiorze, uzbrojeniu) nie zostało przez Ksenofonta „wyssanych z palca”. 
Będąc „romansem” (tj. powieścią), traktatem filozoficznym, częściowo też podręcz-
nikiem wojskowości, Cyropedia jest przede wszystkim wielką epicką opowieścią, 
epopeją napisaną prozą (i z tej racji, nieczytana metrycznie, bywa nieco nużąca), 
w czym przypomina Dzieje Herodota. Trudno jednak a priori odrzucić założenie, że 
zawiera nie tylko obserwacje z życia Persji współczesnej autorowi, ale i wcześniej-
szej, utrwalone w ustnej tradycji. Jednym z najważniejszych argumentów pozostaje 
właśnie ten, iż Ksenofont był zaznajomiony z perską tradycją oralną i w niej naj-
prawdopodobniej należy poszukiwać źródeł baśniowego kolorytu dzieła. Również 
stosowanie przez autora w wielu miejscach owej, określanej dzisiejszym terminem, 
interpretatio Graeca nie umniejsza doniosłości dzieła dla poznania wielu oriental-
nych realiów.  barbarzyńcy (ὑπὸ τῶν βαρβάρων [hypó tón barbáron]) – słowem tym 
Hellenowie określali wszystkich niemówiących po grecku cudzoziemców, szczegól-
nie Persów, a przez długi czas nie miało ono pejoratywnego znaczenia.  tak Dalece 
żądNy sŁawy ‒ Cyrus przypomina tu herosów i arystokratów greckich, jak również 
króla Aleksandra Macedońskiego, dla którego perski władca był zresztą wzorem do 
naśladowania (Arrian, Anab. 6,28‒29), a Strabon (11,11,4) nazywa Aleksandra nawet 
„fanem Cyrusa” (φιλόκυρον [filókyron]).  Ten krótki wykaz cech idealnego władcy 
jest, obok Agesilaosa, jednym z pierwszych w literaturze greckiej. Takie spisy będą 
pojawiać się później w filozoficznym piśmiennictwie epoki hellenistycznej, z którego 
korzystał Polluks (Onomast. 1,40‒43).

17 jak To się DzieJe W barDzo Wielu państwacH ‒ oczywiście autor ma na my-
śli wszystkie inne państwa greckie oprócz Sparty, a swoje krytyczne opinie kieruje 
przede wszystkim w stronę Aten, szczególnie w pierwszej księdze Cyropedii.

18 jedNak WyMaga się PoTeM oD obyWaTeli, żeby nie kradli ‒ zakaz kradzieży nie 
dotyczył Sparty, gdzie zgodnie z zaleceniem prawodawcy Likurga zezwalano chłop-
com na kradzież żywności dla zaspokojenia głodu, a karani byli tylko ci, którzy dali 
się złapać (Resp.Lac. 2,6,8).
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lub hańbiącego czynu. Starają się zaś o to w ten sposób.19 [Perso-
wie] mają tak zwany wolny plac,20 gdzie wznosi się królewski pałac 
i inne gmachy publiczne. Przeniesiono stamtąd kupców wraz z ich 
straganami, z ich krzykiem i prostackimi zachowaniami w inne miej-
sce, aby ten wrzask nie mieszał się z ogładą ludzi wykształconych.21 
[2,4] Ów położony wokół budynków publicznych plac podzielony 
jest na cztery części: jedna przeznaczona jest dla chłopców, inna 
dla efebów, kolejna dla mężczyzn w sile wieku, a jeszcze inna dla 
tych, którzy przekroczyli wiek zdatny do służby wojskowej.22 Każdy 
z nich udaje się do części zgodnie z prawem dla niego przeznaczonej: 
chłopcy, podobnie jak mężczyźni w sile wieku, o świcie, a „starsi” 
przybywają, ilekroć mają ochotę, z wyjątkiem dni wyznaczonych, 
kiedy muszą przybyć. Wyposażeni w lekkie uzbrojenie efebowie 
spędzają noce, pełniąc straż wokół budynków publicznych. Wyjątek 
stanowią żonaci ‒ ich przybycie nie jest wymagane, o ile wcześniej 
nie zażądano, by się stawili, ale im także nie przystoi zbyt częsta nie-
obecność. [2,5] Na czele każdej z tych grup stoi dwunastu zwierzchni-
ków, bo Persowie są podzieleni na dwanaście szczepów.23 I tak nad 
chłopcami opiekę sprawują ci wybrani spośród „starszych”, którzy 
‒ jak można by się spodziewać ‒ będą mieli na dzieci najkorzyst-
niejszy wpływ. Podobnie efebów doglądają wybrani spośród męż-
czyzn w sile wieku, którzy, jak się wydaje, mają najlepszy wpływ na 
podopiecznych. Natomiast na czele mężczyzn w sile wieku stawia 

19 Podobny, do przedstawionego poniżej, system wychowania państwowego, 
który Ksenofont przypisuje Persom, obowiązywał w państwach doryckich: w Spar-
cie i na Krecie, co autor omawia w Ustroju politycznym Sparty; por. także Arystoteles 
(EN 10,9,13). Kierując się swoją głęboko zakorzenioną sympatią dla Sparty, autor 
przenosi do Persji spartańskie wzory wychowawcze.

20 Wolny Plac (ἐλευθέρα ἀγορά [eleuthéra agorá]; dosłownie: ‘wolny rynek, otwarty 
plac’) ‒ określenie trudne do wyjaśnienia w tym kontekście. Być może Ksenofont 
chciał zaznaczyć, że było to miejsce, gdzie nie działo się nic, co byłoby niegodne 
wolnego człowieka, oraz gdzie wszystko odbywało się jawnie (Anab. 1,9,13). Ary-
stoteles (Polit. 7,12) wspomina o tak samo nazywanym i podobnie wyglądającym 
placu u Tessalów. Czyżby Ksenofont posłużył się wzorem zapożyczonym z Tessalii?

21 Herodot (1,153), w przeciwieństwie do Ksenofonta, utrzymywał, że u Persów 
nie było targowisk.

22 Dla efebóW (ἐφήβοις [efébois]; dosłownie: ‘efebów’, tj. [chłopców] zmężnia-
łych) ‒ Grecy nazywali efebami młodzieńców między 16. a 18. (ewentualnie 20.) ro-
kiem życia, odbywających pod nadzorem polis wstępną służbę wojskową. Instytucja 
ta nie pasuje więc do przedstawionych przez Ksenofonta stosunków perskich, gdzie 
wychowankowie przebywali w grupie efebów od 16. lub 17. roku życia (zob. niżej, 
1,2,8) przez 10 lat (1,2,9. 12), a więc znacznie dłużej niż trwała służba ateńskich 
efebów.  Podział Persów na cztery grupy wiekowe, jak zresztą wiele innych osobli-
wości z życia Persów przedstawionych zgodnie z wyobrażeniami autora Cyropedii, 
stanowi kopię instytucji społecznych Spartan.

23 Herodot (1,125) zna i wylicza tylko 10 perskich plemion.
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się tych, którzy, jak się zdaje, najskuteczniej przysposobią ich do 
wykonywania rozkazów i rozporządzeń najwyższej władzy. Wybiera 
się również zwierzchników dla „starszych”, aby i oni wypełniali 
swoje obowiązki.24

Aby przybliżyć sposób, dzięki któremu starają się być jak naj-
lepszymi obywatelami, szczegółowo też opowiem, co należy u nich 
czynić w każdym okresie życia.25 [2,6] I tak, chłopcy uczęszczają-
cy do szkół bezustannie uczą się sprawiedliwości26 i podchodzą 
do tego podobno tak jak my, gdy zamierzamy nauczyć się czytać 
i pisać. Ich przełożeni większość dnia spędzają na ocenianiu ich 
postępowania. Zdarzają się bowiem także między chłopcami, po-
dobnie jak między dorosłymi, wzajemne oskarżenia o kradzież, 
rabunek, przemoc, oszustwo, szkalowanie oraz inne wykroczenia, 
jakie się zwykle popełnia. Spośród oskarżonych o przestępstwo 
karę ponoszą więc ci uznani za winnych. [2,7] Ale karzą też ta-
kiego, o którym wiadomo, że stawiał niesłuszne zarzuty. Ponadto 
rozstrzygają w sprawie zarzutu, który najczęściej bywa przyczyną 
wzajemnej między ludźmi nienawiści, choć najrzadziej przedmio-
tem procesu, czyli w sprawie zarzutu o niewdzięczność. I jeżeli się 
przekonają, że ktoś mógł się odwdzięczyć, ale się nie odwdzięczył, 
srogo go karzą. Są bowiem zdania, że niewdzięczny nie troszczy się 
przede wszystkim o bogów, a także o rodziców, ojczyznę i o przy-
jaciół. Tuż za niewdzięcznością, jak się wydaje, podąża przecież 
bezwstyd; bo i on jest najpotężniejszym inicjatorem wszelkiego 
występku.

[2,8] Poza tym nauczają oni chłopców rozwagi;27 wyjątkowo zaś 
korzystny w nabywaniu przez nich cnoty umiarkowania jest fakt, że 
przez cały dzień obserwują skromny tryb życia starszych [od siebie]. 
Uczą ich również posłuszeństwa wobec przełożonych,28 do czego 
najlepiej przyczynia się obserwowanie starszych, którzy właśnie gor-
liwie słuchają swych przełożonych. Uczą też panowania nad głodem 

24 obowiązki (τὰ καθήκοντα [tá kathékonta]) – później jeden z podstawowych ter-
minów z zakresu filozofii etycznej stoików.

25 Również w Sparcie celem wychowania państwowego, jednakowego dla 
wszystkich obywateli, stało się ukształtowanie silnych fizycznie, zdyscyplinowanych 
i dzielnych żołnierzy. Przejście przez wszystkie etapy edukacji było także niezbęd-
nym warunkiem uzyskania pełni praw obywatelskich.

26 sprawiedliwości (δικαιοσύνην [dikaiosýnen]) ‒ młody Cyrus pokaże wkrótce 
(1,3,6‒7), jaką naukę wyniósł z tych lekcji sprawiedliwości.

27 rozWagi (σωφροσύνην [sofrosýnen]) ‒ w Sparcie nauczanie skromności było 
zgodne z nakazami Likurga (Resp.Lac. 3,4).

28 Bezwzględne podporządkowanie zwierzchnikom obowiązywało w Sparcie 
zarówno chłopców, jak i dorosłych mężczyzn (Resp.Lac. 2,10).
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i pragnieniem;29 wielce przydatne jest tutaj, że chłopcy obserwują, jak 
starsi na posiłek udają się nie wcześniej, zanim nie pozwolą im na to 
przełożeni, oraz to, że chłopcy żywią się nie u matki, lecz u nauczy-
ciela, gdy tylko zwierzchnicy dadzą im znak. Do jedzenia przynoszą 
ze sobą z domu chleb i jako dodatek rzeżuchę,30 w razie zaś, gdyby 
ktoś odczuwał pragnienie, mają przy sobie dzbanek, którym z rzeki 
czerpią wodę do picia. Oprócz tego uczą się strzelać z łuku i rzucać 
oszczepem.31 Takim oto zajęciom oddają się chłopcy aż do szesnastego 
lub siedemnastego roku życia,32 potem przechodzą do grupy efebów.

[2,9] Efebowie z kolei żyją w następujący sposób. Przez dziesięć 
lat od chwili, gdy wyszli z wieku chłopięcego, spędzają noc, jak już 
wcześniej wspomniano, wokół budynków publicznych, zarówno aby 
strzec miasta, jak i przestrzegać obyczajności, wydaje się bowiem, 
iż ów wiek wymaga największej troski.33 Również za dnia pozostają 
do dyspozycji swych zwierzchników; na wypadek, gdyby trzeba coś 
uczynić dla dobra ogółu albo gdy wymaga tego sytuacja, wszyscy 
pozostają przy budynkach publicznych. Kiedy natomiast król udaje 
się na polowanie,34 zabiera ze sobą połowę straży; w ciągu miesią-
ca czyni to wielokrotnie. Uczestnicy polowania muszą mieć łuki, 
u boku kołczan, w pochwie szeroki, zakrzywiony nóż lub topór, nad-
to plecioną tarczę oraz dwa oszczepy: pierwszy do rzucania, drugi, 
o ile zajdzie konieczność, do użycia wręcz.35

29 Krytykę braku umiaru Ksenofont przeprowadził w innym swoim dziele (Mem. 
4,5).

30 jako dodatek rzeżucHę (ὄψον δὲ κάρδαμον [ópson dé kárdamon]) ‒ nietypowa 
dieta i ‒ jak się wydaje ‒ niewłaściwa dla młodego, rozwijającego się organizmu. 
Cyceron (Fin. 2,92) wspomina o niej prawdopodobnie z odrobiną ironii.

31 Herodot (1,136) mówi tylko o strzelaniu z łuku.
32 Okres dzieciństwa trwał bardzo długo. Ksenofont nie podaje, od jakiego wieku 

zaczynało się wychowanie chłopców w Persji, według Herodota (1,136) – od piątego 
roku życia.

33 jak już wcześNiej WsPoMniano ‒ por. wyżej, 1,2,4.  Przy tym systemie wy-
chowania państwowego bardzo niewiele czasu pozostaje na życie rodzinne, bowiem 
chłopcy śpią jeszcze wprawdzie u rodziców, ale posiłki spożywają na „wolnym pla-
cu”. Zauważmy, że Ksenofont w całym dziele nie poświęca ani jednego słowa wza-
jemnym relacjom między rodzicami a synami.

34 na PoloWanie (ἐπὶ θήραν [epí théran]) ‒ temat polowania będzie stale powracać 
w Cyropedii. Swoje główne pomysły związane z tym zajęciem wykłada Ksenofont 
w podręczniku O łowiectwie (zwłaszcza w rozdziale 12). Warto dodać, że zachował 
się bezcenny zabytek z wyobrażeniem Cyrusa (być może Cyrusa Młodszego) na ło-
wach: to lekyt (lékythos) Ateńczyka Ksenofantosa, wykonany ok. 400 r. Znaleziono 
go w Pantikapajon (dziś: Kercz) na Krymie. Przedstawia łowy perskiej elity na dzika, 
jelenia i gryfy, a myśliwi polują konno, pieszo i na rydwanie; noszą imiona, m.in. 
Cyrus i Dariusz.

35 szeroki, zakrzywioNy Nóż (κοπίδα [kopída]) – κοπίς [kopís] to orientalna broń 
o zakrzywionej klindze (głowni, brzeszczocie), służąca do cięcia; posługiwali się 
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[2,10] Powód, dla którego polowanie objęte jest nadzorem państwa, 
a król ‒ podobnie jak na wojnie ‒ pełni rolę dowódcy młodych my-
śliwych, sam poluje i dba, żeby inni polowali, jest zdaniem [Persów] 
taki, iż stanowi ono najbardziej naturalne przygotowanie do zadań 
wojennych.36 Polowanie przyzwyczaja przecież do porannego wsta-
wania, do znoszenia upałów i mrozów, zaprawia do marszu i biegu, 
należy też strzelać wówczas z łuku i rzucać oszczepem do zwierzyny, 
gdziekolwiek się ona pojawi. Trzeba ponadto tylekroć zachowywać 
hart ducha, ilekroć naprzeciw stanie jakieś silne zwierzę, bo oczy-
wiście gdy się zbliża, trzeba je razić i jednocześnie mieć się na bacz-
ności w razie jego ataku. Toteż niełatwo znaleźć podczas polowania 
taką sytuację, jaka nie przytrafiłaby się w bitwie.

[2,11] Wyruszają na polowanie zaopatrzeni w obfitsze, z natury 
rzeczy, śniadanie niż chłopcy, aczkolwiek co do składników takie 
samo. Kiedy polują, nie jedzą śniadania. A gdyby ze względu na 
zwierzynę musieli pozostać jeszcze dłużej albo z jakiegoś innego 
powodu chcieliby dalej polować, wówczas śniadanie traktują jak 
obiad i następnego dnia znowu polują aż do obiadu, zatem oba te 
dni liczą jako jeden, ponieważ zjedli posiłek przeznaczony na jeden 
dzień. Czynią tak, by nawyknąć do takiego samego postępowania 
podczas wojennych trudów. Jako dodatek do chleba jedzą to, co upo-
lują, a jeżeli niczego nie upolują, jedzą rzeżuchę. Jeśli ktoś sądzi, że 
posilają się bez apetytu, skoro do chleba mają tylko rzeżuchę, bądź 
niechętnie piją, skoro mają tylko wodę, niech pamięta, jak głodnemu 
smakuje jęczmienny placek i pszenny chleb, z jakąż rozkoszą spra-
gniony pije wodę. [2,12] Natomiast oddziały, które pozostały na miej-
scu, ćwiczą się w tym, czego nauczyli się chłopcy, czyli w strzelaniu 
z łuku i rzucaniu oszczepem, w czym zresztą nieustannie ze sobą 
współzawodniczą.37 Odbywają się też w tych dyscyplinach publiczne 

nią przede wszystkim jeźdźcy; według niektórych znawców broni był prototypem 
późniejszego perskiego kindżału.  ToPór (σάγαριν [ságarin]) – σάγαρις [ságaris], topór 
bojowy o podwójnym ostrzu, to również broń typowo orientalna, porównywana nie-
kiedy do maczety. Herodot wiąże go ze Scytami i Massagetami (1,125; 4,5), według 
Ksenofonta walczyły nim Amazonki (Anab. 4,4,16; 5,4,13). Jest on wyobrażony na 
reliefach schodów wiodących do apadany pałacu w Persepolis oraz na płaskorzeźbie 
Sarkofagu Aleksandra w Sydonie.  plecioNą tarczę (γέρρον [gérron]) – mała, lekka, 
okrągła tarcza z plecionki wiklinowej, obciągnięta skórą, ewentualnie wzmocniona 
płytkami metalowymi (2,1,9; 3,2,7), różna od ἀσπίς [aspís], dużej okrągłej tarczy ho-
plickiej z dwoma uchwytami (7,1,33).

36 Zob. Ksenofont (Resp.Lac. 4,7), Platon (Euthyd. 290b; Leg. 823b‒824b), Ary-
stoteles (Polit. 1256b,23‒26), także Wegecjusz (Epit.milit. 1,7).

37 W czyM zresztą nieusTannie ze sobą wspóŁzawodNiczą (διαγωνιζόμενοι ταῦτα 
πρὸς ἀλλήλους διατελοῦσιν [diagonizómenoi taúta prós allélus diatelúsin]) ‒ duch współza-
wodnictwa przenikał całe greckie wychowanie, ideę arystokratyczną, a idea ta była 
szczególnie droga Ksenofontowi, który nieustannie podkreśla dobrodziejstwa płyną-
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zawody i odbywa się przydzielanie nagród. Oddział, w którym jest 
najwięcej zręcznych, dzielnych i posłusznych [młodzieńców], staje 
się obiektem pochwał współobywateli, a szacunkiem obdarzają oni 
nie tylko obecnego opiekuna, ale również tego, który wychowywał 
ich w wieku chłopięcym. Tych efebów, którzy pozostali, wykorzy-
stują także urzędnicy państwowi, jeżeli trzeba czegoś strzec, tropić 
przestępców bądź schwytać rozbójników, a także do innych zadań 
wymagających siły i szybkości. Tym oto zajmują się efebowie. Po 
upływie dziesięciu lat przechodzą do grupy mężczyzn w sile wieku.

[2,13] Przez dwadzieścia pięć lat od chwili owego przejścia wiodą 
oni takie oto życie. Najpierw, tak jak efebowie, oddają się do dys-
pozycji urzędników państwowych, ilekroć dla dobra ogółu należy 
dokonać czegoś, co wymaga ludzi rozważnych, a zarazem będących 
jeszcze w pełni sił. Jeżeli zajdzie potrzeba jakiejś zbrojnej wyprawy, 
to mężowie, którzy odebrali takie wychowanie, już nie wyruszają 
wyposażeni w łuki i oszczepy, lecz w tak zwaną broń do walki wręcz, 
czyli w pancerz wokół piersi, plecioną tarczę w lewej ręce (takie 
właśnie mają przedstawieni na malowidłach Persowie), a w prawej 
ręce w krótki miecz lub szeroki, zakrzywiony nóż.38 Spośród nich 
wybiera się wszystkich urzędników, z wyjątkiem nauczycieli chłop-
ców. A kiedy upłynie dwadzieścia pięć lat, mogą być wówczas już 
po pięćdziesiątce. Przechodzą następnie do grupy tych, których zwie 
się „starszymi”, i rzeczywiście takimi oni są.

[2,14] „Starsi” już nie wyruszają zbrojnie poza granice swego kra-
ju,39 lecz pozostając w ojczyźnie, wyrokują we wszystkich sprawach 
publicznych i prywatnych. Rozstrzygają o życiu i śmierci oraz wy-
bierają wszelkich urzędników. Jeżeli któryś z efebów lub mężczyzn 
w sile wieku nie dopełni obowiązku, każdy ze zwierzchników tychże 
grup lub ktokolwiek zechce, donosi o tym, natomiast „starsi” po 
wysłuchaniu wykluczają winnego ze społeczności. Taki wyrzutek 
resztę życia dokańcza we wzgardzie.

[2,15] Aby jednak dokładniej ukazać ustrój Persów, wrócę na chwi-
lę do tego, co powiedziałem wcześniej, teraz bowiem zagadnienie 

ce z rywalizacji i przyznawania nagród. Aż do końca dzieła Cyrus będzie organizo-
wał zawody i wręczał nagrody (zwłaszcza niżej, 2,1,20–24; także Resp.Lac. 4,1–7).

38 broń Do walki wręcz (τὰ δὲ ἀγχέμαχα ὅπλα [tá dé anchémacha hópla]; dosłownie: 
‘broń do walki z bliska’) ‒ termin anchémachoi (‘walczący wręcz, walczący w bez-
pośrednim starciu’) znał już Homer (Il. 13,5; 16,248. 272; 17,165).  PrzeDsTaWieni 
na malowidŁacH PersoWie ‒ w takim uzbrojeniu widnieli na malowidle ściennym 
w tzw. Pstrym Portyku (Στοά ποικίλη [Stoá poikíle]) w Atenach (V w.), upamiętniają-
cym zwycięstwo Greków nad Persami pod Maratonem (490 r.).

39 Podobnie chór starców u Ajschylosa (Pers. 1‒7) wyjaśnia, że Kserkses, wyru-
szając na wyprawę przeciwko Hellenom, pozostawił państwo ich opiece.
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można przedstawić w kilku już tylko słowach dzięki wcześniejszej 
wypowiedzi. Otóż twierdzi się, że jest około stu dwudziestu tysięcy 
Persów.40 Żaden nie jest ustawowo odsunięty od godności i urzę-
dów, ale ‒ co więcej ‒ wszyscy Persowie mogą posyłać dzieci do 
publicznej szkoły sprawiedliwości, jednak tylko wtedy posyłają, 
gdy są w stanie je utrzymać bez wykorzystywania do pracy po-
mocniczej, jeżeli zaś nie są w stanie, to nie posyłają.41 Ci, którzy 
otrzymają wychowanie od publicznych nauczycieli, mogą spędzać 
młodość wśród efebów, natomiast ci, którzy nie odebrali takiego 
wychowania, są pozbawieni tej możliwości. Z kolei tym, którzy 
ukończyli pobyt w grupie efebów, wypełniwszy ustanowione pra-
wem zadania, wolno wstąpić do grupy dorosłych mężczyzn oraz 
piastować godności i urzędy, ale ci, którzy nie przebywali w grupie 
efebów, nie mają wstępu do grupy dorosłych. Podobnie ci, którzy 
jako mężczyźni w sile wieku wywiązali się ze swych obowiązków 
bez zarzutu, przechodzą do grupy „starszych”. I tak oto „starszymi” 
zostają ci, którzy wypełnili wszystkie zaszczytne zadania.42 Jest to 
ustrój, który ‒ według przekonania [Persów] ‒ zdecydowanie kształ-
tuje najlepszych obywateli.

[2,16] Jeszcze i teraz istnieją świadectwa zarówno ich umiarkowa-
nia w jedzeniu i piciu, jak stosownego sposobu trawienia pokarmu, 
albowiem jeszcze i teraz uchodzi u Persów za sromotę pluć, smarkać 
oraz ujawniać wzdęcia, za sromotę uchodzi też na oczach wszystkich 
udawanie się na stronę, by oddać mocz lub załatwić inną tego rodza-
ju potrzebę.43 Nie zdołaliby tego wszystkiego przestrzegać, gdyby 
nie byli powściągliwi w jedzeniu i nie wypacali przyjętych płynów 
tak, by nie wydalać ich już żadną inną drogą. To właśnie miałem do 

40 sTu DWuDziesTu tysięcy ‒ historyk nie opiera się tu na żadnych wiarogodnych 
źródłach i liczba ta jest z pewnością znacznie zaniżona.

41 Ksenofont nie wyjaśnia, do czego sprowadza się w istocie to zastrzeżenie, 
a mianowicie, że dzieci, których rodziców nie stać na posyłanie ich do „szkoły spra-
wiedliwości”, będą w przyszłości pozbawione praw obywatelskich. Jak wynika z tek-
stu zaraz niżej, szeregi pozbawionych tych praw powiększają również ci Persowie, 
którzy nie przeszli przez wszystkie szczeble edukacji państwowej.

42 wszystkie zaszczyTne zaDania (πάντων τῶν καλῶν [pantón tón kalón]; dosłownie: 
’rzeczy piękne’) – w Sparcie termin tá kalá oznaczał i zaszczytne prawa, i obowiązki 
pełnoprawnego obywatela Sparty; Ksenofont przenosi go na stosunki perskie.

43 uchoDzi u PersóW za sromotę pluć ‒ podobnie o obyczaju Medów pisze 
Herodot (1,99).  smarkać… lub zaŁatwić iNNą Tego roDzaJu potrzebę ‒ to samo 
o Persach mówi Herodot (1,133).  Ta sławiona przez Hellenów powściągliwość 
Medów i Persów wynikała być może z nakazów religii Zaratustry. Według Awesty 
wszystko, co nieczyste, a szczególnie ślina i inne wydzieliny ciała, daje złym du-
chom (daeva) władzę nad człowiekiem. Autor wybrał niezbyt fortunne miejsce na 
poczynienie wzmianki o tych szczegółach, będzie o nich mowa ponownie na końcu 
dzieła (8,1,42; 8,8,11).
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powiedzenia ogólnie o wszystkich Persach. Teraz opowiem dzieje 
Cyrusa, bo to z jego powodu podjąłem się tego opowiadania, a roz-
pocznę od dzieciństwa.

[3,1] Cyrus aż do wieku dwunastu lat, bądź jeszcze nawet nieco 
dłużej, wychowywany był w opisany właśnie sposób, przy czym 
spośród wszystkich rówieśników wyróżniał się nie tylko umiejęt-
nością szybkiego uczenia się tego, czego wymagano, ale również 
zręcznym i odważnym wykonywaniem wszelkich zadań. Po upływie 
tego czasu Astyages kazał sprowadzić swoją córkę i jej syna, pragnął 
bowiem ujrzeć chłopca, jako że słyszał o jego szlachetności i odwa-
dze.44 Przybyła więc do ojca sama Mandane wraz z synem Cyrusem. 
[3,2] Jak tylko Cyrus przybył i zrozumiał, że Astyages jest ojcem jego 
matki, natychmiast ‒ jako dziecko z natury serdeczne ‒ uściskał 
go, tak jakby ściskał go jakiś dawny towarzysz z lat młodzieńczych 
i jakiś dawny przyjaciel, toteż patrząc na jego przyozdobienia, poma-
lowane oczy, wypomadowaną twarz i sztuczne włosy, co oczywiście 
było zwyczajowe u Medów (bo wszystko to jest medyjskie, podobnie 
jak purpurowe chitony i kaftany oraz łańcuchy na szyi i bransolety 
na ramionach, natomiast u Persów, w ich ojczyźnie, jeszcze i teraz 
szaty są o wiele skromniejsze, a posiłki mniej wyszukane),45 tak oto 
patrząc na pełen przepychu strój dziadka, spojrzał na niego i zawołał:

44 szlacHetNości i oDWaDze (καλὸν καὶ ἀγαθόν [kalón kaí agathón]) ‒ epitety καλὸς 
κἀγαθός ([kalós kagathós]; dosłownie: ‘piękny i dobry’), oznaczające kwalifikacje mo-
ralne, łączą piękno fizyczne i szlachetność charakteru, w tym dzielność (καλοκἀγαθία 
[kalokagathía]), a w Cyropedii będą wielokrotnie przydawane Cyrusowi; por. także 
Ksenofont (Symp. 1,1).

45 PoMaloWane oczy, wypomadowaNą TWarz ‒ o tym zwyczaju orientalnych wład-
ców oraz dostojników dworu Ksenofont wspomni raz jeszcze (8,1,41). Malowanie 
oczu, a raczej brwi i rzęs, przez co wydawały się większe i bardziej żywe (Pliniusz 
Starszy, NH 28,34; widać to znakomicie u Persów na słynnej „mozaice Aleksandra”, 
zamówionej przez nieznanego mieszkańca hellenistycznych Pompejów kopii grec-
kiego obrazu Filoksenosa z Eretrii), było na Wschodzie szeroko rozpowszechnionym 
zwyczajem, z którym za pośrednictwem mieszkańców Jonii zaznajomiły się grec-
kie kobiety (Oec. 10,5). Również zwyczaj szminkowania twarzy przywędrował ze 
Wschodu do Grecji, a później do Rzymu (Oec. 10,2; Owidiusz, Ars. 3,199; Medic. 
81). Na ten temat Ksenofont wypowiada krytyczną opinię w piśmie O gospodar-
stwie (10,3–9), lecz tam słowa potępienia odnoszą się do makijażu kobiet.  chi-
Tony (χιτῶνες [chitónes]) – były podstawową odzieżą Greków, przypominały długą 
koszulę bez rękawów, na którą nakładano zwykle płaszcz: długi (himation) lub krótki 
(chlamidę).  kaftaNy (κάνδυες [kándyes]) – miały szerokie i długie rękawy. Cyrus 
podczas uroczystej procesji, jaka odbyła się w Babilonie po zdobyciu miasta, sam 
przywdzieje taki purpurowy kaftan (8,3,13).  u PersóW… Jeszcze i Teraz szaTy są 
o Wiele skromNiejsze ‒ o tym, że stroje Medów były znacznie bardziej wyrafinowane 
i bogatsze od ubioru Persów, pisze Herodot (1,135). Z czasem perscy dostojnicy na 
polecenie Cyrusa przejmą styl ubierania się i zwyczaje medyjskie (8,1,41), o czym 
wspominają także Herodot (1,135) i Strabon (11,13). Por. także niżej, 1,4,26; 2,4,1; 
8,1,40.
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‒ Mamo, jakże pięknego mam dziadka!
A gdy matka zapytała, kto mu się wydaje piękniejszy: ojciec czy 

dziadek, Cyrus odpowiedział:
‒ Mamo, wśród Persów zdecydowanie najpiękniejszy jest mój oj-

ciec, ale wśród Medów, jakich wielu widziałem przecież w podróży 
i w pałacu, bez wątpienia najpiękniejszy jest ten oto mój dziadek.

[3,3] Wówczas dziadek odwzajemnił uściski chłopca, kazał go 
odziać w piękne szaty oraz obdarował ozdobnymi łańcuchami na 
szyję i naramiennikami, a ilekroć dokądś wyruszał, obwoził go na 
koniu ze złotą uzdą, tak jak on sam zwykł jeździć. Ponieważ Cyrus 
był dzieckiem rozmiłowanym w pięknie i zaszczytach, cieszył się 
z szat, a wprost niebywale radowała go nauka konnej jazdy; u Per-
sów bowiem z powodu trudności, jakie nastręczało zarówno wyży-
wienie koni, jak i poruszanie się na nich po górzystym terenie, widok 
konia był rzadkością.46

[3,4] Gdy Astyages spożywał obiad wraz z córką i Cyrusem, ponie-
waż chciał zapewnić chłopcu jak najsmaczniejsze posiłki, aby mniej 
tęsknił za domowym jadłem, kazał mu podać półmisek smakoły-
ków oraz najróżniejsze sosy i potrawy. Cyrus, jak podają, powiedział 
wówczas:

‒ Dziadku, jakże wiele trudu przysparza ci posiłek, jeżeli musisz 
wyciągać ręce w kierunku tych wszystkich miseczek i kosztować 
tylu różnorodnych potraw.

‒ Dlaczego? – miał zapytać Astyages. ‒ Czy ten oto posiłek nie 
wydaje ci się o wiele smaczniejszy niż u Persów?

Cyrus odpowiedział mu na to:
‒ Tak, dziadku, ale u nas droga do nasycenia się jest o wiele ła-

twiejsza i szybsza niż u was, bo nas prowadzą do tego chleb i mięso, 
a wy wprawdzie dążycie do tego samego celu co my, jednak tułając 
się tu i ówdzie po wielu zakrętach, z trudem docieracie tam, dokąd 
my już dawno przybyliśmy.47

‒ [3,5] Ależ, chłopcze ‒ odrzec miał Astyages ‒ wcale nie odczu-
wamy uciążliwości owego błąkania się. Kiedy i ty skosztujesz ‒ 
stwierdził ‒ przekonasz się, że to przyjemne.

‒ Przecież widzę ‒ powiedział Cyrus ‒ że i ty, dziadku, brzydzisz 
się tymi potrawami.

Astyages zapytał:

46 Autor pozostaje tu w pozornej sprzeczności z tym, co twierdzi na końcu dzieła 
(8,8,12), ale uwagi te odnoszą się właśnie do czasów Cyrusa Wielkiego i nieco póź-
niejszych. Według Ksenofonta bowiem to dopiero Cyrus zorganizował perską jazdę, 
kiedy jako młodziutki wódz zrozumiał, że jest niezbędna w walce.

47 Jedna z wielu rozbudowanych metafor, jakie spotykamy w Cyropedii. Autor 
rozwija ją bardzo naturalnie i podejmuje na nowo w zdaniu poniżej.
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‒ Na podstawie czego, chłopcze, wyciągnąłeś taki wniosek?
‒ Ponieważ widzę ‒ powiada ‒ że ilekroć dotkniesz chleba, ni-

czym nie wycierasz sobie ręki, ale ilekroć dotkniesz którejś z tych 
potraw, natychmiast wycierasz rękę ręcznikiem, zupełnie jakbyś był 
niezadowolony, że się nimi ubrudziłeś.

[3,6] Na to rzekł Astyages:
‒ Jeżeli więc tak myślisz, chłopcze, to przynajmniej racz się mię-

sem, abyś do domu powrócił jako krzepki młodzieniec.48

W czasie, gdy to mówił, kazał mu podać dużo dziczyzny i mięsa 
zwierząt hodowlanych. Skoro Cyrus ujrzał tak wiele mięsiwa, zapytał:

‒ Czy rzeczywiście dajesz mi, dziadku, całe to mięso, żebym je 
spożytkował tak, jak tylko zechcę?

‒ Tak, na Zeusa ‒ rzekł ‒ ja ci je daję, chłopcze!
[3,7] Wówczas Cyrus rozdzielił otrzymane mięso pomiędzy służą-

cych dziadka, mówiąc do każdego:
‒ Daję je tobie, ponieważ gorliwie uczysz mnie jeździć konno; 

tobie dlatego, że podarowałeś mi oszczep i teraz już go mam;49 tobie, 
ponieważ dobrze usługujesz mojemu dziadkowi; tobie dlatego, że 
szanujesz moją matkę.

Czynił tak, dopóki nie rozdał całego mięsa, jakie otrzymał.
‒ [3,8] A Sakasowi ‒ zapytał Astyages ‒ podczaszemu, którego 

najbardziej cenię, niczego nie dasz?
Otóż tak się złożyło, że Sakas był zarówno pięknym mężczyzną, 

jak i pełnił zaszczytną funkcję wprowadzania tych, którzy ubiegali 
się o widzenie z Astyagesem, oraz odprawiania tych, których przed-
stawienie władcy wydawało mu się niestosowne. Cyrus jako chło-
piec, który jeszcze niczego się nie boi, zapytał bez namysłu:

‒ Na Zeusa, z jakiego powodu, dziadku, tak go cenisz?
Astyages odpowiedział żartobliwym pytaniem:
‒ Czy nie widzisz, jak pięknie i godnie nalewa wino?
Podczaszowie tutejszych królów pełnią swoją funkcję zręcznie: 

nalewają wino czysto, podają je, trzymając puchar50 trzema palcami, 
i podchodzą tak, by pragnącemu się napić podsunąć puchar w sposób 
dla niego najdogodniejszy.

48 Czy przypadkiem Ksenofont ustami Astyagesa nie czyni tu aluzji do w istocie 
osłabiającej młode organizmy diety w „szkole sprawiedliwości”? Por. wyżej, 1,2,8.

49 oszczeP (παλτόν [paltón]) – był to oszczep z metalowym grotem, który mógł 
otrzymać dopiero młodzieniec. Cyrusowi, wówczas jeszcze chłopcu, nie przysługi-
wał taki rodzaj oręża.  i Teraz już go MaM (νῦν γὰρ τοῦτ’ ἔχω [nýn gár tút’ écho]) ‒ ta 
część zdania greckiego jest trudna do oddania w przekładzie, bowiem jest to okrzyk 
radości chłopca, bardzo szczęśliwego z posiadania broni przysługującej osobie star-
szej od niego, broni, której pragnął od długiego już czasu.

50 Puchar (τὴν φιάλην [tén fiálen]) – okrągłe, szerokie i płaskie naczynie do picia.
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‒ [3,9] Dziadku – odrzekł ‒ rozkaż więc Sakasowi, żeby i mnie 
podał puchar, abym i ja, pięknie go dla ciebie napełniwszy, pozyskał, 
o ile zdołam, twoje względy.

I [Astyages] polecił mu go dać. Cyrus wziął puchar i wypłukał 
go tak dokładnie, jak to widział u Sakasa, po czym przybrawszy, tak 
jak i tamten, wielce poważną i godną minę, podał dziadkowi puchar 
w ten sposób, że ogromnie rozbawił i matkę, i Astyagesa. Sam Cy-
rus także głośno się roześmiał, przyskoczył do dziadka i całując go, 
powiedział:

‒ Sakasie, przepadłeś! Usunę cię z twego stanowiska, bo nie tylko 
będę zgrabniej niż ty nalewać wino, ale nie będę go przy tym upijać.

Otóż królewscy podczaszowie, ilekroć podają puchar, czerpakiem 
nabierają z niego odrobinę wina, wylewają na lewą dłoń i spijają, 
a czynią tak dlatego, żeby nie zyskiwali na tym niczego w razie 
dolania trucizny.51

[3,10] Następnie Astyages rzekł żartobliwie:
‒ A dlaczego, Cyrusie, skoro we wszystkim naśladujesz Sakasa, 

nie spiłeś wina?
‒ Na Zeusa ‒ odpowiedział ‒ ponieważ bałem się, czy w dzbanie52 

nie znalazła się domieszka trucizny. Bo gdy z okazji urodzin53 gości-
łeś przyjaciół, wyraźnie dostrzegłem, że on nalewał wam truciznę.

‒ A jakże to ‒ zapytał ‒ spostrzegłeś, chłopcze?
‒ Ależ, na Zeusa ‒ odpowiedział ‒ przecież widziałem, jak je-

steście osłabieni na duchu i ciele, gdyż wy sami robiliście to, czego 
najpierw zabranialiście nam, chłopcom. Otóż wszyscy krzyczeliście 
naraz, przy tym jeden nic a nic nie rozumiał drugiego, a także bar-
dzo śmiesznie śpiewaliście, po czym zapewnialiście śpiewającego, 
w ogóle go nie słuchając, że śpiewa najlepiej; każdy z was mówił 
o swojej tężyźnie, a ilekroć podnosiliście się do tańca, nie tylko nie 
byliście w stanie tańczyć do taktu, ale nawet utrzymać się prosto na 
nogach. Zapomnieliście zupełnie: ty, że jesteś królem, a pozostali, 
żeś ich władcą.54 Wówczas to w istocie po raz pierwszy zrozumia-

51 czerpakiem (τῷ κυάθῳ [tó kyátho]) – κύαθος [kýathos] to czerpak z rączką służący 
do nalewania wina do pucharów.  W razie Dolania Trucizny ‒ na temat trucicielstwa 
w Persji por. niżej, 8,8,14.

52 W Dzbanie (ἐν τῷ κρατῆρι [en tó kratéri]) – tj. dużym naczyniu przeznaczonym do 
mieszania wina z wodą.

53 z okazji uroDzin ‒ według Herodota (1,133; 9,110) każdy Pers uroczyście 
obchodził dzień swoich urodzin, a szczególnie król wraz z całym swoim dworem 
(Platon, Alc. 1,121c). Świętowanie urodzin wynikało, być może, z nakazu proroka 
Zaratustry. 

54 Ksenofont ustami Cyrusa zdaje się potępiać wybryki, do jakich dochodzi 
pod  czas picia wina. W Atenach uczty często przeradzały się w orgie. Także Platon 
(Symp. 176a–c) potępiał pijaństwo.
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łem, że to, coście wtedy robili, było po prostu przejawem wolności 
słowa;55 w każdym razie ani przez chwilę nie milczeliście.

[3,11] Astyages więc zapytał:
‒ A twój ojciec, chłopcze, nie upija się, gdy pije?
‒ Na Zeusa, nie! – odparł.
‒ Ależ jak on to robi?
‒ Gasi pragnienie, jednakże nie doznaje niczego złego. A dlatego, 

dziadku, że ‒ jak sądzę ‒ nie nalewa mu wina Sakas.
Z kolei zapytała matka:
‒ Ależ, synku, dlaczego jesteś tak nieprzyjazny Sakasowi?
Cyrus jej odpowiedział:
‒ Ponieważ, na Zeusa, nienawidzę go! Często bowiem, gdy pra-

gnę podbiec do dziadka, ten niegodziwiec mnie powstrzymuje. Lecz 
błagam cię, dziadku, daj mi trzy dni władzy nad nim.

Astyages zapytał zatem:
‒ A jakże to sprawowałbyś nad nim władzę?
Cyrus odparł:
‒ Stanę tak jak on przy wejściu i ilekroć zechce udać się na śniada-

nie, będę twierdził, że jeszcze nie można spożywać śniadania, gdyż 
[król] jest czymś zajęty; następnie, ilekroć przybywałby na obiad, 
mówiłbym, że [król] się kąpie; jeśli bardzo byłoby mu śpieszno do 
jedzenia, powiedziałbym, że [król] jest u kobiet. Tak samo bym go 
dręczył, jak on mnie dręczy, broniąc dostępu do ciebie.56

[3,12] Tak oto zabawiał ich przy obiedzie, natomiast jeżeli w ciągu 
dnia spostrzegł, że ktoś ‒ czy to dziadek, czy brat matki ‒ czegoś 
potrzebuje, wszystkim trudno go było prześcignąć w działaniu, bo 
Cyrus ogromnie się cieszył, świadcząc im wszelkie możliwe usługi.

[3,13] Gdy Mandane przygotowywała się, by powrócić do męża, 
Astyages poprosił ją, by zostawiła Cyrusa [u niego]. Odpowiedziała, 
że chciałaby spełnić każde jego życzenie, jednak uważa, że trudno 
jest pozostawić chłopca wbrew jego woli. Wtedy Astyages zwrócił 
się do Cyrusa:

55 To… byŁo Po ProsTu PrzeJaWeM wolNości sŁowa (τοῦτ’ ἄρ’ ἦν ἡ ἰσηγορία [tút’ 
ár’ én he isegoría]) ‒ aluzja do rozpasanej demokracji ateńskiej czasów Ksenofonta, 
która w nieograniczony sposób wykorzystywała przysługujące obywatelom prawo 
wolności i równości wobec prawa (isegoría). Naiwne słowa małego Cyrusa sugerują, 
że isegoría nie funkcjonuje w absolutnej monarchii Astyagesa. W toku dzieła można 
jednak zauważyć, że Persowie z otoczenia Cyrusa rozmawiają z nim dość swobod-
nie, co odnosi się jednak przede wszystkim do okresu, zanim stał się on potężnym 
władcą.

56 Herodot (1,99), opisując porządki zaprowadzone w Medii po objęciu rządów 
przez pierwszego tamtejszego króla Deiokesa, wspomina również, że żaden z Medów 
nie miał prawa bezpośredniego dostępu do króla, lecz wszyscy byli zobowiązani, 
by zwracać się do niego za pośrednictwem wyznaczonych dworskich urzędników.
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‒ [3,14] Chłopcze, jeżeli pozostaniesz u mnie,57 to przede wszystkim 
o dostępie do mnie nie będzie decydować Sakas, lecz wyłącznie od 
ciebie będzie zależało, kiedy zapragniesz do mnie przyjść, a ja tym 
bardziej będę ci wdzięczny, im częściej będziesz do mnie przycho-
dził. Następnie, będziesz mógł korzystać z moich koni i z tylu innych 
rzeczy, z których tylko zechcesz, a kiedy będziesz wyjeżdżać, za-
bierzesz ze sobą to, czego sobie zażyczysz. Dalej, co do zachowania 
umiaru przy obiedzie, co tak dla ciebie ważne, podążaj drogą, jaką 
chcesz. Ponadto dam ci te zwierzęta, jakie teraz znajdują się w zwie-
rzyńcu,58 i zgromadzę jeszcze inne wszelkich gatunków, a skoro tyl-
ko nauczysz się jeździć konno, będziesz je ścigać i polować na nie, 
strzelając z łuku lub rzucając oszczepem, tak jak mężczyźni w sile 
wieku. Przyprowadzę ci też chłopców, z którymi będziesz mógł się 
bawić, i w ogóle nie odmówię ci niczego, z czym zechcesz się do 
mnie zwrócić.

[3,15] Gdy Astyages to powiedział, wówczas matka zapytała Cyru-
sa, czy chce pozostać, czy wrócić do domu. Nie zwlekał z odpowie-
dzią, lecz natychmiast odrzekł, że chce pozostać. Ponownie zapytany 
przez matkę: „Dlaczego?”, miał odpowiedzieć:

– Dlatego, matko, że w domu zarówno rzeczywiście jestem, jak 
i uchodzę wśród rówieśników za najlepszego w rzucie oszczepem 
oraz w strzelaniu z łuku, a tutaj, dobrze to wiem, gorzej niż rówieśni-
cy jeżdżę konno i to, musisz wiedzieć matko ‒ odrzekł ‒ ogromnie 
mnie trapi. Jeżeli mnie tutaj zostawisz i nauczę się jeździć konno, 

57 Astyages będzie kolejno obiecywał wszystko to, na czym chłopcu najbardziej 
mogło zależeć: konia, skromne jedzenie, wolny dostęp do dziadka. Następnie dorzuci 
jeszcze „prawdziwe” polowanie, tj. takie z udziałem dorosłych oraz towarzyszy za-
baw. Łowy staną się zresztą natychmiast pasją Cyrusa.

58 W zwierzyńcu (ἐν τῷ παραδείσῳ [en tó paradeíso]) ‒ takie zwierzyńce-parki za-
kładali perscy królowie i satrapowie (być może z pobudek religijnych, wynikających 
z nakazów religii zaratustriańskiej). Trzymano tam dziką zwierzynę, na którą urzą-
dzano polowania (Inst.Cyr. 1,3,14; Anab. 1,2,7; 1,4,10). Wzmianki o owych parkach 
spotykamy także w innych dziełach Ksenofonta (Anab. 1,2,7 – opis myśliwskiego 
parku Cyrusa Młodszego w Kelajnach we Frygii; Oec. 4,13–14 – wzmianka ogólna; 
tamże, 4,20–25 ‒ opis innego parku Cyrusa Młodszego koło Sardes (gościł w nim 
Lizander); Hist.Graec. 4,1,15n. ‒ zachwyty nad parkiem satrapy Farnabazosa w Da-
skylejon, gdzie król Agesilaos kwaterował zimą 395 r.). Ksenofont przypuszczalnie 
nie dostąpił zaszczytu polowania w tych zwierzyńcach, ale znał je z autopsji; por. 
także Strabon (15,3). W dalszym ciągu Cyropedii autor wymieni jeszcze parki my-
śliwskie samego Cyrusa i jego satrapów (8,1,38; 8,6,12). Kurcjusz Rufus (8,1,11‒16) 
i Ammianus Marcellinus (24,5,2) wspominają, jak do takich parków wkroczyli bar-
barzyńcy, odpowiednio: macedońscy i rzymscy. W tym drugim przypadku prymityw-
ne zachowanie legionistów w Seleucji nad Tygrysem (363 r. n.e.) zrobiło wrażenie 
na historyku, wyraźnie urzeczonym pięknem parku. Według niektórych badaczy ideę 
parádeisos Persowie zaczerpnęli od Assyryjczyków, jak świadczą reliefy, na których 
dominuje fauna i flora.
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to zapowiadam ci, że przebywając wśród Persów, owych wybornie 
wyszkolonych piechurów, z łatwością ich przewyższę, a gdy przy-
będę do Medów, będę u nich jako najdzielniejszy jeździec spośród 
doskonałych jeźdźców starał się wspierać dziadka w walce.

[3,16] Matka zapytała:
‒ Jakże, synu, będziesz się tutaj uczyć sprawiedliwości, skoro tam 

są twoi nauczyciele?
Cyrus odpowiedział:
‒ Ależ, matko, przecież znam się na niej dokładnie.
‒ Jak się o tym przekonałeś? – zapytała Mandane.
‒ Ponieważ ‒ rzekł ‒ nauczyciel mianował mnie, już dokładnie 

zaznajomionego ze sprawiedliwością, sędzią nad innymi. A nadto 
‒ dodał ‒ z powodu wydania pewnego wyroku zostałem ukarany 
chłostą,59 bo wydałem niesprawiedliwy osąd. [3,17] A było to tak. Pe-
wien wysoki chłopiec, który miał krótki chiton, rozebrał jakiegoś 
niskiego chłopca, który miał długi chiton, i odział go w swój, sam 
zaś ubrał się w chiton tamtego. Rozsądzając ich, uznałem, że dla 
obu jest lepiej, jeżeli każdy ma chiton dopasowany do swojej figury. 
Tymczasem nauczyciel mnie uderzył, mówiąc, że gdybym rozsądzał 
o tym, co komu lepiej pasuje, wówczas tak właśnie należałoby po-
stąpić, ale gdy sędzia musi rozstrzygnąć, do którego z nich chiton 
należy, powinien rozważyć, jaki sposób jego nabycia jest sprawie-
dliwy: czy należy on do tego, kto przywłaszczył go sobie siłą, czy 
też jest własnością tego, kto go wykonał bądź kupił. A ponieważ (jak 
rzekł) to, co zgodne z prawem, jest zarazem sprawiedliwe, a to, co 
bezprawne, to przemoc, nakazał, żeby sędzia zawsze wydawał wyrok 
zgodnie z prawem.60 Tak oto, matko ‒ rzekł ‒ wiem już dokładnie, 
co jest sprawiedliwe, a jeślibym ‒ dodał ‒ jeszcze czegoś ponad to 
potrzebował, dziadek mnie douczy.

‒ [3,18] Ależ, synu ‒ rzekła ‒ nie to samo uznaje się powszechnie 
za sprawiedliwe u dziadka i u Persów. On przecież u Medów uczynił 
siebie panem wszystkiego, natomiast u Persów za rzecz sprawie-
dliwą uchodzi równość.61 Twój ojciec jako pierwszy daje państwu 

59 cHŁostą (πληγὰς [plegás]) ‒ kara ta była w Helladzie powszechnie stosowanym 
środkiem wychowawczym, a u Medów i Persów pod wpływem nauk Zaratustry pod-
niesiona została do rangi sformalizowanego systemu wychowawczego.

60 Identyczną definicję sprawiedliwości formułuje Sokrates w rozmowie z sofistą 
Hippiaszem (Mem. 4,6,12).

61 Ksenofont przypisuje w tym miejscu Persom punkt widzenia właściwy oby-
watelowi greckiej polis; zgodnie z nim równość (ἰσονομία [isonomía] – pod pojęciem 
tym można rozumieć nie tylko ‘równość wszystkich wobec prawa’, ale i ‘równość 
wszystkich dzięki istnieniu praw’) jawi się jako nieodłączna cecha dobrze zorgani-
zowanego państwa.
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to, co nakazane, i to, co nakazane, odbiera, miarą zaś dla niego nie 
jest własna wola, lecz prawo. Żebyś więc nie został wychłostany na 
śmierć, skoro już znajdziesz się w domu, nauczywszy się tutaj tyrań-
skich, zamiast królewskich, zasad, które narzucają pogląd, iż należy 
mieć więcej niż wszyscy.62

‒ Ale przecież to twój ojciec, matko ‒ rzekł Cyrus ‒ jest bieglejszy 
w nauce posiadania raczej mniej niż więcej. Czy nie widzisz ‒ za-
pytał ‒ że i wszystkich Medów nauczył posiadać mniej od siebie? 
Toteż nie obawiaj się, bo twój ojciec ani mnie, ani nikogo innego nie 
wypuści ze swej szkoły z umiejętnością posiadania więcej.

[4,1] Tak to o wielu rzeczach paplał Cyrus. W końcu matka wyje-
chała, a Cyrus pozostał [u dziadka] i tamże był wychowywany. Szyb-
ko tak zżył się z rówieśnikami, że pozostawał z nimi w przyjaciel-
skich stosunkach, szybko też pozyskał sobie ich ojców, odwiedzając 
ich i dając im do zrozumienia, iż bardzo szanuje ich synów, skutkiem 
czego, gdy ci mieli jakąś sprawę do króla, kazali synom prosić Cy-
rusa o wstawiennictwo.63 A Cyrus, powodowany życzliwością do 
ludzi oraz ambicją, starał się spełnić nade wszystko to, o co go prosili 
chłopcy, [4,2] natomiast Astyages nie potrafił odmówić łaskawego 
rozpatrzenia żadnej prośby, z jaką Cyrus się do niego zwrócił. Bo 
kiedy dziadek był chory, nawet na moment go nie odstępował ani nie 
przestawał płakać, dla wszystkich więc było oczywiste, że bardzo się 
boi, by dziadek nie umarł. Również w nocy, ilekroć Astyages czegoś 
potrzebował, jako pierwszy dostrzegał to Cyrus i bezzwłocznie się 
zrywał, by usłużyć tym, co ‒ jak sądził ‒ przyniesie mu ulgę. Tak 
zatem całkowicie zjednał sobie Astyagesa.

[4,3] Cyrus był bez wątpienia zbyt gadatliwy;64 częściowo przez 
wychowanie, ponieważ nauczyciel zmuszał go do zdawania relacji 
z tego, co robił, oraz żeby tego samego wymagał od innych, ilekroć 
pełnił funkcję sędziego, a częściowo przez swój zapał do wiedzy, 
w wielu bowiem sprawach ciągle wypytywał otoczenie o istotę rze-
czy, a z kolei o cokolwiek tylko pytali go inni, natychmiast dzięki 
bystrości umysłu odpowiadał im, tak że z tego wszystkiego zrodziła 
się u niego skłonność do wielomówności. Wszakże podobnie jak 

62 Podobnie przedstawia Ksenofont różnicę między władzą królewską a tyrańską 
we Wspomnieniach o Sokratesie (4,6,12); por. także Platon (Pol. 291d), Arystoteles 
(Polit. 3,2,7), Eurypides (Supp. 405–431).

63 Również Herodot (1,123) podaje, że kiedy Cyrus dorastał, stał się najdzielniej-
szym pośród rówieśników i wszyscy go polubili.

64 Poniżej autor nie tylko objaśni przyczyny tej dziecięcej gadatliwości (wycho-
wanie, ciekawość, żywość charakteru, pragnienie przypodobania się), ale również 
delikatnie i nastrojowo przedstawi proces dorastania oraz przemiany przymilnego 
dotychczas chłopca w młodzieńca i dojrzałego mężczyznę.
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u ludzi bardzo młodych, chociaż wnet dorastają, ujawnia się jednak 
młodzieńczy duch, właściwy małoletnim, tak też z gadulstwa Cyrusa 
wyłania się nie zuchwalstwo, lecz jakaś szczerość i serdeczność, tak 
że każdy pragnąłby słuchać go jeszcze dłużej. [4,4] Gdy jednak coraz 
bardziej zbliżał się do osiągnięcia wieku męskiego, mówił mniej 
i spokojniejszym głosem, a na tyle owładnęło nim poczucie wstydu, 
że rumienił się, ilekroć spotykał się z osobami starszymi, i nie był 
już skłonny przymilnie niczym młody psiak rzucać się wszystkim 
na szyję. I tak oto jego zachowanie stało się bardziej wyważone, ale 
w kontaktach towarzyskich nadal pozostawał wielce ujmujący. Jeśli 
chodzi bowiem o dziedziny, w jakich rówieśnicy zwykle ze sobą 
rywalizują, wzywał towarzyszy do współzawodnictwa nie w tych 
dyscyplinach, w których, jak wiedział, jest lepszy, lecz podejmował 
zadania, w których, jak doskonale wiedział, okaże się gorszy, zapew-
niając przy tym, że zamierza je wykonać lepiej od nich. Natychmiast 
więc zaczął dosiadać konia, żeby z wierzchowca strzelać z łuku bądź 
rzucać oszczepem, chociaż jeszcze nie całkiem dobrze trzymał się 
w siodle; a kiedy przegrywał, sam śmiał się z siebie najbardziej.65

[4,5] Ponieważ z powodu przegranej nie przestawał ćwiczyć się 
w tym, w czym okazał się gorszy, lecz niestrudzenie za każdym ra-
zem usiłował czynić to lepiej, szybko dorównał rówieśnikom w sztu-
ce jeździeckiej, a nawet szybko ich przewyższył dzięki pasji, z jaką 
podchodził do tego zadania, szybko też wytrzebił w parku zwierzęta, 
tropiąc je, strzelając do nich i zabijając, tak że Astyages nie był wręcz 
w stanie ich nastarczyć. Kiedy Cyrus spostrzegł, że dziadek, mimo 
dobrych chęci, nie zdołał mu zapewnić żadnych żywych zwierząt, 
zapytał go:

‒ Dziadku, czy to konieczne, żebyś się trudził w poszukiwaniu 
zwierząt? Jeśli wyślesz mnie na polowanie z wujem, uznam, że 
wszelka zwierzyna, jaką ujrzę, hodowana jest dla mnie.

[4,6] Chociaż ogromnie pragnął wyruszyć na polowanie, nie odwa-
żył się jednak nalegać tak, jak to czynił w dzieciństwie, lecz zachowy-
wał się bardziej nieśmiało. I o ile wcześniej zarzucał Sakasowi, że nie 

65 naTychMiasT więc zacząŁ dosiadać koNia, żeby z WierzchoWca strzelać 
z Łuku bądź rzucać oszczePeM ‒ Cyrus swoim postępowaniem potwierdza więc, że, 
tak jak wcześniej zapewniał matkę, proces jego edukacji podczas pobytu w Medii nie 
został przerwany. Nie nauczył się wprawdzie niczego nowego w zakresie sprawie-
dliwości, ale wyćwiczył w dosiadaniu konia i opanował sztukę strzelania z łuku oraz 
rzucania oszczepem podczas jazdy wierzchem.  a kiedy przegrywaŁ, saM śmiaŁ się 
z siebie naJbarDzieJ ‒ Cyrus jest tak samo dobrym towarzyszem, jak dobrym wnu-
kiem, w ogóle będzie zawsze dobry w każdej dziedzinie (bez względu na życiowe 
prawdopodobieństwo). Niemniej Ksenofont potrafi przekonująco pokazać, w czym 
przejawia się nieskazitelny charakter bohatera.
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dopuszcza go do dziadka, o tyle teraz sam dla siebie stał się Sakasem. 
Nigdy bowiem nie odwiedzał dziadka, jeżeli się najpierw nie upewnił, 
czy pora jest stosowna, poprosił także Sakasa, żeby za każdym razem 
dawał mu znać, kiedy tylko można wejść; tak że Sakas, podobnie jak 
wszyscy pozostali, natychmiast ogromnie go pokochał.

[4,7] Gdy Astyages zrozumiał, że [Cyrus] usilnie pragnie polować 
poza [parkiem], wyprawił go wraz z wujem oraz przydzielił mu do-
skonale obeznaną z konną jazdą straż, aby strzegła go na bezdrożach 
i przed dzikimi zwierzętami, jeśliby się jakieś pojawiły. Cyrus z ko-
lei gorliwie wypytywał swoich towarzyszy, do jakich zwierząt nie 
należy się zbliżać, a jakie można bez obawy tropić. Ci zaś mówili, 
że niedźwiedzie, dziki, lwy i pantery rozszarpały już wielu takich, 
którzy znaleźli się zbyt blisko, ale łanie, gazele, dzikie owce oraz 
dzikie osły66 są nieszkodliwe. Mówili też, że nie mniej niż dzikich 
zwierząt należy się wystrzegać miejsc niedostępnych, wielu bowiem 
wraz z końmi runęło w przepaść. [4,8] Cyrus wszystko to pilnie sobie 
przyswajał, ale gdy ujrzał łanię, która raptem wyskoczyła, zapomniał 
o wszystkim, co usłyszał, i rzucił się w pościg, niczego innego nie 
wypatrując, jak tylko miejsca, dokąd uciekła. Podczas wykonywa-
nia skoku koń runął na kolana67 i o mało co go z siebie nie zrzucił. 
Jednakże Cyrus zdołał utrzymać się w siodle, a koń się dźwignął. 
Gdy [młodzieniec] dotarł na równinę, rzutem oszczepu zabił łanię, 
piękną i dorodną sztukę. Naturalnie bardzo się ucieszył, ale jak tylko 
dopędzili go przydzieleni przez dziadka strażnicy, zaczęli czynić mu 
wyrzuty i wyjaśnili, na jak wielkie naraził się niebezpieczeństwo, 
a nadto powiedzieli, że naskarżą na niego. Cyrus, zsiadłszy z konia, 
stał w milczeniu i słuchał tego z niechęcią. A jak tylko posłyszał 
hałas, wskoczył na konia niczym opętany i kiedy dostrzegł naciera-
jącego wprost na niego dzika, ruszył mu naprzeciw, celnie wymie-
rzył strzałę i trafił zwierzę, ugodziwszy je w czoło.68 [4,9] Wtedy już 
nawet wuj, widząc taką zuchwałość, czynił mu wyrzuty. On jednak, 
pomimo nagany, prosił, żeby to wszystko, co sam upolował, [wuj] 
pozwolił zawieźć dziadkowi w darze. Ten zaś miał odpowiedzieć:

66 dzikie osŁy (οἱ ὄνοι οἱ ἄγριοι [hoi ónoi hoi ágrioi]) ‒ Ksenofont (Anab. 1,5,1) miał 
okazję oglądać te zwierzęta na pustynnych stepach Mezopotamii podczas wyprawy 
Dziesięciu Tysięcy.

67 na kolaNa (εἰς γόνατα [eis gónata]) ‒ Ksenofont posługuje się tu określeniem 
zwyczajowym, mając na myśli w istocie staw nadgarstkowy konia. Koń nie może 
upaść „na kolana” ponieważ staw kolanowy znajduje się tylko przy nogach tylnych 
i jest pierwszym stawem poniżej końskiego uda.

68 To prawdziwie wielki wyczyn jak na chłopca liczącego niespełna 15 lat 
(ukończy je niebawem; zob. niżej, 1,4,16). W traktacie O łowiectwie Ksenofont 
(Cyn. 10) długo się rozwodzi na temat niebezpieczeństw związanych z polowaniem 
na dziki.
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‒ Jeżeli się dowie, że puściłeś się w taką pogoń, to przecież nie 
tylko tobie się dostanie, ale i mnie, bo ci na to pozwoliłem.69

‒ Jeśli zechce ‒ odpowiedział ‒ niech każe mnie chłostać, ile-
kroć wręczę mu jakiś dar. Także ty, drogi wuju, choć ukarzesz mnie 
zgodnie ze swą wolą, bądź mi przychylny w tym, o co cię proszę!

Na koniec Kyaksares rzekł:
‒ Postępuj, jak chcesz, bowiem teraz to ty wydajesz się być na-

szym królem.70

[4,10] Tak oto przywiezioną do domu zwierzynę Cyrus wręczył 
dziadkowi i wyjaśnił, że wszystko to upolował dla niego samodziel-
nie. Jednakże nie pokazał mu swoich oszczepów, lecz całkowicie 
zakrwawione pozostawił tam, gdzie, jak sądził, dziadek je dostrzeże. 
Astyages zatem powiedział:

‒ Ależ, chłopcze, wszystko to, czym mnie obdarowujesz, przyj-
muję, choć żadna z tych rzeczy nie jest mi tak bardzo potrzebna, byś 
się dla niej narażał na niebezpieczeństwo.

A Cyrus odrzekł:
‒ Jeżeli więc, dziadku, nie potrzebujesz tej zdobyczy, to, błagam, 

przekaż ją mnie, abym mógł ją rozdzielić wśród rówieśników.
‒ Chłopcze ‒ rzekł Astyages ‒ nie tylko tę oto [zwierzynę] rozdaj 

tym, którym sobie życzysz, ale jeszcze innej weź, ile tylko zechcesz.
[4,11] Cyrus natychmiast wziął mięso i dał je chłopcom, mówiąc 

jednocześnie:
‒ Chłopcy, jakaż to była dziecinna igraszka, gdy na dzikie zwie-

rzęta polowaliśmy w parku! Wydaje mi się, że odbywa się to tak, 
jakby ktoś chciał polować na zwierzęta spętane. Po pierwsze, znaj-
dowały się na małym obszarze, po wtóre, były wychudzone i wy-
leniałe, jedne kulawe, a inne okaleczone, w górach natomiast i na 
łąkach można dostrzec zwierzęta piękne, dorodne i dobrze odżywio-
ne. Łanie, niczym uskrzydlone, skakały ku niebu, a dziki nacierały 
podobnie, jak zwykli czynić waleczni mężowie. Z powodu ich wiel-
kości nie sposób było chybić celu. Doprawdy ‒ rzekł ‒ tamte zwie-
rzęta jawią mi się piękniejszymi jako martwe, niż te tutaj żywe, ale  

69 Nagana pobłażliwego dziadka okaże się bardzo łagodna, jak można się o tym 
przekonać ze zdań następnych (1,4,10). Wkrótce Astyages będzie znacznie bardziej 
zagniewany i okaże się surowszy po innym wybryku Cyrusa (1,4,13).

70 kyaksares ‒ pośród władców Medii byli rzeczywiście tacy, którzy nosili to 
właśnie imię, jednakże, jak już dawno ustaliła nauka nowożytna, Kyaksaresa, wuja 
Cyrusa ze strony matki, Ksenofont wymyślił, pragnąc postaci zniewieściałego, mało 
życzliwego i zazdrosnego króla Medów przeciwstawić idealnego pod każdym wzglę-
dem wodza Persów, czyli Cyrusa.  Postępuj, jak chcesz, boWieM Teraz To Ty WyDa-
Jesz się być naszyM królem ‒ Cyrus już kilkakrotnie wykazał się w podejmowaniu 
decyzji zdecydowaniem, wrodzoną powagą i uprzejmością, a więc cechami znamio-
nującymi przyszłego wodza i króla.
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w zamknięciu. A może by i wam ‒ zapytał ‒ ojcowie pozwolili udać 
się na polowanie?

‒ I to nawet chętnie ‒ odrzekli ‒ jeśliby tylko Astyages wydał 
takie polecenie.

[4,12] Wówczas Cyrus zapytał:
‒ Kto więc mógłby w naszym imieniu wspomnieć o tym Astya-

gesowi?
‒ A któż lepiej niż ty ‒ odpowiedzieli ‒ zdołałby go przekonać?
‒ Ależ, na Herę!71 ‒ rzekł ‒ nie wiem, co się ze mną stało, bo nie 

jestem już w stanie ani mówić do dziadka, ani patrzeć mu prosto 
w oczy. Jeżeli będzie się to wzmagać, boję się, że stanę się jakimś 
zupełnym niedorajdą i głupkiem, a w dzieciństwie uchodziłem prze-
cież za wyjątkowo okropnego gadułę.72

Na to chłopcy odrzekli mu:
‒ Przykra to rzecz, jeśli w razie potrzeby nie będziesz mógł dla 

nas nic zrobić i zostaniemy zmuszeni, by kogoś innego prosić o to, 
z czym zawsze zwracaliśmy się do ciebie.

[4,13] Gdy Cyrus to usłyszał, zmartwił się, w milczeniu się wycofał 
i zdobywszy się na odwagę, poszedł do dziadka, przy czym rozważał, 
jak można by najoględniej przedstawić mu tę sprawę oraz zjednać 
przychylność zarówno dla siebie, jak i dla chłopców, w których imie-
niu występował. Zaczął więc tak:

‒ Powiedz mi, dziadku ‒ rzekł ‒ jeżeliby uciekł któryś z twych 
sług i gdybyś go schwytał, to co byś z nim zrobił.

‒ Cóż innego ‒ odparł ‒ jak nie to, że zakułbym go w kajdany 
i zmusił do pracy.

‒ A jeśliby on powrócił do ciebie dobrowolnie, to jak byś się 
z nim obszedł?

‒ A jakże inaczej, jeśli nie każąc go wychłostać, aby nie uczynił 
tego ponownie; potem będzie mi służył tak jak na początku.

‒ To teraz ‒ powiedział Cyrus ‒ możesz się przygotować do wy-
chłostania mnie, ponieważ i ja chcę uciec od ciebie oraz zabrać ró-
wieśników na polowanie.

Astyages na to:
‒ Słusznie postąpiłeś ‒ powiada ‒ że mi o tym powiedziałeś za-

wczasu. Otóż zabraniam ci się ruszać z pałacu. Doprawdy byłoby 

71 na herę! ‒ Ksenofontowy Cyrus będzie odwoływał się również do innych 
bóstw noszących greckie imiona: do Zeusa, Hestii, Heraklesa oraz do nienazwanych 
z imienia herosów (np. 1,6,1. 27; 8,5,57; por. także 8,4,12).

72 Jest co najmniej dziwne, że dziecko zdobywa się na takie wyznanie o sobie 
samym i analizuje z rozżaloną miną swój nowy stan ducha, ale pamiętajmy, że 
w podręczniku etyki, jakim jest Cyropedia, nie chodzi o prawdopodobieństwo psy-
chologiczne postaci.
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pięknie ‒ dodał ‒ gdybym pozwolił, żeby z powodu kawałka mięsa 
moja córka straciła syna!73

[4,14] Cyrus usłuchał słów dziadka i pozostał w pałacu, choć smut-
ny i nadąsany cały czas milczał. Gdy Astyages pojął, jak bardzo jego 
wnuk się zasmucił, chcąc mu sprawić przyjemność, wyprawił go na 
polowanie. Zgromadził przy tym wielu pieszych i konnych, a także 
młodych towarzyszy Cyrusa, oraz kazał spędzić dzikie zwierzęta 
w miejsce dogodne dla konnej jazdy i tak oto zorganizował wielkie 
polowanie. Wystąpił wówczas w całej swej królewskiej okazałości 
i osobiście zabronił wszystkim strzelać, nim Cyrus nie nasyci się 
łowami.74 A Cyrus nie zgodził się na to, lecz powiedział:

‒ Jeżeli chcesz, dziadku, żeby polowanie sprawiło mi przyjem-
ność, pozwól wszystkim moim rówieśnikom ruszyć ze mną w pościg 
i zmierzyć się ze zwierzętami tak, jak tylko potrafią najlepiej.

[4,15] Wobec tego Astyages zezwolił na to i tylko obserwował ze 
swego stanowiska, jak współzawodnicząc ze sobą, na wyścigi nacie-
rają na zwierzynę, gonią ją i ciskają w nią oszczepami. Cieszył go 
widok Cyrusa, który z radości nie był w stanie zachować spokoju, 
lecz poszczekiwał, naśladując rasowego psa,75 kiedy ten się zbli-
ża do zwierzęcia, oraz wzywał po imieniu każdego z towarzyszy. 
Radował się też, gdy widział, jak jego wnuk jednego wyśmiewa, 
a znów innego bez cienia zazdrości chwali. Ostatecznie Astyages 
powrócił z obfitą zdobyczą. Zresztą polowanie sprawiło mu taką 
radość, że zawsze, kiedy tylko pojawiała się możliwość, wyruszał 
na łowy wraz z Cyrusem, przy czym nie tylko zabierał ze sobą 
liczny orszak, ale ze względu na Cyrusa również chłopców. W taki 
oto sposób Cyrus spędzał najwięcej czasu, wszystkim w pewnym 
sensie sprawiając radość i przynosząc korzyść, a nikomu nie wy-
rządzając szkody.

[4,16] Gdy Cyrus miał około piętnastu lub szesnastu lat, syn króla 
Assyryjczyków,76 który akurat miał się żenić, chciał osobiście upolo-
wać zwierzynę na tę okazję. Skoro więc usłyszał, że oto na terenach  

73 Cyrus wykazuje się pomysłowością i mimo nieśmiałości nie traci głowy. Dzia-
dek mu odmawia, ale bez gniewu, a w przyszłości jeszcze niejeden raz ustąpi wnu-
kowi (1,4,25‒26).

74 Zgodnie z orientalną tradycją władca miał prawo zabijać dzikie zwierzęta jako 
pierwszy. Był to monarszy przywilej. Korzystali z niego liczni władcy wschodni: od 
monarchów assyryjskich – jak dowodzą tego słynne reliefy – po Aleksandra Mace-
dońskiego, władców hellenistycznych i cesarzy rzymskich. Tradycja ta przetrwała 
do czasów średniowiecznych. Symbolika zabicia drapieżnika była oczywista jako 
element ideologii monarszej.

75 Udane porównanie i tutaj całkowicie naturalne.
76 Por. niżej, 1,5,2 oraz przyp. 96.
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granicznych pomiędzy jego krajem a terytorium Medów77 żyje 
ogromna ilość zwierząt, na które nie polowano z powodu toczącej się 
wojny, zapragnął się tam wyprawić. Aby jednak móc polować bez-
piecznie, zabrał ze sobą liczną konnicę oraz wielu peltastów,78 którzy 
mieli mu wypędzać zwierzynę z leśnej gęstwiny na zdatne do konnej 
jazdy pola uprawne. Po dotarciu na miejsce, gdzie znajdowały się 
[assyryjskie] forty wraz z załogami, polecił przygotować posiłek, 
gdyż nazajutrz z samego rana zamierzał się udać na łowy. [4,17] Kie-
dy zapadł już wieczór, ze stolicy przybyła zmiana dotychczasowej 
załogi [posterunku], składająca się zarówno z jazdy, jak i z piechoty. 
Wydawało mu się więc, że dysponuje potężnym wojskiem, w tym 
samym bowiem miejscu zeszły się dwie załogi, a poza tym on sam 
przyprowadził liczną jazdę i piechotę. Zastanawiał się zatem, czy 
nie byłoby lepiej dokonać jakiegoś grabieżczego wypadu79 na teryto-
rium medyjskie. Uważał mianowicie, że przedsięwzięcie to nie tylko 
uchodziłoby za chwalebniejsze niż polowanie, ale mogłoby również 
zapewnić niezliczone ilości rzeźnego bydła.80 Tak więc wstał rano 
i ruszył z wojskiem. Piechotę pozostawił w zwartym szyku81 przy 
granicy, sam zaś z konnicą podjechał pod forty Medów i zatrzymał 
się tam z największą i najlepszą częścią towarzyszących mu ludzi, 
aby załoga fortu Medów nie mogła podjąć obrony przed napastni-
kami. Tych z kolei, którzy byli do tego zdatni, rozesłał oddziałami82 
w różnych kierunkach, z poleceniem, żeby wszystkich napotkanych 
po drodze pojmali i przywiedli do niego. A oni tak też uczynili.

77 Tj. w górach Zagros.
78 PelTasTóW (πελταστάς [peltastás]) – w wojsku greckim peltastami określano żoł-

nierzy lekkozbrojnej piechoty (od πέλτη [pélte]; ‘lekka, obciągnięta skórą, okrągła 
tarcza’); uzbrojenie tego typu Grecy przejęli od Traków. Ksenofont tym fachowym 
terminem określa wszelką lekką piechotę w armiach orientalnych i jest to kolejny 
przykład posługiwania się przez autora przy opisie świata perskiego greckim na-
zewnictwem.

79 dokoNać jakiegoś grabieżczego WyPaDu (λεηλατῆσαι [leelatésai]) ‒ to dawny 
zwyczaj prowadzenia wojen w Grecji okresu archaicznego, o czym mówi się w Ilia-
dzie i Odysei. Nie przynosił ujmy, ale zaszczyt (Tukidydes 1,5).

80 rzeźNego bydŁa (ἱερείων [hiereíon]) – ἱερεῖα [hiereía] to dosłownie: ‘żywe zwie-
rzęta przeznaczone na ofiarę’; por. niżej, 2,2,2, oraz przyp. 177.

81 PiecHotę… W zWarTyM szyku (τοὺς μὲν πεζοὺς… ἁθρόους [tús mén pezús hathró-
us]) – najprawdopodobniej autor sięga do doświadczeń w ustawianiu falangi greckiej 
z czasów sobie współczesnych (w innym miejscu pisał, że miło oglądać zwartą falan-
gę złożoną z samych tylko hoplitów; Anab. 2,3,3); z drugiej strony niewykluczone, 
że sposób ustawienia piechoty w armiach wschodnich mógł być podobny. Możliwe 
też, iż Grecy mogli podpatrzeć, jak walczyła i była ustawiona ciężkozbrojna piechota 
assyryjska; zob. wyżej, przyp. 9 [s.v. ‘Assyryjczyków’].

82 oddziaŁami (κατὰ φυλὰς [katá fylás]; dosłownie: ‘według plemion’) ‒ wojsko 
assyryjskie, tak jak perskie (zob. wyżej, 1,2,5), było podzielone według przynależ-
ności rodowo-plemiennej.
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[4,18] Skoro tylko doniesiono Astyagesowi, że na kraj napadli wro-
gowie, osobiście wraz z gwardią przyboczną83 pośpieszył z odsieczą 
na pogranicze i podobnie jego syn wyruszył z jazdą, jaką akurat dys-
ponował; [król] rozkazał też, aby przybyły tam z odsieczą wszystkie 
pozostałe siły. Gdy jednak Medowie ujrzeli wielką liczbę Assyryj-
czyków ustawionych w szyku bojowym oraz spokojnie stojących 
jeźdźców, to i oni się zatrzymali.

Cyrus tymczasem, widząc tak tłumnie wyruszające posiłki, 
sam również dołącza z pomocą, przywdziawszy wówczas zbroję 
po raz pierwszy, choć nie wierzył, że taka chwila kiedykolwiek 
nadejdzie ‒ tak bardzo pragnął ujrzeć się w pełnym rynsztunku.84 
A zbroja była wyjątkowo piękna i dopasowana, ponieważ dzia-
dek kazał ją sporządzić na miarę. Tak oto uzbrojony pocwałował 
do dziadka. Gdy Astyages zobaczył wnuka, zdziwił się, na czyj 
rozkaz przybył, ale mimo to pozwolił mu ze sobą pozostać. [4,19] 
Cyrus na widok tłumu stojących naprzeciw jeźdźców [assyryj-
skich] zapytał:

‒ To właśnie ci, dziadku, co tak spokojnie siedzą na koniach, są 
wrogami?

‒ Jak najbardziej! – odrzekł.
‒ I również tamci ‒ pyta ‒ co jadą konno?
‒ I oczywiście tamci!
‒ Na Zeusa, dziadku ‒ powiada ‒ przecież to ludzie nędznie wy-

glądający i na nędznych konikach grabiący nasze dobra! Czy część 
naszych [żołnierzy] nie powinna na nich uderzyć?

‒ Czyż nie widzisz, chłopcze ‒ pyta ‒ jak liczny oddział jeźdźców 
stanął tam w szyku bojowym? Jeżeli uderzymy na grabieżców, to 
jeźdźcy odetną nam drogę odwrotu; jeszcze bowiem nie pojawiły 
się nasze główne siły.

‒ Ale jeżeli zatrzymasz się w tym miejscu ‒ rzekł Cyrus ‒ i bę-
dziesz przyjmować nadciągające posiłki, to owi jeźdźcy ze strachu 
w ogóle się nie ruszą, a rabusie porzucą zdobycz od razu, jak tylko 
dostrzegą nacierających na nich [żołnierzy].

83 z gwardią przyboczNą (σὺν τοῖς περὶ αὐτόν [sýn toís perí autón]; dosłownie: 
‘z tymi wokół niego; z tymi, którzy go otaczali’) ‒ termin ten pojawia się w Cyrope-
dii wielokrotnie (zob. „Słownik terminów i pojęć” [s.v. ‘stopnie i funkcje wojskowe 
/ funkcje pomocnicze’]).

84 Taka sama radość przepełniała Cyrusa, kiedy otrzymał w podarunku oszczep 
myśliwski (zob. wyżej, 1,3,7). Już jako małe dziecko czuł się szczęśliwy, kiedy mógł 
nosić piękną szatę i dosiadać kształtnego konia, gdyż „był chłopcem rozmiłowanym 
w pięknie” (zob. wyżej, 1,3,3). Polskiemu czytelnikowi obrazek ten przypomina 
zachwyty Galla Anonima (Kronika polska 2,12) nad walecznością młodziutkiego 
księcia Bolka (zwanego później Krzywoustym), który jako pacholę zabił na łowach 
dzika.
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[4,20] Astyages uznał, że słowa te nie są pozbawione sensu, zarazem 
podziwiając jego roztropność i bystrość,85 rozkazał swemu synowi, 
by wraz ze szwadronem jeźdźców ruszył na rabusiów.

‒ Ja natomiast ‒ powiedział do niego [Astyages] ‒ uderzę na tam-
tych, żeby w razie ataku na ciebie odwrócić ich uwagę.

Tak więc Kyaksares wyruszył z oddziałem żołnierzy i z mocny-
mi końmi. Gdy Cyrus zobaczył, że szykują się oni na wroga, na-
tychmiast rzucił się do przodu i w okamgnieniu znalazł się na czele 
szwadronu, jednakże Kyaksares podążył za nim, a i inni nie pozostali 
w tyle. Kiedy rabusie spostrzegli nadciągające wojsko, porzuciwszy 
łupy, od razu pierzchnęli. [4,21] Ludzie86 Cyrusa zagradzali ucieki-
nierom drogę i kogo tylko schwytali, natychmiast zabijali, a prym 
wiódł wśród nich Cyrus. Następnie tych, którzy im się wcześniej 
wymknęli, ścigali i nie przestawali tak długo, aż kilku z nich nie 
pochwycili. Podobnie jak rasowy, choć jeszcze niedoświadczony, 
pies nierozważnie rzuca się na dzika, tak właśnie zachowywał się 
Cyrus, ponieważ miał na uwadze tylko to, by dopaść osaczonego 
uciekiniera, i nad niczym innym się nie zastanawiał.87 Gdy wrogo-
wie ujrzeli swoich w tarapatach, całą masą przesunęli się do przodu 
w przekonaniu, że [Medowie] zaniechają pościgu na widok zbliża-
jącego się przeciwnika.

[4,22] Ale Cyrus ani na chwilę nie ustawał, lecz radośnie wołając 
do wuja, puścił się w pogoń i samym już natarciem zmusił wrogów 
do gwałtownej ucieczki. Naturalnie Kyaksares, być może ze wstydu 
przed ojcem, pośpieszył za nim, inni także za nim podążyli. W tych 
okolicznościach bardzo ochoczo ruszyli w pościg, i to nawet ci, któ-
rzy wobec nieprzyjaciół nie okazywali zbyt wiele odwagi. Jak tylko 
Astyages zobaczył ich podczas owej nieprzemyślanej pogoni, a przy 
tym ustawione w zwartym szyku nieprzyjacielskie siły, w obawie 
o syna i Cyrusa, by w panującym bezładzie nie ucierpieli od ataku, 
od razu poprowadził na wroga natarcie. [4,23] Skoro wrogowie uj-
rzeli zbliżających się Medów, natychmiast stanęli ze skierowanymi 

85 Cyrus ma 15 lat i po raz pierwszy nie tylko uczestniczy, ale nawet weźmie 
aktywny udział i odznaczy się w bitwie. Taka przedwczesna dojrzałość nie powinna 
dziwić, ponieważ Cyrus historyczny był niewątpliwie geniuszem wojennym i musiał 
bardzo młodo rozpocząć swe podboje, skoro zginął jeszcze w sile wieku (według 
wersji przekazanej przez Herodota, 1,214), a „na kartach” Cyropedii umiera jako 
starzec.

86 luDzie (τοὺς ἀμφ’ αὑτὸν [tús amf’ autón]; dosłownie: ‘znajdujący się po obu jego 
stronach, znajdujący się dokoła niego’) ‒ por. „Słownik terminów i pojęć” [s.v. ‘świta’].

87 Niewątpliwe nawiązanie do poematów Homerowych (np. Il. 3,21‒29; 5,161‒ 
–164; 10,485‒488; 16,487‒491; Od. 22,401‒408), gdzie męstwo bohaterów mie-
rzone jest „zwierzęcością” i dzikością drapieżników, zazwyczaj lwów, ale i panter 
czy dzików.
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na nich oszczepami i gotowymi do strzału łukami,88 oczekując, że 
i tamci, kiedy podejdą na odległość strzału, zatrzymają się, tak jak na 
ogół zwykli to czynić. Z tej bowiem odległości, ilekroć znajdowali 
się tak blisko siebie, jedni do drugich podjeżdżali i miotali pociskami 
aż do wieczora. Kiedy jednak zauważyli, że ich żołnierze w panicz-
nej ucieczce pędzą z powrotem do swoich, że Cyrus naciera na nich 
wraz ze swoimi ludźmi oraz że Astyages z jeźdźcami znalazł się już 
w zasięgu strzału, dokonali zwrotu i rzucili się do ucieczki. Ponieważ 
[Medowie] ścigali ich ze wszystkich sił, zachowując przy tym bliski 
dystans, wielu schwytali. Atakowali wszystkich, którzy znaleźli się 
w zasięgu ręki, tak konie, jak i ludzi, a upadających zabijali; i nie 
zatrzymali się wcześniej, nim nie dotarli do piechoty Assyryjczyków. 
A stanęli tam z obawy, czy nie zastawiono na nich jakiejś więk-
szej pułapki. [4,24] Po czym Astyages wycofał swoje wojsko, będąc 
wielce zadowolonym ze zwycięstwa konnicy i nie wiedząc zarazem, 
co powinien powiedzieć Cyrusowi; otóż był pewien, że to właśnie 
jego [wnuk] przyczynił się do tego sukcesu,89 niemniej jednak jego 
zachowanie uznał za brawurowe. Bo również wtedy, gdy wszyscy 
powracali już do swoich, [Cyrus] w pojedynkę objechał pole bitwy, 
by obejrzeć poległych, tak że wydelegowani do tego ludzie z trudem 
zdołali go odciągnąć i przyprowadzić do Astyagesa. Wówczas sta-
rannie skrył się za swoją eskortą, ponieważ zobaczył, jak dziadek na 
jego widok zrobił srogą minę.90

[4,25] To właśnie wydarzyło się u Medów, a Cyrus był na ustach 
wszystkich jako bohater opowiadań i pieśni, natomiast Astyages, 
o ile już wcześniej go szanował, o tyle od tej pory wpadł w prze-
sadny zachwyt. Kambyzesa, ojca Cyrusa, uradowały owe wieści, 
gdy jednak usłyszał, że Cyrus dokonał już czynów godnych męża, 
wezwał go z powrotem, aby wywiązał się z nałożonych przez zwy-
czaje Persów powinności.91 Cyrus, jak powiadają, miał na to od-
powiedzieć, że oczywiście chętnie wyjedzie [od dziadka], aby nie 
narazić się na niezadowolenie ojca oraz na zarzuty współobywateli. 
Podobnie Astyages uznał za konieczne [wnuka] odesłać. Wysłał go 

88 Oszczepy i łuki stanowią uzbrojenie obu armii, które nie walczą ze sobą 
w bezpośrednim starciu, co wynika z opisu poniżej. Dopiero Cyrus wyposaży swoich 
żołnierzy w broń służącą do walki wręcz.

89 Opinia nieco przesadzona, chociaż Cyrus rzeczywiście wykazał się zasługującą 
na podziw dzielnością podczas pierwszej próby.

90 Określenie zbyt mocne, gdyż nie harmonizuje z czułością nieustannie oka-
zywaną Cyrusowi przez Astyagesa i z jego zadowoleniem z sukcesu, jaki swemu 
wnukowi zawdzięczał.

91 Cyrus ma w tym momencie 15 lub 16 lat, a ponieważ w Persji wychowanie 
chłopców trwało do 16 lub 17 roku życia (zob. wyżej, 1,2,8 oraz przyp. 22), to po 
swoim powrocie do ojczyzny powinien jeszcze rok spędzić w „grupie chłopców”.



92 Ksenofont    Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia)

więc, a na pożegnanie obdarował końmi, jakie tylko tamten sobie 
upodobał, oraz zaopatrzył go w wiele jeszcze innych rzeczy, przy 
czym powodowała nim nie tylko miłość do [chłopca], ale również 
pokładane w nim wielkie nadzieje, że stanie się człowiekiem potra-
fiącym zarówno wspierać przyjaciół, jak i przysparzać zmartwień 
wrogom. Odjeżdżającego Cyrusa eskortowali wszyscy: dzieci, jego 
rówieśnicy, mężczyźni i [ludzie] starzy jadący na koniach, a także 
sam Astyages, i mówiono, że nie było nikogo, kto by zawrócił [do 
domu], nie lejąc łez. [4,26] Cyrus także, jak powiadają, odjechał bardzo 
zapłakany. Wiele spośród tych darów, jakie wręczył mu Astyages, 
rozdał rówieśnikom, na koniec zaś zdjął medyjską szatę, w którą 
był odziany, i podarował komuś, pokazując tym samym, że darzy tę 
osobę szczególną życzliwością.92 Jednakże ci, którzy przyjęli dary, 
zwrócili je Astyagesowi, natomiast Astyages, gdy je otrzymał, ode-
słał z powrotem Cyrusowi, ten z kolei ponownie wysłał je Medom 
i polecił przekazać:

‒ Jeżeli chcesz, dziadku, żebym znowu do ciebie przybył i nie 
musiał się wstydzić, pozwól każdemu zachować to, co mu dałem.

Astyages, wysłuchawszy tych słów, postąpił zgodnie z polece-
niem Cyrusa.

[4,27] Należy jeszcze wspomnieć o pewnej historii miłosnej.93 Otóż 
powiadają, że gdy Cyrus wyjeżdżał i jego krewni, gdy się rozstawali, 
zgodnie z perskim zwyczajem na pożegnanie pocałowali go w usta 
(bo przecież jeszcze i teraz czynią tak Persowie), wówczas któryś 
z Medów, mąż wielce znamienity, od dłuższego czasu oszołomiony 
urodą Cyrusa, kiedy patrzył, jak krewni go całują, trzymał się na ubo-
czu.94 Skoro jednak tylko inni wyszli, podszedł do Cyrusa i zapytał:

‒ Czy tylko mnie, Cyrusie, nie uznajesz za krewnego?

92 Na temat owej anonimowej osoby zob. niżej, 5,1,2.
93 Oto jeden z epizodów, które umieszczone zostały między opisami bitew, 

rozważaniami fachowymi i moralizującymi, dzięki czemu ożywiają tok narracji. 
Dygresja ta, opowiedziana z dużym taktem, ukazuje właściwe Cyrusowi poczucie 
humoru.

94 krewNi… pocaŁowali go W usTa ‒ chodzi tu o krewnych we właściwym zna-
czeniu, a nie takich, którzy zgodnie z medyjsko-perskim ceremoniałem dworskim 
nosili tylko najwyższy, honorowy tytuł „krewnych” ‒ συγγενεῖς [syngeneís] (Arrian, 
Anab. 7,11,1; Kurcjusz Rufus 3,3,14) i tak jak rangą zajmowali najbliższe miejsce 
po władcy, tak również posiadali prawo całowania króla, co u Persów równego sobie 
stanu było rzeczą zwyczajną, jak poświadczają Herodot (1,134) i Strabon (15,3).  
któryś z MeDóW ‒ jak się okaże niżej (4,1,22; 6,1,9), Med ten nosił imię Artabazos 
i później będzie wielokrotnie wymieniany w otoczeniu Cyrusa. Pozostaje jednak 
kwestią nierozstrzygniętą, czy rzeczywiście w jakimś sensie zaliczał się on do jego 
krewnych. Herodot (1,135) twierdzi, że miłości do chłopców mieli się Persowie na-
uczyć od Hellenów, w religii Zaratustry była ona natomiast traktowana jako surowo 
zakazany występek; por. również Ksenofont (Resp.Lac. 2,13–15).
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‒ Jak to? – odparł Cyrus ‒ Więc także i ty jesteś moim krewnym?
‒ Jak najbardziej! ‒ zakrzyknął.
‒ Dlaczego zatem ‒ zapytał Cyrus ‒ tak mi się przyglądałeś? 

Otóż często zdawało mi się, że rozpoznaję ciebie, kiedy właśnie to 
czynisz.

‒ Zawsze chciałem ‒ odrzekł ‒ zbliżyć się do ciebie, ale, na bo-
gów, wstydziłem się!

‒ Ależ nie trzeba było ‒ odpowiedział Cyrus ‒ bo przecież jesteś 
moim krewnym.

I równocześnie, kiedy to mówił, podszedł i pocałował go. [4,28] 
Tenże Med, otrzymawszy pocałunek, zapytał:

‒ Czy również u Persów panuje ów zwyczaj całowania krewnych?
‒ Oczywiście ‒ odrzekł ‒ ilekroć witają się po jakimś czasie roz-

łąki bądź kiedy się ze sobą rozstają.
‒ Może nadarzy się sposobność ‒ powiedział Med ‒ że pocałujesz 

mnie nawet jeszcze raz, bo, jak widzisz, już odchodzę.
I tak oto Cyrus jeszcze raz pocałował go na pożegnanie i odje-

chał. Ale nie zdołano przemierzyć zbyt długiej drogi, kiedy ów Med 
pojawił się ponownie na spienionym koniu. Gdy Cyrus go zobaczył, 
zapytał:

‒ Czyżbyś zapomniał o czymś, o czym chciałeś mi powiedzieć?
‒ Na Zeusa ‒ odrzekł ‒ toż przybywam po pewnym czasie rozłąki!
A Cyrus powiedział:
‒ Na Zeusa, zgadza się, [drogi] krewniaku, i to zaiste po niedługim!
‒ Jak to po niedługim? ‒ zapytał Med. ‒ Czy nie wiesz, Cyrusie 

‒ zapytał ‒ że chwilka, kiedy pozbawiony jestem twego zachwyca-
jącego widoku, wydaje mi się nieskończenie długa?

Wtedy Cyrus uśmiechnął się przez płynące jeszcze łzy i powie-
dział, żeby [Med] śmiało odjeżdżał, bo przecież on może wkrótce do 
nich przyjechać, a wtedy naprzygląda mu się do woli.

[5,1] Tak oto Cyrus powrócił do kraju Persów, gdzie, jak mówią, 
jeszcze przez rok miał przebywać w grupie chłopców. Początkowo 
chłopcy żartowali sobie z niego, że przybywa od Medów nauczony 
tam wygodnego życia.95 Gdy jednak ujrzeli, że je i pije ze smakiem 
to samo, co oni, oraz ilekroć przy okazji jakiejś uroczystości odbywa 
się uczta, raczej oddaje komuś część swojej porcji, niż żąda dla siebie 
dokładki, a ponadto widzieli, że przewyższa ich również pod innymi 
względami, wówczas rówieśnicy znowu nabrali do niego szacunku. 
A kiedy, po przejściu przez etap wychowania chłopców, wstąpili 
do grupy efebów, ponownie uchodził wśród nich za takiego, który 
przewyższa wszystkich zarówno w pilnym wypełnianiu obowiązków 

95 Cyrus spędził w Medii, jak można oszacować, około czterech lat.
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i wytrwałym znoszeniu trudów, jak i w poszanowaniu starszych oraz 
posłuszeństwie wobec przełożonych.

[5,2] Po pewnym czasie w kraju Medów zmarł Astyages, a panowa-
nie nad Medami objął Kyaksares, syn Astyagesa i wuj Cyrusa. Tym-
czasem król Assyryjczyków ‒ po podboju wszystkich Syryjczyków 
(bardzo licznego szczepu), po sprowadzeniu do roli poddanego króla 
Arabów, kiedy uznał już za swych poddanych także Hyrkańczyków 
oraz osaczył Baktrów ‒ był zdania, że gdyby osłabił Medów, łatwo 
zawładnie wszystkimi ich sąsiadami; spośród bowiem pobliskich 
ludów ten wydawał mu się najpotężniejszy.96 [5,3] Wysyła zatem [po-
słów] do wszystkich swych poddanych, a także do Krezusa, króla 
Lidyjczyków,97 do króla Kappadoków, do Frygów z obu krain, do 
Paflagonów, Indów, Karów i Cylicyjczyków ze słowami oszczerstw 
przeciw Medom i Persom, wskazując zarazem na wielką liczebność 
i siłę owych dwóch połączonych ludów, na to, że wzajemnie zawie-
rają między sobą małżeństwa, oraz na groźbę najazdu na każdą nację 
z osobna i podbicia przez nich wszystkich tych ludów kolejno, o ile 
ktoś ich wcześniej nie osłabi. I tak jedni zawierali z nim przymierze 
przekonani tymi argumentami, a inni nakłonieni darami i pieniędzmi, 
bo i tymi środkami dysponował w obfitości.

[5,4] Gdy Kyaksares dowiedział się o tym spisku i zbrojnych przy-
gotowaniach zbuntowanych przeciw niemu ludów, natychmiast, 
podług swych możliwości, zaczął się przysposabiać do walki z nimi 
i wyprawił do Persów [posłów] – zarówno do rady,98 jak i do panu-
jącego nad Persami Kambyzesa, który był też mężem jego siostry. 
Zwrócił się także do Cyrusa z prośbą, żeby postarał się przybyć jako 
dowódca żołnierzy, o ile rada Persów przysłałaby jakiś kontyngent 
wojska. Otóż Cyrus, po spędzeniu dziesięciu lat wśród efebów, zna-

96 Wojna Assyrii przeciwko Medom, do jakiej jakoby miało dojść w okresie 
młodości Cyrusa, jest wymysłem Ksenofonta. Państwo assyryjskie upadło ostatecz-
nie pod koniec VII w. w wyniku ataku połączonych sił Medów pod wodzą historycz-
nego władcy Kyaksaresa i zbuntowanego assyryjskiego namiestnika Babilonii, Na-
bopolassara. Po zwycięstwie sojuszników rdzenne ziemie Assyrii na lewym brzegu 
Tygrysu przypadły w udziale Medom, a na terenie Mezopotamii powstało państwo 
nowobabilońskie. Mówiąc o królu Assyrii, ma więc Ksenofont prawdopodobnie na 
myśli ostatniego władcę państwa nowobabilońskiego (chaldejskiego). Historyczny 
król Medów, Astyages, w rzeczywistości nie miał syna i następcy, a został pozba-
wiony władzy przez Cyrusa, który wystąpił przeciwko niemu na czele zbuntowanych 
Persów.

97 Słynący z bogactwa ostatni król Lidii został pokonany przez Cyrusa w 546 r.
98 Do raDy (πρός τε τὸ κοινόν [prós te tó koinón]) ‒ Kyaksares zwraca się w isto-

cie do wspólnoty Persów (zob. też niżej, 5,5,16), ale wspólnota reprezentowana jest 
przez radę starszych, jak to jasno wynika z tekstu poniżej (1,5,5); zob. ponadto ni-
żej, 4,5,17; 8,5,22. Ksenofont miał tu niewątpliwie przed oczyma spartańską geruzję 
(γερουσία [gerusía]).
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lazł się już w gronie dorosłych mężczyzn. [5,5] Skoro więc Cyrus na 
to przystał, rada starszych wybiera go dowódcą wojska wyznaczo-
nego do pomocy Medom. Pozwoliła mu też dobrać dwustu spośród 
„równych”,99 natomiast każdemu z owych dwustu pozwoliła dobrać 
sobie czterech, również z grona „równych”; i tak zebrało się ich ty-
siąc. Następnie każdemu spośród tego tysiąca poleciła wybrać sobie 
z ludu Persów dziesięciu peltastów, dziesięciu procarzy oraz dziesię-
ciu łuczników. W ten sposób zgromadzono dziesięć tysięcy łuczni-
ków, dziesięć tysięcy peltastów i dziesięć tysięcy procarzy; oprócz 
nich dowodził jeszcze tysiącem.100 Cyrusowi powierzono zatem tak 
wielkie wojsko.101 [5,6] Skoro tylko mianowano go dowódcą, pełnie-
nie obowiązków rozpoczął od [złożenia ofiar] bogom.102 I dopiero 
po otrzymaniu pomyślnej wróżby dobrał sobie owych dwustu, gdy 
zaś każdy z nich wybrał jeszcze czterech, wówczas zgromadził ich 
wszystkich i wygłosił do nich taką oto swą pierwszą mowę:

‒ [5,7] Przyjaciele! Wybrałem sobie was nie dlatego, jakobym 
dopiero dzisiaj przyjrzał się wam po raz pierwszy, lecz dlatego, iż 
widzę, jak od najmłodszych lat pilnie ćwiczycie się w tym, co pań-
stwo uważa za pożyteczne, natomiast całkowicie stronicie od tego, 
co uznaje za haniebne. Chcę też wyjawić wam, dlaczego ja sam bez 
najmniejszych oporów objąłem to stanowisko, a i was zwołałem. 

99 spośród „róWnych” (τῶν ὁμοτίμων [tón homotímon]; dosłownie: ‘posiadających 
równe prawa i przywileje’) ‒ termin ten ukuł Ksenofont (Resp.Lac. 10,7; Hist.Graec. 
3,3,5) na wzór spartański, gdzie słowo „równi” (ὅμοιοι [hómoioi]) oznaczało pełno-
prawnych obywateli Lacedemonu. W Cyropedii informacje na temat „równych” 
(ὁμότιμοι [homótimoi]) są rozproszone i mało precyzyjne. Tworzą oni uprzywilejowaną 
grupę, ale chyba nie dziedziczną, złożoną z tych Persów, których rodzice byli na tyle 
bogaci, że mogli im zapewnić pełny udział w wychowaniu państwowym. „Równi” 
tworzą korpus oficerski i mogą pełnić wysokie funkcje w administracji cywilnej. 
W wieku około 50 lat wchodzą w skład rady starszych, która u boku króla kieruje 
sprawami państwa (1,2,14–15). Cyrus w miarę możliwości nie zaprzestanie ich wy-
różniać i powierzać im stanowisk państwowych.

100 Sposób, w jaki perscy „równi” kompletują wojsko, również przypomina 
postępowanie Spartan przy formowaniu oddziału tzw. jeźdźców (ἱππεῖς [hippeís]; 
Resp.Lac. 11,2), którzy mogli służyć także jako ciężkozbrojni hoplici. Owi „jeźdź-
cy” wywodzili się z najznakomitszych spartańskich rodów i tworzyli swego rodzaju 
gwardię – osobistą ochronę króla podczas wojny. Trzystu Spartan Leonidasa, którzy 
polegli na przełęczy termopilskiej, było najprawdopodobniej właśnie takim przy-
bocznym oddziałem. U Ksenofonta perscy „równi” przeciwstawieni są, tak jak tutaj 
(a także 2,1,3. 15; 2,2,21; 2,3,5), pospólstwu (δήμος, δημόται [démos, demótai]) i za-
wdzięczają swoją uprzywilejowaną pozycję nie tylko szlachetnemu urodzeniu, ale 
i wyżej opisanemu publicznemu wychowaniu; zob. ponadto niżej, 3,3,70; 7,5,85.

101 Całe wojsko liczyło więc 31 000 ludzi: 30 000 żołnierzy z ludu oraz 1000 
spośród „równych”, którym oczywiście przypadały w udziale stanowiska dowódcze.

102 Na temat składania ofiar zob. niżej (8,1,23). Informacje o rytuale ofiarnym 
Persów, różniącym się znacznie od greckiego, podaje Herodot (1,132).
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[5,8] Otóż spostrzegłem, że nasi przodkowie w niczym nie byli od nas 
gorsi ‒ zapewne i oni ćwiczyli się bezustannie w tym właśnie, co 
uchodzi za dzieło cnoty. Jakie jednak przy tych zaletach przysporzyli 
korzyści czy to wspólnocie Persów, czy to samym sobie, tego już 
wyjaśnić nie potrafię. [5,9] A przecież sądzę, że żadna cnota nie jest 
przedmiotem człowieczych starań wyłącznie po to, aby ci, którzy 
stali się zacni, nie posiadali niczego więcej niż ludzie źli. Wszak ci, 
którzy powstrzymują się od chwilowych uciech, nie czynią tego po 
to, żeby już nigdy nie zaznać radości, ale przygotowują się w ten 
sposób, by dzięki owemu umiarkowaniu móc później doznawać ra-
dości właśnie o wiele większych. Tak też ci, którzy usiłują stać się 
wielkimi mówcami, nie ćwiczą się w sztuce wymowy po to, aby 
dobrze przemawiać bez wytchnienia, lecz spodziewają się skutecznie 
przekonywać ludzi i dzięki temu nabyć wiele wspaniałych bogactw. 
Ci znowu, którzy doskonalą się w sprawach wojennych, nie trudzą 
się po to, by bez przerwy walczyć, lecz sądzą, że gdy nabędą bie-
głości w sztuce wojennej, przysporzą tak sobie, jak i państwu wiele 
bogactw, wiele szczęścia i wielkich zaszczytów.103 [5,10] Jeśliby zaś 
niektórzy po tym, jak się nad tym wszystkim natrudzili, przystali na 
to, by z powodu starości dopadła ich niemoc, zanim owych trudów 
zebrali żniwo, wydaje mi się, iż doznaliby takiego samego losu jak 
ktoś, kto zapragnąłby zostać dobrym rolnikiem, który zarówno umie-
jętnie sieje, jak i sadzi, ale ilekroć należałoby zebrać plon, wówczas 
pozwalałby niezebranym owocom spaść na ziemię. A jeżeliby jakiś 
zawodnik, który się wiele natrudził i zasłużył na zwycięstwo, przepę-
dził życie, nie biorąc udziału w zawodach, wydaje mi się, że słusznie 
można by mu zarzucić głupotę. [5,11] Lecz my, o mężowie, tak nie po-
stępujmy! A ponieważ istotnie zdajemy sobie sprawę, iż od dziecka 
ćwiczymy się w dziełach pięknych i szlachetnych, ruszajmy na wro-
gów, którzy ‒ jak doskonale wiem104 ‒ są zbyt niedoświadczeni, żeby 
z nami walczyć. Wcale bowiem dzielnymi wojownikami nie są ci, 
którzy będą celnie strzelać z łuku, ciskać oszczepami i jeździć konno, 
natomiast w razie, gdyby trzeba znosić jakieś trudy, nie zdołają temu 

103 Taki sposób ilustrowania idei moralnej przykładami zaczerpniętymi z życia 
codziennego, w swej istocie bardzo sokratyczny, pojawia się często zarówno w Cy-
ropedii, jak i we Wspomnieniach o Sokratesie. Dodajmy, że zaprezentowana tutaj, 
trochę wyrachowana, koncepcja cnoty jest w tym wypadku zupełnie do przyjęcia, 
a przy tym na tyle prosto podana, że z pewnością zachęci żołnierzy do dobrego spra-
wowania się.

104 Bez wątpienia aluzja do spotkania z nieprzyjacielem opisanego wyżej (1,4,16). 
Doświadczenie Cyrusa jest dość skromne, a zapewnienia mają niewiele podstaw, lecz 
tego rodzaju pewność siebie przed bitwą świadczy o dobrej znajomości stanu ducha 
żołnierzy.
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sprostać – tacy właśnie wojownicy są niedoświadczeni w znoszeniu 
trudów; a gdy trzeba czuwać w nocy, nie są w stanie podołać swym 
zadaniom ‒ tacy właśnie wojownicy są niedoświadczeni w przezwy-
ciężaniu senności; podobnie do dzielnych nie należą ci, którzy choć 
są w tym wszystkim biegli, nie zostali jednak nauczeni, jak należy 
postępować ze sprzymierzeńcami i nieprzyjaciółmi, a nawet jest 
oczywiste, że w tej najważniejszej dziedzinie wychowania pozo-
stają laikami.105 [5,12] Jednakże wy bez wątpienia bylibyście w stanie 
wykorzystywać noc tak jak inni dzień, a trudy macie za przewod-
ników, którzy wskazują drogę do przyjemnego życia. Głód jest dla 
was [jakby] dodatkiem do potraw, picie zaś samej wody znosicie 
łatwiej niż lwy. W głębi waszych dusz gromadzicie najpiękniejsze 
ze wszystkich, typowo wojenne zdobycze, bardziej niż z czegokol-
wiek innego ciesząc się z zyskiwania pochwał. Jednakże ci, którzy 
pragną pochwał, muszą dla nich chętnie podjąć się wszelkiego trudu 
i narazić na wszelkie niebezpieczeństwo. [5,13] Jeśli bym tak mówił 
o was wbrew temu, co myślę, oszukiwałbym sam siebie. Bo gdyby 
nie udało się wam tak właśnie działać, ja zostanę obciążony odpo-
wiedzialnością za to. Ale na wierze w swoje doświadczenie, w waszą 
wobec mnie przychylność, a także w głupotę nieprzyjaciół opieram 
przekonanie, że dobre nadzieje nie zawiodą mnie. Przeto wyruszaj-
my bez obaw, bo wrażenie, że niesprawiedliwie pożądamy cudzego 
dobra, jest całkowicie niesłuszne. Oto przybywają wrogowie, którzy 
jako pierwsi dopuszczają się niesprawiedliwości,106 przyjaciele zaś 
wzywają nas na pomoc. A cóż istnieje sprawiedliwszego, niż się bro-
nić, cóż piękniejszego, niż nieść pomoc przyjaciołom? [5,14] Zapewne 
i to, jak sądzę, doda wam odwagi, że nie wyruszam, lekceważąc 
bogów. Otóż wy, którzy często ze mną przestajecie, wiecie dobrze, 
że nie tylko w przypadku ważnych przedsięwzięć, ale również tych 
mniej istotnych zawsze zaczynam od bogów.107

Na koniec rzekł:

105 Kwestie te w formie pouczeń dla syna rozwinie ojciec Cyrusa, Kambyzes, 
w rozdziale następnym (1,6).

106 W rzeczywistości wojny prowadzone przez Cyrusa miały bez wątpienia 
charakter zdobywczy, a on sam nierzadko musiał być agresorem (3,1,11 i przyp. 
236; 8,7,6). Naukową podstawę takiego rozumienia wojny dał Arystoteles (Polit. 
1256b), utrzymując, że sztuka wojny należy do sztuk zdobywczych, bo jak myśli-
stwo polega na „zdobywaniu własności” (przekład L. Piotrowicz); por. też Platon 
(Euth. 290c‒d).

107 Począwszy od tej pierwszej mowy, Cyrus zawsze wylicza cztery podstawowe 
przymioty dobrego żołnierza: umiarkowanie, pragnienie pochwał, kult przyjaźni i po-
bożność. Nie ma wśród nich dobrowolnego posłuszeństwa, ale Cyrus jest przecież 
przekonany, że „najsilniejszym bodźcem do okazywania posłuszeństwa jest pochwa-
ła” (1,6,20).
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‒ Cóż jeszcze powinienem powiedzieć? Gdy dobierzecie sobie 
ludzi i weźmiecie ich ze sobą, a także gdy poczynicie już resztę 
przygotowań, ruszajcie na Medów! Ja teraz zawrócę do ojca, a potem 
ruszę przodem, by jak najszybciej rozpoznać, jakie jest położenie 
wroga, i postarać się o to, czego będę potrzebować, żebyśmy z po-
mocą bogów mogli walczyć jak najpomyślniej.

I tak też uczyniono.
108[6,1] Kiedy Cyrus przybył do domu i pomodlił się do ojczystej 

Hestii, ojczystego Zeusa oraz do innych bogów, wyruszył na wyprawę 
wojenną.109 Wśród odprowadzających był też jego ojciec. Powiada-
ją, że kiedy znajdowali się już poza domem, pojawiły się błyskawice 
i słychać było grzmoty ‒ znaki dla niego pomyślne.110 Po objawieniu 
się tych zjawisk wyruszyli już bez zasięgania wróżby z lotu i krzyku 
ptaków, bo nikt nie miał wątpliwości, że to znaki od najwyższego boga.

[6,2] Po drodze ojciec rozpoczął z Cyrusem następującą rozmowę:111

‒ Synu, ofiary oraz znaki na niebie dowodzą, że prowadzą cię 
bogowie usposobieni łaskawie i przyjaźnie; zresztą i ty sam o tym 
wiesz. Ja przecież rozmyślnie kazałem ci się tego uczyć, abyś nie 
dowiadywał się o udzielonych ci przez bogów radach od innych 
objaśniaczy, lecz odczytywał je sam, patrząc na to, co można zoba-
czyć, i słuchając tego, co można usłyszeć; i żebyś nie był zależny od 
wieszczków w razie, gdyby chcieli cię oszukać, mówiąc coś innego 
niż to, co zostało objawione przez bogów; a ponadto gdybyś kie-
dykolwiek pozostał bez wieszczka, żebyś nie miał wątpliwości, jak 

108 W Cyropedii jest to najdłuższy rozdział wśród tych, które traktują o sztuce 
dowodzenia. Dotyczy on początków kariery wojskowej Cyrusa, a większość 
prezentowanych poglądów znalazła się już we Wspomnieniach o Sokratesie (3,1–4).

109 pomodliŁ się ‒ na przestrzeni całego dzieła można aż dwunastokrotnie zo-
baczyć Cyrusa lub kogoś z jego otoczenia, jak zanosi modlitwy do bogów.  Do oJ-
czysTeJ hesTii ‒ Ksenofont każe Persom czcić greckich bogów (np. wyżej, 1,4,12). 
Bogini Hestia była opiekunką ogniska domowego, ale również wiecznego ognia, 
który płonął na ognisku państwowym (7,5,57).  oJczysTego zeusa ‒ odpowiadał 
mu główny bóg Persów – Ahuramazda, wymieniany w inskrypcjach króla Dariusza I 
jako „bóg największy i zwierzchnik innych bogów”.

110 Dla starożytnych, kiedy rozpoczynali jakieś ważne przedsięwzięcie, pojawie-
nie się na niebie błyskawic i odgłosy gromów oznaczały pomyślną wróżbę. Herodot 
(3,86) wspomina np., że Dariusz, nim przypadła mu w udziale władza królewska, 
usłyszał wcześniej grzmoty i zobaczył błyskawicę spadającą z jasnego nieba. Chcący 
poznać wolę bogów Cyrus przywiązuje wielką wagę do niespodziewanych znaków 
wróżebnych. Poza grzmotami (także 8,1,13) mogą to być wszelkie inne znaki: orzeł 
chwytający zająca (2,4,19), orzeł pojawiający się po prawej stronie (2,1,1), nagłe 
ukazanie się jasnego światła na niebie (4,2,15), widzenie senne (8,7,2). Por. także 
niżej, przyp. 146.

111 Forma dialogu między ojcem i synem, rozmaitość rozpatrywanych kwestii 
i niekiedy wręcz familiarna prostota wypowiedzi ożywiają nieco ten rozdział mający 
czysto techniczny charakter.
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wyjaśnić boskie znaki, lecz gdy za pomocą sztuki wieszczbiarskiej 
odczytasz boskie rady, byś mógł im zaufać.112

‒ [6,3] Istotnie, ojcze ‒ odrzekł Cyrus ‒ zgodnie z twym przyka-
zaniem dołożę wszelkich starań, żeby bogowie zechcieli w swych 
radach pozostać dla nas przychylni. Pamiętam bowiem, jak niegdyś 
usłyszałem od ciebie, iż prawdopodobnie u bogów, tak jak u ludzi, 
więcej może uzyskać nie ten, kto zwraca się do nich przypochlebnie 
wówczas, kiedy jest w trudnej sytuacji, lecz ten, kto pamięta o bo-
gach przede wszystkim wtedy, gdy mu się szczęści; powiedziałeś 
też, że tak samo należy odnosić się do przyjaciół.

‒ [6,4] Czy aby, synu ‒ zapytał ‒ ze względu na owo staranie nie 
zamierzasz jednak zbyt skwapliwie zwracać się do bogów ze swymi 
prośbami, a jeżelibyś już jakieś wyraził, to zwykle spodziewasz się 
ich spełnienia, ponieważ jesteś świadom, że nigdy nie zaniedbałeś 
bogów?

‒ Ależ oczywiście, ojcze ‒ odpowiedział ‒ do bogów jestem uspo-
sobiony tak, jakby byli moimi przyjaciółmi.

‒ [6,5] Bo jakże inaczej, synu? ‒ zapytał. ‒ A pamiętasz, jak niegdyś 
uznaliśmy za prawdopodobne, iż bogowie tak urządzili {ludzkie 
sprawy}, że ci, którzy wyuczyli się wykonywania czegoś, robią to 
lepiej niż ci, którzy nie zdobyli w tym zakresie żadnych umiejętno-
ści; oraz że ci, którzy wkładają w coś dużo wysiłku, osiągają więcej 
niż gnuśni; oraz że ludzie mający się na baczności przejdą przez 
życie bezpieczniej niż działający bez rozwagi? Tak więc wydało się 
nam, że z prośbą o dobra powinno się zwracać do bogów dopiero 
wtedy, gdy ze swojej strony zrobiło się już wszystko.

‒ [6,6] Oczywiście, na Zeusa ‒ rzekł Cyrus ‒ pamiętam, co od ciebie 
usłyszałem, i naturalnie zmuszony byłem przyznać ci rację. Wiem, iż 
stale twierdzisz, że nie godzi się prosić bogów o to, by ci, którzy nie 
umieją jeździć konno, zwyciężali w walce toczonej przez jeźdźców; 
ani o to, by ci, którzy nie potrafią celnie strzelać z łuku, pokonali zręcz-
nych łuczników; [nie godzi się], żeby ci, którym sztuka sterowania jest 
nieznana, modlili się o ocalenie, będąc u steru statku; [nie przystoi 
też], żeby ci, którzy nie wysiali zboża, modlili się o urodzajny plon 

112 rozmyślNie kazaŁem ci się Tego uczyć ‒ modlitw oraz umiejętności odczyty-
wania znaków wróżebnych perscy chłopcy uczyli się między 7 a 10 (lub 15) rokiem 
życia.  żebyś nie byŁ zależNy oD wieszczków W razie, gDyby chcieli cię oszukać ‒ 
prezentowany tutaj krytyczny stosunek do wieszczków jest odzwierciedleniem opinii 
panujących w Helladzie w czasach współczesnych Ksenofontowi.  za pomocą sztuki 
wieszczbiarskiej (διὰ τῆς μαντικῆς [diá tés mantikés]) ‒ mamy tutaj interesujący przy-
kład formalistycznej pobożności i praktycznego zmysłu Ksenofonta, który gdzie in-
dzie powie wprost (Anab. 5,6,29): „Wieszczek Silanos […] wiedział bowiem dobrze, 
że i ja znam się na wróżeniu” (przekład W. Madyda).
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ani żeby ci, którzy podczas wojny nie strzegą samych siebie, prosili 
o ocalenie. Wszystko to bowiem jest, twoim zdaniem, wbrew boskim 
prawom. Mówiłeś także, iż słuszne jest, aby ci, którzy się bluźnierczo 
modlą, spotkali się z odmową bogów, tak jak u ludzi niczego nie uzy-
skali ci, którzy domagają się rzeczy sprzecznej z prawem.113

‒ [6,7] Ależ, mój synu, czy zapomniałeś, jak niegdyś rozprawialiśmy 
ze sobą o tym, że mąż dokonuje szlachetnego czynu, jeżeli potrafi po-
starać się zarówno o to, by w istocie stać się mężem szlachetnym, jak 
i zapewnić sobie oraz domownikom dostateczne środki do życia? Jeżeli 
więc to zadanie jest trudne, to bez wątpienia godną podziwu wydaje się 
nam taka umiejętność kierowania innymi ludźmi, żeby mieli obfitość 
wszelkich dóbr i żeby wszyscy byli takimi, jakimi być powinni.114

‒ [6,8] Na Zeusa ‒ rzekł ‒ oczywiście, ojcze, pamiętam, że to powie-
działeś! Także i mnie się wydaje, iż niezmiernie trudnym zadaniem 
jest dobrze rządzić;115 tak samo uważam i teraz ‒ dodał ‒ ilekroć roz-
myślam o rządzeniu, mając na uwadze samego siebie. Kiedy jednak 
patrzę na inne ludy i obserwuję, jak się zachowują ci, którzy sprawują 
nad nimi władzę, i zastanawiam się, jakimi okażą się przeciwnikami, 
gdy przeciw nam wystąpią, wydaje mi się zgoła haniebne, żeby takich 
ludzi się obawiać i nie chcieć stawić im czoła w walce.116 Widzę ‒ 
mówił ‒ że już nawet ci tutaj nasi przyjaciele117 uważają za konieczne, 
żeby władca różnił się od swych poddanych tym, że spożywa kosz-
towniejsze posiłki, ma w domu więcej złota, dłużej śpi i w ogóle żyje 
przyjemniej niż poddani. Ja natomiast uważam ‒ twierdził ‒ że wład-
cy nie powinno różnić od poddanych beztroskie życie, lecz właśnie 
troska o nich i zamiłowanie do ponoszenia trudów.118

113 Jednak nie wszystkie uzasadnione prośby znajdują posłuch u bogów. Cyrus 
przypomni o tym na końcu rozdziału (1,6,46) i odpowie zarazem na krytykę, jaka 
mogłaby go z tego powodu spotkać.

114 Główne zadanie wodza: nie pozwolić, by żołnierzom czegokolwiek brakowało. 
Podkreśla to Ksenofont z wielkim naciskiem we Wspomnieniach o Sokratesie (3,1,6).

115 Temat ten poruszany był na początku Cyropedii (1,1,3).
116 Ta pogarda Cyrusa dla nieprzyjaciół nie jest usprawiedliwiona, ponieważ nie 

miał jeszcze okazji ich poznać, a ostatecznie Assyryjczycy okażą się niełatwym prze-
ciwnikiem.

117 Mowa o Medach, którzy według Greków wiedli szczególnie zbytkowny 
i zniewieściały tryb życia. Już za czasów Cyrusa mieli Persowie przejąć od Medów nie 
tylko despotyczny sposób rządzenia, ale i rozluźnienie obyczajów oraz zamiłowanie do 
przepychu; por. Ksenofont (Inst.Cyr. 8,1,14; 8,8,9; Anab. 1,5,8), Plutarch (Artax. 13).

118 Obraz idealnego wodza w ujęciu Ksenofonta stopniowo nabiera konkretnego 
wyrazu dzięki takim rysom, jak to ostatnie stwierdzenie. Należy przy tym zauważyć, 
że młody Cyrus nie zadowala się w toku dialogu jedynie przytakiwaniem słowom 
ojca i bierze stosunkowo aktywny udział w rozmowie. Jednakże, jak widać to już 
w następnym paragrafie (1,6,9), nie zawsze potrafi odpowiedzieć na pytania i zarzuty 
ojca, wyraźnie potrzebując jeszcze rady i wsparcia.
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‒ [6,9] Ale jednak, synu ‒ odrzekł ‒ istnieją rzeczy, o jakie należy 
walczyć nie tylko z ludźmi, lecz także z samymi okolicznościami, 
z którymi wszak niełatwo wygrać. W każdym razie zapewne wiesz, 
że jeżeli wojsko nie będzie miało żywności, to twoje dowodzenie 
dobiegnie końca.

‒ Ojcze ‒ zapytał ‒ czyż Kyaksares nie powiedział, że zaopatrzy 
wszystkich, którzy stąd wyruszają, ilu ich tylko jest?

‒ Synu ‒ zapytał ‒ wyruszasz zatem, pokładając ufność w majątek 
Kyaksaresa?

‒ Jak najbardziej! ‒ odparł Cyrus.
‒ A czy wiesz ‒ zapytał ‒ jak on jest duży?
‒ Na Zeusa, skądże! ‒ wykrzyknął Cyrus.
‒ A jednak na owym niewiadomym polegasz? Czy nie rozumiesz, 

że będziesz potrzebował bardzo wiele środków i że już teraz [Kya-
ksares] zmuszony jest ponieść wiele kosztów?

‒ Rozumiem – odrzekł Cyrus.
‒ Jeżeli więc ‒ zapytał ‒ zabraknie mu pieniędzy bądź umyślnie 

cię zawiedzie, to w jakim położeniu znajdzie się twoje wojsko?
‒ Oczywiście w niedobrym. Ojcze ‒ rzekł ‒ ale jeżeli dostrzegasz 

jakiś sposób, bym ja sam mógł zapewnić te środki, to wyjaw mi, 
dopóki jeszcze jesteśmy w przyjaznym kraju.119

‒ [6,10] Pytasz, synu ‒ odparł ‒ jak możesz zapewnić środki. A po 
kim raczej można się spodziewać, że dostarczy zaopatrzenie, jak 
nie po tym, kto dzierży władzę? Ty przecież wyruszasz stąd z pie-
chotą, zamiast której ‒ dobrze to wiem ‒ nie wziąłbyś żadnego in-
nego, choćby znacznie liczniejszego wojska,120 a za sprzymierzeń-
ca będziesz mieć konnicę Medów, czyli najlepszą. Któryż zatem 
z sąsiednich ludów nie zechce, twoim zdaniem, wam służyć, czy to 
powodowany chęcią przypodobania się wam, czy to ze strachu, żeby 
nie przytrafiło mu się coś złego? Musisz to razem z Kyaksaresem 
zbadać, żeby kiedyś nie zabrakło niczego, czym powinniście dyspo-
nować, a także obmyśleć z nim zwyczajowy sposób zaopatrzenia.121 

119 O aktualnym miejscu pobytu Cyrusa i jego ojca Ksenofont informuje nie dość 
precyzyjnie. Można na podstawie tych skąpych wskazówek następująco przedsta-
wić kolejne etapy drogi Cyrusa: 1) powraca z Medii do Persji jeszcze jako chłopiec 
(1,5,1); 2) 10 lat później przewodzi perskiej armii i wysyła ją przodem do Medii, 
a sam udaje się na spotkanie z ojcem (1,5,14); 3) ponownie wyrusza w drogę, by po-
łączyć się z armią, a ojciec odprowadza go aż do granicy Medii, gdzie się rozstają, po 
czym Kambyzes wraca do Persji (2,1,1); 4) wkracza do Medii i przyprowadza woj-
sko do Kyaksaresa, przy czym nie ma mowy o tym, gdzie się z nim połączył (2,1,2).

120 We wszystkich przyszłych kampaniach wojennych armia Cyrusa zawsze 
będzie ustępować liczebnie wojsku nieprzyjaciół.

121 Innymi słowy: żeby ciebie i twoich ludzi przyzwyczaić do furażowania i ich 
w tym wyćwiczyć.
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Przede wszystkim jednak pamiętaj, żebyś nigdy nie zwlekał z zaopa-
trzeniem się w prowiant, aż zmusi cię do tego jego brak, bo kiedy 
zawczasu zgromadzisz zapasy, wówczas unikniesz kłopotów. Otóż 
z jednej strony łatwiej w razie potrzeby uzyskasz zapasy od tych, 
którzy nie będą uważać, że znalazłeś się w tarapatach, a z drugiej 
w razie niedostatku zdaniem swoich żołnierzy nie będziesz za to 
ponosić winy, a nawet u innych zyskasz szacunek. Jeżeli zechcesz 
ze swoim wojskiem wyświadczyć komuś przysługę lub zadać cios, 
dopóki żołnierze będą mieć to, co niezbędne, dopóty będą ci chęt-
niej służyć. A ponadto ‒ wiedz o tym dobrze ‒ twoje słowa staną się 
bardziej przekonujące tylko wtedy, kiedy z całą pewnością będziesz 
potrafił dowieść, że jesteś w stanie zarówno wyświadczyć komuś 
przysługę, jak i zadać cios.

‒ [6,11] Ależ ojcze ‒ rzekł ‒ wydaje mi się, że wszystko, co powie-
działeś, jest słuszne, zwłaszcza dlatego że żaden z moich żołnierzy 
za to, co teraz otrzymał, nie będzie żywił dla mnie wdzięczności, 
wiedzą bowiem, na jakich warunkach Kyaksares sprowadził ich do 
siebie jako wojsko sprzymierzone. Natomiast to, co każdy dostanie 
ponad uzgodnienia, będzie sobie poczytywać za zaszczyt i uzna za 
stosowne żywić większą wdzięczność wobec tego, kto zapewnia mu 
utrzymanie. Przeto jeśli ten, kto posiada armię i może dzięki niej 
z wzajemnością przysłużyć się przyjaciołom, a na wrogach, o ile 
ich ma, spróbować się zemścić, a mimo to zaniedbuje zaopatrzenia 
w żywność,122 to czy sądzisz ‒ zapytał ‒ że jest to mniej haniebne, 
niż gdyby ktoś, kto ma i pola, i robotników, przy pomocy których 
może uprawiać ziemię, pozwolił jednocześnie, żeby jego rola bez-
użytecznie leżała odłogiem? A ja na pewno ‒ podkreślił ‒ nigdy nie 
zaniedbam zaopatrzenia moich żołnierzy w żywność, czy to w kraju 
przyjaznym, czy we wrogim.

‒ [6,12] No dobrze, synu ‒ zapytał ‒ a czy przypominasz sobie 
jeszcze inne kwestie, których, jak nam się niegdyś wydawało, nie 
wolno zignorować?

‒ Pamiętam dokładnie ‒ rzekł ‒ jak przybyłem do ciebie po pie-
niądze, żeby zapłacić człowiekowi, który zapewniał, że wykształci 
mnie na wodza, a ty, dając mi je, tak mniej więcej zapytałeś: „Po-
wiedz mi, synu, czy ów człowiek, któremu niesiesz zapłatę, wspo-
mniał coś o obowiązkach wodza oraz o prowadzeniu gospodarstwa 
domowego? Żołnierze bowiem wcale nie mniej potrzebują żywności 

122 Już po raz czwarty (1,6,7. 9. 10. 11) wyraża Ksenofont tę myśl niemal tymi 
samymi słowami. Również pojawiający się w następnym zdaniu obraz pola leżącego 
odłogiem ma odpowiednik w obrazie zboża, którego nie zasiano (1,6,6). Tego rodza-
ju powtórzenia bardzo często spotykamy w Cyropedii.
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niż domownicy”. Gdy zgodnie z prawdą odpowiedziałem ci, że ani 
słowa o tym nie wspomniał, zapytałeś mnie ponownie, czy powie-
dział mi coś o dbałości o zdrowie i o tężyznę fizyczną, jako że strateg 
w takim samym stopniu powinien się troszczyć właśnie o nie, jak 
o dowodzenie wojskiem. [6,13] Gdy i na to odpowiedziałem przeczą-
co, zapytałeś znów, czy nauczył mnie jakichś umiejętności, które 
mogłyby się okazać najlepszymi sprzymierzeńcami w działaniach 
wojennych. Gdy i temu zaprzeczyłem, wówczas wypytywałeś mnie 
jeszcze, czy nauczył mnie, jak mógłbym natchnąć wojsko animu-
szem, a jednocześnie też powiedziałeś, że w każdym przedsięwzięciu 
zapał przynosi zgoła odwrotne skutki niż brak zapału. Kiedy i na to 
pokiwałem głową przecząco, dalej dociekałeś, czy tamten uczynił 
jakąś wzmiankę, jak najlepiej można by skłonić wojsko do posłu-
szeństwa. [6,14] Gdy okazało się, że oczywiście i o tym nie było mowy, 
na koniec zapytałeś mnie, czy właściwie ów człowiek, udzielając 
nauk o sztuce dowodzenia, zapewnił, że czegokolwiek mnie nauczy. 
Odpowiedziałem wówczas, że taktyki. Na to ze śmiechem zadałeś mi 
kolejno następujące pytania: jaką korzyść przyniesie taktyka wojsku 
pozbawionemu prowiantu? jaką wojsku niedbającemu o zdrowie? 
jaką wojsku, które nie nabyło umiejętności wymyślonych do prowa-
dzenia wojny? <…> jaką wojsku nieposłusznemu? Gdy wyjaśniłeś 
mi, że taktyka jest tylko drobną częścią sztuki dowodzenia, i gdy 
wobec tego zapytałem, czy mógłbyś nauczyć mnie tego, co jeszcze 
do tej sztuki należy, na odchodnym poleciłeś mi, bym porozmawiał 
z ludźmi uchodzącymi za obeznanych w sztuce dowodzenia i do-
wiedział się, jak też oni zapatrują się na wszelkie kwestie ze sztuką 
tą związane. [6,15] Odtąd przestawałem z tymi, którzy, jak słyszałem, 
są w takich sprawach najmądrzejsi. Co do wiktu dla wojska dałem 
się przekonać, że wystarczy, jeżeli będziemy dysponować tym, 
w co Kyaksares zamierzał nas zaopatrzyć; co do troski o zdrowie 
słyszałem i widziałem, że tak miasta, które chcą dbać o zdrowie 
[mieszkańców], sprowadzają do siebie lekarzy, jak i stratedzy dla 
dobra żołnierzy zabierają ze sobą lekarzy, toteż podobnie i ja, jak 
tylko objąłem stanowisko, natychmiast o to zadbałem. Uważam też, 
ojcze ‒ dodał ‒ że mam u siebie ludzi wyjątkowo biegłych w sztuce 
leczenia.123

[6,16] Ojciec odrzekł na to:

123 Ksenofont nawiązuje tu wyraźnie do relacji panujących w wojsku greckim, 
gdzie zawsze było miejsce dla lekarzy, jak świadczą wzmianki jego samego o me-
dykach niosących pomoc rannym żołnierzom (Anab. 3,4,30) i o lekarzach należą-
cych do świty króla spartańskiego (Resp.Lac. 13,7), a więc zaliczających się do elity. 
W Grecji oprócz lekarzy wojskowych istnieli lekarze publiczni (δημοσιεύοντες [de-
mosieúontes]); por. Arystofanes (Ach. 1030), Platon (Gorg. 454b).
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‒ Lecz, synu ‒ powiada ‒ mężowie, o których mówisz, są niczym 
krawcy łatający rozdarte szaty, bo podobnie lekarze leczą dopiero 
wówczas, gdy ktoś zachoruje. Ty zaś z większym staraniem niż tamci 
od łatania szat podchodź do dbałości o zdrowie, powinieneś bowiem 
troszczyć się o to, żeby wojsko w ogóle nie chorowało.124

‒ A w jaki sposób, ojcze ‒ zapytał ‒ zdołam to przeprowadzić?
‒ Jeżelibyś między innymi zamierzał przez jakiś czas pozosta-

wać w tym samym miejscu, to po pierwsze musisz się zatroszczyć 
o zdrowe miejsce obozowania; zaiste nie popełnisz błędu, jeżeli 
rzeczywiście będziesz się o to starał. Ludzie bez przerwy bowiem 
mówią zarówno o okolicach szkodliwych dla zdrowia, jak i o tych 
zdrowiu sprzyjających, a niezawodnym na to dowodem jest budowa 
ciał oraz karnacja okolicznych mieszkańców. Ponadto nie wystarczy 
tylko zbadać okolicę, lecz masz także pamiętać, jak sam starałeś się 
o siebie troszczyć, żeby zachować zdrowie.

[6,17] Cyrus odrzekł:
‒ Po pierwsze, na Zeusa, staram się nigdy nie przejadać, ponieważ 

to szkodzi, następnie [staram się] strawić to, co zjadłem, bo wydaje 
mi się, że dzięki temu nie tylko zachowuję dobre zdrowie, ale rów-
nież wzmacniają się [moje] siły fizyczne.

‒ I tak właśnie, synu ‒ rzekł ‒ powinieneś troszczyć się o innych.
‒ A czy żołnierze, ojcze ‒ zapytał ‒ będą mieli czas na ćwiczenia 

fizyczne?
‒ Na Zeusa, oczywiście! – odrzekł ojciec. ‒ Otóż nie tylko będą 

go mieli, lecz po prostu będą musieli go mieć. W rzeczywistości 
wszak wojsko, jeżeli ma wypełniać swoje obowiązki, nigdy nie może 
przestać czy to zgotować wrogom nieszczęścia, czy to sobie samemu 
przysparzać korzyści. Skoro tak trudno wyżywić się jednemu tylko 
bezczynnemu człowiekowi, a jeszcze trudniej, synu, całemu bez-
czynnemu domostwu, to doprawdy najtrudniej utrzymać bezczynne 
wojsko. Wojsko bowiem potrzebuje bardzo wiele żywności, wyrusza 
do walki z jak najmniejszą ilością zapasów, a z tego, co zdoła zdobyć, 
korzysta wyjątkowo rozrzutnie; dlatego nigdy nie należy zezwalać 
wojsku na bezczynność.125

‒ [6,18] Twierdzisz, ojcze ‒ rzekł ‒ jak mi się wydaje, że podobnie 
jak nie ma żadnego pożytku z próżnującego rolnika, tak i żaden po-
żytek z bezczynnego stratega.126

124 Takie same uwagi o konieczności stosowania w wojsku medycznej prewencji 
znajdują się niżej (6,1,3).

125 Porządek myśli nie wydaje się zbyt klarowny. Kontekst, jak wyżej (1,4,17), 
sugeruje, że to nie ćwiczenia żywią wojsko, lecz wojna.

126 Powtórzenie porównania; zob. wyżej, 1,5,10.



 Księga pierwsza    6,16–20 105

‒ Ręczę, że energiczny strateg ‒ powiedział ‒ o ile nie stanie mu 
na przeszkodzie jakiś bóg, zarówno najlepiej zaopatrzy swoich żoł-
nierzy w żywność, jak i najlepiej wyćwiczy ich ciała.

‒ Lecz ‒ zauważył ‒ jeśli chodzi o poszczególne ćwiczenia słu-
żące poprawieniu waleczności, to zdaje mi się, ojcze, że ten, kto 
ogłasza zawody i przyznaje nagrody za zwycięstwo, najlepiej może 
się postarać o dobre wyćwiczenie wojska, tak że jak tylko zajdzie 
potrzeba, będzie miał do dyspozycji przygotowanych ludzi.

‒ Słusznie powiadasz, synu! ‒ rzekł. ‒ Jeżeli tak postępujesz, to 
zawsze, bądź tego pewien, będziesz spoglądać na swoje szyki ściśle 
wypełniające obowiązki niczym na tańczące chóry.127

‒ [6,19] Żeby jednak ‒ rzekł Cyrus ‒ natchnąć żołnierzy waleczno-
ścią, nie ma, moim zdaniem, niczego lepszego jak zdolność wznie-
cania w ludziach nadziei.

‒ Lecz, synu ‒ powiedział ‒ z tym jest tak, jak gdyby ktoś na po-
lowaniu ciągle przywoływał do siebie psy tym samym zawołaniem, 
jakiego używa, ilekroć tylko dostrzeże zwierza. Bądź pewien, że 
najpierw go posłuchają, ale gdyby je często tak zwodził, w końcu, 
jak przywoła je, bo naprawdę dostrzegł zwierzynę, przestaną go 
słuchać. Tak samo rzecz się ma z rozniecaniem nadziei. Jeśliby 
ktoś często zawodził rozbudzone pragnienia korzyści, wówczas taki 
człowiek, gdy wreszcie będzie mówił o uzasadnionych nadziejach, 
nie zdoła już nikogo przekonać. Należy zatem, synu, powstrzymy-
wać się od mówienia tego, czego nie jest się pewnym, a wprawdzie 
inni, mówiąc właśnie takie rzeczy, mogliby niekiedy osiągnąć to 
samo, niemniej jednak trzeba na wypadek największych niebezpie-
czeństw zachować dla swoich słów zachęty możliwie największy 
kredyt zaufania.

‒ Na Zeusa – odrzekł Cyrus ‒ uważam, że to, co mówisz, oj-
cze, jest słuszne i bardziej trafia mi do przekonania. [6,20] W na-
kłanianiu żołnierzy do posłuszeństwa nie brakuje mi, jak sądzę, 
ojcze, doświadczenia, przecież uczyłeś mnie tego już od wczesnego 
dzieciństwa, zmuszając do posłuszeństwa względem siebie. Potem 
powierzyłeś mnie nauczycielom i znów oni czynili to samo, a gdy 
byliśmy w grupie efebów, to nasz przełożony o to właśnie najbar-
dziej zabiegał. Ale wydaje mi się, że również wiele praw wpaja 
szczególnie dwa nakazy: rozkazywać i być posłusznym rozkazom. 
Zastanawiając się nad tym, doszedłem więc do wniosku, że dla 
wszystkich najsilniejszym bodźcem do okazywania posłuszeństwa 

127 To porównanie, którego źródłem jest attycka kultura Ksenofonta, należy do 
ulubionych w jego twórczości; autor szeroko rozwija je w piśmie O gospodarstwie 
(8,1).
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jest pochwała i szacunek dla posłusznego, a nagana i kara dla nie-
posłusznego.128

‒ [6,21] Taka więc droga, synu, wiedzie do wymuszonego posłu-
szeństwa, do posłuszeństwa zaś dalece lepszego, czyli okazywanego 
dobrowolnie, prowadzi inna, krótsza. Ludzie bowiem jak najchętniej 
posłuchają tego, o kim będą sądzić, że ma większe zrozumienie dla 
ich korzyści niż oni sami. Że tak właśnie jest, możesz się przeko-
nać tak w wielu innych przypadkach, jak zwłaszcza wówczas, gdy 
chorzy ochoczo wzywają do siebie tych, którzy zalecają im, co po-
winni czynić. Podobnie jest na morzu, gdy żeglarze są posłuszni 
sternikom, bądź wtedy, gdy pewni ludzie nie chcą pozostawać zbyt 
daleko w tyle za tymi, którzy ich zdaniem lepiej znają drogę. Gdyby 
natomiast ktoś myślał, że za sprawą posłuszeństwa ściągnie na sie-
bie coś złego, to do słuchania poleceń ani nie da się skłonić takiego 
człowieka karami, ani zachęcić poprzez dary. Bo nikt dobrowolnie 
nie przyjmie darów na swoją niekorzyść.

‒ [6,22] Twierdzisz, ojcze ‒ rzekł ‒ że dla zagwarantowania sobie 
posłuszeństwa ludzi nie ma niczego skuteczniejszego, niż uchodzić 
za człowieka rozsądniejszego od swych podwładnych.

‒ Zgadza się, to właśnie twierdzę! ‒ powiedział.
‒ A jak najszybciej można, ojcze, ugruntować o sobie taką opinię?
‒ Synu ‒ odrzekł ‒ nie ma krótszej drogi niż rzeczywiście stać 

się mądrym w sprawach, w których za mądrego chcesz uchodzić. Po 
dokładniejszym rozważeniu sam stwierdzisz, że mam rację. Otóż je-
ślibyś chciał uchodzić za dobrego rolnika, jeźdźca, lekarza, fletnistę 
lub kogokolwiek innego, zważ, jak bardzo musiałbyś zabiegać, żeby 
za takiego uchodzić. A gdybyś dla zdobycia sławy mistrza przekonał 
wielu ludzi do chwalenia siebie, jak też zdobył przydatne dla każdej 
z tych profesji narzędzia, wówczas zwodziłbyś ich i niebawem, jak 
tylko nadszedłby czas twojej próby, zdemaskowałbyś się, a nadto 
okazał fanfaronem.129

‒ [6,23] Jak ktoś rzeczywiście może się stać biegły w tym, co, jak 
się spodziewa, będzie dla niego pożyteczne?

‒ Jest oczywiste, synu ‒ odrzekł ‒ że będziesz wiedział to wszyst-
ko, czego można się wyuczyć, o ile będziesz się tego uczyć, tak jak 
uczyłeś się taktyki. W tym wszystkim jednak, czego ludzie nie są 
w stanie ani się nauczyć, ani przezornie tego przewidzieć, możesz 

128 Ta dobrze prowadzona i przekonująca dyskusja o posłuszeństwie i o tym, jak 
sprawić, żeby stało się ono dobrowolne, jest typową i ulubioną przez Ksenofonta 
formą rozważania zagadnień moralnych. Kontynuacja obejmuje cały następny pa-
ragraf (1,6,21).

129 Te same refleksje i to samo porównanie, przy użyciu niemal identycznych 
słów, znajdujemy we Wspomnieniach o Sokratesie (1,7,2).
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być bardziej obeznany od innych, zasięgając informacji u bogów za 
pomocą sztuki wieszczbiarskiej. Będziesz też uchodzić za mądrego, 
jeżeli przedmiotem twojej troski stanie się doprowadzanie do skutku 
tego, co uznasz za najlepsze. Bo troska o to, co należy czynić, jest 
przejawem większej roztropności, niż brak takiej troski.

‒ [6,24] Jednakże w przypadku pozyskiwania miłości poddanych, 
co również uważam za bardzo istotne, jest jasne, że wiedzie do niej ta 
sama droga, którą podąża ten, kto pragnie być kochanym przez przy-
jaciół. Trzeba bowiem, moim zdaniem, okazywać się dobroczyńcą.130

‒ Ależ, synu ‒ rzekł ‒ trudno jest wyświadczać dobrodziejstwa 
zawsze wówczas, gdy ma się na to ochotę. Współcieszyć się z ludź-
mi, jeżeli spotyka ich coś dobrego, współczuć im, jeżeli przytrafi 
się coś złego, chętnie ich wspierać w kłopotach, lękać się, że mogą 
doświadczyć jakichś nieszczęść, oraz usilnie zapobiegać, żeby ich 
nie doświadczyli – w tym wszystkim należy być im wielce pomoc-
nym. [6,25] Podczas działań wojennych dowódca musi wykazać, że 
łatwiej znosi upał, jeśli owe działania przebiegają latem, że łatwiej 
wytrzymuje chłód, jeśli zimą, że potrafi lepiej w razie konieczności 
zmierzyć się z przeciwnościami ‒ wszystko to bowiem przyczynia 
się do pozyskania miłości podwładnych.

‒ Twierdzisz, ojcze ‒ powiedział ‒ że dowódca musi być we 
wszystkim bardziej wytrzymały niż jego podkomendni.

‒ Tak właśnie twierdzę ‒ rzekł. ‒ Jednakże nie obawiaj się tego, 
synu! Wiedz, że wysiłki te niejednako trudzą jednakowe ciała do-
wódcy i zwykłego żołnierza, bo pokonanie trudów ułatwia dowódcy 
jego godność i świadomość, że czyny nie pozostaną niezauważone.131

‒ [6,26] A kiedy, ojcze, żołnierze już są zaopatrzeni w żywność, są 
zdrowi, zdolni do wysiłku, wyćwiczeni w umiejętnościach wojen-
nych oraz usilnie starają się zostać dobrymi żołnierzami, a większą 

130 Cyrus zawsze będzie wypróbowanym przyjacielem. We Wspomnieniach o So-
kratesie Ksenofont poświęca przyjaźni wiele rozdziałów 2. księgi, a powróci do tego 
tematu także w księdze 8. Cyropedii (8,2,1–4. 7–13).

131 Ten fragment tekstu został dosłownie przetłumaczony przez Cycerona, 
u którego Scypion Afrykański Młodszy bardzo chwali to stwierdzenie Ksenofonta, 
nieodrodnego ucznia Sokratesa, włożone tutaj w usta Kambyzesa; zob. Cyceron 
(Tusc. 2,26,62):

Itaque semper Africanus Socraticum Xenophontem in manibus habebat, cuius in primis 
laudabat illud, quod diceret eosdem labores non esse aeque gravis imperatori et militi, quod 
ipse honos laborem leviorem faceret imperatorium.

Toteż Afrykańczyk miał zawsze w rękach Ksenofonta sokratyka i chwalił szczególnie 
jego powiedzenie, że te same trudy nie są równie ciężkie dla wodza i żołnierza, ponieważ 
sam zaszczyt czyni lżejszym trud wodza.

(przekład J. Śmigaj)
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przyjemność sprawia im okazywanie posłuszeństwa niż nieposłu-
szeństwa,132 czy w tej sytuacji nie uznałbyś, że ten, kto chce możliwie 
jak najszybciej podjąć walkę z wrogiem, wykazuje się mądrością?

‒ Na Zeusa, oczywiście ‒ odrzekł ‒ jeżeli chce się coś na tym zy-
skać, a jeżeli nie, to im bardziej cenię dzielność moją własną i moich 
ludzi, tym bardziej bym ich chronił, podobnie jak najlepiej próbuje-
my zabezpieczyć to, co ma dla nas największą wartość.

‒ [6,27] Jak zatem, ojcze, najłatwiej uzyskać nad wrogiem przewagę?
‒ Na Zeusa, synu ‒ odpowiedział ‒ to, o co pytasz, wcale nie jest 

rzeczą błahą ani prostą. Otóż wiedz, że ten, kto zamierza to uczynić, 
musi być przebiegły, skryty i podstępny, musi być oszustem i rabu-
siem, musi we wszystkim wykazywać przewagę nad wrogiem.

Cyrus roześmiał się i odrzekł:
‒ Na Heraklesa, jakimże to według ciebie, ojcze, winienem stać 

się człowiekiem!
‒ Będąc właśnie taki, byłbyś, synu ‒ odparł ‒ człowiekiem za-

równo najsprawiedliwszym, jak i najbardziej posłusznym prawom.
‒ [6,28] Dlaczego więc ‒ zapytał ‒ gdy byliśmy chłopcami i efeba-

mi, uczyliście nas czegoś wręcz przeciwnego?
‒ Istotnie, na Zeusa ‒ odrzekł ‒ jeszcze i teraz ta nauka obowiązu-

je w stosunku do przyjaciół i współobywateli.133 Ale czy nie wiesz, że 
nauczyliście się zarazem snucia wielu intryg, co da wam możliwość 
wyrządzania szkód wrogom?

‒ Doprawdy ‒ odpowiedział ‒ tego, ojcze, nie wiem.
‒ Po co więc uczyliście się ‒ zapytał ‒ strzelać z łuku? po co 

rzucać oszczepem? czemu też łapać dziki w sieci i doły? czemu 
chwytać w potrzaski i sidła jelenie? Dlaczego walczyliście z lwa-
mi, niedźwiedziami i panterami, nie przystępując do otwartej walki, 
lecz zawsze usiłowaliście się z nimi zmierzyć dzięki wykorzystaniu 
swojej przewagi? Czy nie rozumiesz, że to wszystko jest intrygą, 
podstępem, oszustwem i zuchwalstwem?

‒ [6,29] Na Zeusa, zgadza się ‒ odrzekł Cyrus ‒ ale dotyczy to zwie-
rząt. Jeśli przyszłoby mi na myśl, żeby oszukać jakiegoś człowieka, 
jestem przekonany, że otrzymałbym wiele razów.

‒ Toteż, jak sądzę ‒ powiedział ‒ nie pozwalaliśmy wam ani strze-
lać z łuku, ani rzucać oszczepem w ludzi, lecz uczyliśmy strzelać do 

132 To zdanie, w którym następuje przejście z tematu na temat, bardzo przejrzyście 
streszcza omówione już w dyskusji punkty. Jedna z wartości literackich Cyropedii po-
lega na jasności kompozycji, co odnosi się zarówno do całości dzieła, jak i ‒ tak jak 
tutaj ‒ do sposobu rozwijania tematów szczegółowych. Każdy z omówionych wcześ-
niej punktów odnaleźć można wielokrotnie w Cyropedii, a zwłaszcza ten dotyczący 
posłuszeństwa, które ma dla Cyrusa znaczenie kluczowe (1,6,20–26; 4,1,34).

133 Jako że są już teraz mężczyznami, a nie chłopcami czy efebami.
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celu, abyście póki co nie skrzywdzili przyjaciół, ale jeśliby kiedyś 
doszło do wojny, byście potrafili wymierzyć w ludzi. Podobnie uczy-
liśmy was oszukiwać i wymuszać więcej, niż trzeba, nie na ludziach, 
lecz na zwierzętach, abyście przy tej okazji nie zaszkodzili przyjacio-
łom, ale ‒ jeśliby kiedyś doszło do wojny ‒ nie byli nowicjuszami.134

‒ [6,30] Wobec tego, ojcze ‒ rzekł ‒ jeśli za pożyteczne uchodzi 
obeznanie w obu tych sprawach, czyli w wyświadczaniu ludziom 
dobrodziejstw oraz w wyrządzaniu im krzywd, należało o obu tych 
sprawach uczyć na przykładzie ludzi.

‒ [6,31] Ależ, synu, powiada się ‒ odparł ‒ że kiedyś, w czasach 
naszych przodków, żył pewien nauczyciel chłopców,135 który uczył 
ich sprawiedliwości tak, jak ty to zalecasz: nie kłamać i kłamać, nie 
zwodzić i zwodzić, nie oczerniać i oczerniać, nie być zachłannym 
i żądać ponad miarę. Przy czym rozróżniał to, co należy czynić 
przyjaciołom, od tego, co wrogom. A uczył jeszcze, że słuszne jest 
oszukiwanie przyjaciół, jeżeli robi się to dla ich dobra, i okradanie, 
jeżeli robi się to dla ich dobra.136 [6,32] Nauczając owych rzeczy, musiał 
ćwiczyć chłopców, żeby tak właśnie postępowali między sobą. To 
samo mówią o Hellenach, że w zapasach uczą oszukiwać i ćwiczą 
chłopców w wykorzystywaniu owych umiejętności we wzajemnych 
zmaganiach. Ci więc, którzy byli zdolni do oszukiwania i wykorzy-
stywania, a może również niepozbawieni skłonności do pogoni za zy-
skiem, nawet wobec przyjaciół nie powstrzymywali się, by nie podjąć 
próby ich wykorzystania. [6,33] W konsekwencji ustanowiono prawo, 
które obowiązuje u nas jeszcze i teraz, nakazujące, żeby chłopców 
uczyć po prostu tak, jak uczymy naszych niewolników zachowania 
w stosunku do nas, to jest by mówili prawdę, nie oszukiwali i nie wy-
korzystywali nas.137 Jeśliby zaś postąpili wbrew tym pouczeniom, to 
[owo prawo] zobowiązuje do ukarania ich po to, by [wychowywani] 

134 Ksenofont łączy często użyteczność z uczciwością, a nawet miesza te pojęcia. 
Cyceron (Off. 1,11–12) będzie zachwalał humanitaryzm, otwartość, a nawet sprawie-
dliwość w stosunkach z nieprzyjaciółmi.

135 Kolejne nawiązanie do tradycji greckiej. Owym dawnym nauczycielem jest 
prawodawca Likurg. Ten fragment Cyropedii ma swój odpowiednik w Ustroju po-
litycznym Sparty, gdzie Ksenofont (Resp.Lac. 2,7) podaje więcej szczegółów o ko-
rzyściach, jakie może przynieść podczas działań wojennych wprawianie chłopców 
do kradzieży.

136 Przykład kazuistyki moralnej, jaką później będą stosować Cyceron i Seneka.
137 PraWo (ῥήτρα [rhétra]; dosłownie: ‘to, co jest powiedziane’; ogólnie: ‘umo-

wa (między osobami lub społecznościami), ugoda, układ, postanowienie, uchwała’, 
u Plutarcha: ‘wyrocznia’) ‒ tym słowem określano wyrocznię, jaką z Delf otrzymał 
prawodawca Likurg; definiowała ona zasady nowego ustroju dla Sparty (Plutarch, 
Lyc. 6,1‒2).  by MóWili prawdę ‒ według Herodota (1,138) prawdomówność ucho-
dziła u Persów i Medów za najważniejszą cnotę, a Awesta potępia kłamstwo i oszu-
stwo jako najgorsze występki.



110 Ksenofont    Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia)

zgodnie z takim zwyczajem wyrośli na życzliwszych obywateli. [6,34] 
Gdy tylko chłopcy osiągali wiek, w jakim ty teraz jesteś, nauczyciel 
uznawał, że można ich już bezpiecznie nauczać reguł postępowania 
z wrogiem. Nie sądźcie bowiem, że wy, wychowani we wzajemnym 
poszanowaniu, zostaliście już przygotowani do tego, by brutalnie 
obchodzić się ze współobywatelami; podobnie też w obecności zbyt 
młodych chłopców nie rozmawiamy przecież o miłości, aby jako mło-
dzieńcy nie oddawali się bezgranicznie rozkoszom cielesnym, jeśli 
do ich silnego popędu dojdzie jeszcze lekkomyślność.

‒ [6,35] Na Zeusa ‒ rzekł ‒ ponieważ późno zacząłem uczyć się 
tych podstępów, nie poskąp mi nauki, ojcze, jak mógłbym oszukać 
wrogów.

‒ A więc obmyśl to sobie tak ‒ powiedział ‒ abyś, na ile pozwala 
ci siła [twego wojska], ze swoimi [ludźmi] ustawionymi w szyku 
bojowym pokonał nieustawionych wrogów; z [ludźmi] uzbrojony-
mi ‒ nieuzbrojonych; z [ludźmi] zaprawionymi w czuwaniu ‒ za-
skoczonych we śnie; tych, którzy pozostają na widoku ‒ sam dla 
nich niewidoczny; tych, którzy zajęli pozycje niekorzystne ‒ sam 
z miejsca obwarowanego.

‒ [6,36] A w jaki sposób można by, ojcze ‒ zapytał ‒ zaskoczyć 
wrogów, którzy popełniają takie błędy?

‒ Nieuniknione jest, synu ‒ odpowiedział ‒ że zarówno wy dopu-
ścicie się wielu takich uchybień, jak i dopuszczą się ich wrogowie; 
obie strony muszą się posilić, obie muszą spać, a niemal od świtu 
wszyscy muszą zaspokajać swoje naturalne potrzeby, a następnie 
muszą skorzystać z takich dróg, jakie akurat są dostępne. Trzeba, 
żebyś to wszystko rozważył i zachował szczególną ostrożność tam, 
gdzie twoim zdaniem możecie okazać się najsłabsi. Natomiast gdy 
dostrzeżesz, że nadarzyła się najlepsza sposobność, by łatwo poko-
nać wroga, wtedy musisz atakować niezwłocznie.138

‒ [6,37] Czy jest to jedyny sposób ‒ zapytał Cyrus ‒ by zdobyć 
przewagę nad wrogiem, czy też istnieją jakieś inne?

‒ Oczywiście, synu ‒ odpowiedział ‒ i to o wiele lepsze, bo 
w owych wymienionych przypadkach wszyscy przeważnie wzmac-
niają straże, ponieważ wiedzą, że jest to konieczne. Ale ci, którzy 
chcą wroga zwieść, mogą go zaskoczyć, kiedy jest bez straży, o ile 
uprzednio postarają się, by [wróg] niczego się nie obawiał, mogą 
też pozwolić mu na pościg za sobą, żeby rozbić jego szyk bojowy, 

138 Lecz co począć, jeśli wódz ma do czynienia z nieprzyjacielem równie prze-
biegłym jak on sam? Kambyzes częściowo odpowiada na ten zarzut, proponując 
fortele oryginalne, nigdy wcześniej niestosowane, które mogą okazać się szczególnie 
skuteczne.



 Księga pierwsza    6,33–40 111

a w czasie ucieczki zwabić go w niedogodne miejsce i tam zaata-
kować. [6,38] Skoro pragniesz być w tym wszystkim biegły ‒ rzekł 
‒ musisz nie tylko wykorzystywać te fortele, jakich możesz się na-
uczyć, ale również samemu wymyślić nowe, by zastosować je prze-
ciwko swoim wrogom; tak samo muzycy nie tylko odtwarzają to, 
czego się nauczą, ale też próbują skomponować coś całkiem nowego. 
Jak w muzyce nowe i świeże melodie zdobywają szczególny po-
klask, tak i w sprawach wojennych o wiele większe uznanie zyskują 
fortele świeżo wymyślone, bo dzięki nim można łatwiej oszukać 
wroga. [6,39] Jeślibyś jednak nie czynił, chłopcze ‒ rzekł ‒ nicze-
go innego, jak tylko przenosił na działania przeciwko ludziom te 
podstępy, jakie wymyśliłeś, by podejść głównie drobną zwierzynę, 
czy nie sądzisz ‒ zapytał ‒ że dzięki temu uczynisz wielki postęp 
w zastawianiu pułapek na wroga? Otóż podczas najsroższej zimy 
wstawałeś w nocy i wyruszałeś, by polować na ptaki, zanim więc 
ptaki zdołały zerwać się do lotu, już były na nie zastawione sie-
ci, a robiłeś to tak, że miejsce wyglądało na nienaruszone ludzką 
ręką. Miałeś też tak dobrze wytresowane ptaki, że wyświadczały ci 
przysługę, przywabiając chytrze inne tego samego gatunku, nato-
miast ty sam tak się czaiłeś, by widzieć ptaki, ale nie zostać przez 
nie zauważonym, a ponadto wprawiłeś się w zręcznym ściąganiu 
sieci, zanim ptaki uciekną.139 [6,40] Z kolei na zająca, jako że żywi 
się o zmierzchu, a za dnia kryje, hodowałeś psy, które tropiły go na 
węch. A ponieważ, jak tylko go znajdowano, szybko uciekał, miałeś 
inne psy, które były wytresowane do chwytania go w biegu. Gdy 
także im umknął, tropiłeś ślady [zajęcy] i miejsca, gdzie zwykle się 
kryły, i tam właśnie rozpinałeś trudne do dostrzeżenia sieci, w które 
zając w swej chyżej ucieczce wpadał i sam się w nie wplątywał. 
Żeby i stamtąd nie uciekł, rozstawiałeś w pobliżu obserwatorów, 
którzy mieli natychmiast przybiegać, sam także nie pozostawałeś 
za zającem w tyle, głośno go nawołując, i udawało ci się tak go 
wypłoszyć, że ogłupiały pozwalał się złapać, tym zaś, którzy znaj-
dowali się z przodu, polecałeś, by milczeli i zaczaili się w ukryciu.140  

139 Polowaniu z użyciem sieci poświęca Ksenofont w piśmie O łowiectwie dwa 
długie rozdziały o charakterze technicznym (Cyn. 2 i 6), ale nie ma tam mowy o ło-
wach z wykorzystaniem układanych ptaków. Ksenofont mógł usłyszeć o takich ło-
wach w Persji, a być może i obserwować je. Persowie zapożyczyli, jak się zdaje, ten 
zwyczaj z Indii, gdzie według Ktezjasza (Ind. 11 = Focjusz 72,46b = FGrHist 688 
F45,24) tresowano kruki, kanie i orły do łowów na lisy i zające. Chwytanie ptaków 
przy pomocy innych ptaków (ptasznictwo), o czym tutaj jest mowa, także bez wąt-
pienia praktykowano.

140 Podobny sposób polowania na zające opisał Ksenofont w innym piśmie (Cyn. 
5‒6).
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[6,41] Jeżeli więc chciałbyś, jak już wcześniej mówiłem, zastosować ta-
kie właśnie fortele przeciwko ludziom, doprawdy nie wiem, w czym 
mógłbyś być gorszy od wrogów. Gdyby kiedyś zaszła konieczność 
stoczenia przez obie strony walki na równinie, otwarcie i w pełnym 
uzbrojeniu, wówczas, synu, ogromnego znaczenia nabiorą owe pod-
stępy, które są przygotowane już od dawna. Mówię tu o takich, które 
wykorzystuje się, jeżeli żołnierze są dobrze wytrenowani, ich umysły 
odpowiednio nastawione do boju, a umiejętności wojenne starannie 
przećwiczone.141 [6,42] Musisz też dobrze wiedzieć, iż ci wszyscy, od 
których oczekujesz posłuszeństwa, od ciebie z kolei będą oczekiwać, 
że weźmiesz pod uwagę ich dobro. Nigdy więc nie bądź beztroski, 
lecz zatroszcz się w nocy o to, co twoi podwładni powinni zrobić, 
kiedy nastanie dzień, natomiast za dnia o to, by z nadejściem nocy 
wszystko było jak najlepiej zabezpieczone. [6,43] Jak należy ustawiać 
wojsko w szyku bojowym, jak je prowadzić w ciągu dnia, a jak 
w nocy; jak po drogach wąskich, a jak po szerokich, jak po gór-
skich, a jak po równinnych; jak rozbijać obóz; jak rozstawiać nocne, 
a jak dzienne straże; jak poprowadzić wojsko przeciw wrogom, a jak 
zorganizować odwrót; jak przejść w pobliżu wrogiego miasta; jak 
szturmować fortyfikacje, a jak odstępować od oblężenia; jak prze-
prawiać się przez wąwozy, a jak przez rzeki; jak chronić się przed 
konnicą, a jak przed oszczepnikami bądź łucznikami; jakie należy 
przyjąć ustawienie, jeżeli wrogowie ukazaliby ci się wówczas, gdy 
prowadzisz wojsko w kolumnach; jak należy maszerować na wroga, 
jeżeli pojawiłby się on z jakiejkolwiek innej strony, a nie z prze-
ciwka, wówczas, gdy prowadzisz swoje wojsko w szyku bojowym; 
jak można najlepiej dowiedzieć się o tym, co dzieje się [u wroga], 
a jak postępować, by wróg o tym, co się dzieje u ciebie, wiedział jak 
najmniej – po cóż mam ci to wszystko mówić?142 Otóż o tym, co ja 

141 Innymi słowy: zdrowie, odwaga i znajomość rzemiosła wojennego to trzy 
podstawowe przymioty dobrego żołnierza, bez których na nic zdadzą się wszelkie 
wojenne fortele.

142 W kolumNacH (κατὰ κέρας [katá kéras]) ‒ w długiej kolumnie marszowej (κέρας 
[kéras]; ‘róg’, ale i ‘skrzydło wojska’); zob. 7,1,8.  z jakiejkolwiek inneJ sTrony, a nie 
z przeciwka ‒ tj. za plecami, na prawej lub na lewej flance.  Główne zagadnienia 
sztuki wojennej Ksenofont omawia tu dziwnie ogólnikowo, co można wytłumaczyć 
formą dzieła. Jest jednak oczywiste, że już od początku wojny peloponeskiej rozpo-
częły się dyskusje nad zagadnieniami wiążącymi się z wojną, armiami i uzbrojeniem, 
jak i problemem, czy więcej znaczy wrodzona odwaga, czy ćwiczenia. Dyskurs ten, 
zapoczątkowany przez wędrownych sofistów i nauczycieli walki hoplickiej, zaowo-
cuje pojawieniem się pierwszych podręczników i fachowych pism. Ksenofont był 
sprawą żywo zainteresowany. Oprócz traktatów o jeździectwie i kwalifikacjach do-
wódcy jazdy właśnie Cyropedia jest w tej materii podsumowaniem jego życiowych 
doświadczeń.
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sam wiedziałem, często już słyszałeś, a także nie lekceważyłeś i nie 
ignorowałeś umiejętności nikogo innego, ktokolwiek na czymś się 
zna. Uważam więc, że musisz zrobić użytek ze swej wiedzy zależnie 
od okoliczności oraz wykorzystywać z jej zasobów to, co twoim 
zdaniem przyniosłoby pożądany skutek. [6,44] Naucz się ode mnie, 
synu, jeszcze i tego ‒ dodał ‒ co najważniejsze: wbrew znakom 
wróżebnym przy składaniu ofiar i zsyłanym przez ptaki nigdy nie 
narażaj życia swojego i swoich żołnierzy. Musisz sobie uświadomić, 
że ludzie podejmują działania, kierując się przypuszczeniami, i nie 
wiedzą, które z tych działań przyniosą im korzyść.143 [6,45] Możesz 
się o tym przekonać na podstawie własnego doświadczenia. Oto bo-
wiem wielu uważanych za najmądrzejszych namówiło swoje mia-
sta do wszczęcia wojny przeciwko tym, z których ręki ci do wojny 
nakłonieni ponieśli klęskę;144 wielu przyczyniło się do polepszenia 
sytuacji poszczególnych jednostek, jak i do rozwoju całych miast, 
ale gdy [owi ludzie] się umocnili, wyrządzili swym dobroczyńcom 
największe krzywdy; wielu mogło mieć przyjaciół gotowych zarów-
no, by wyświadczać im dobrodziejstwa, jak i dobrodziejstw od nich 
doznawać, jednakże woleli potraktować ich raczej jak niewolników 
niż przyjaciół, za co ponieśli karę; wielu nie wystarczało przyjemne 
życie, jakie zrządził im los, lecz pragnęli nad wszystkim mieć wła-
dzę, dlatego utracili nawet to, co mieli; wielu też, gdy zgromadziło 
upragniony majątek, zginęło za niego. [6,46] I tak oto ludzka wiedza 
nie jest w stanie zagwarantować najtrafniejszego wyboru lepiej, niż 
gdyby ktoś miał się podjąć zadania wyznaczonego losowo. Wieczni 
bogowie, synu, wiedzą wszystko, tak o wydarzeniach przeszłych 
i teraźniejszych, jak o skutkach każdego z nich, toteż gdy ludzie za-
sięgają ich rady, tym, dla których okażą się łaskawi, przepowiadają, 
co należy, a czego nie należy czynić. Jeżeli zaś nie wszystkim chcą 
udzielać rad, nie ma w tym niczego dziwnego, bo nie muszą się 
troszczyć o tych, o których nie chcą.

143 Morał, jaki płynie z tego oświadczenia Kambyzesa o wzajemnych relacjach 
między ludźmi a bogami wiekuistymi, wszystkowiedzącymi i wszystkomogącymi, 
odzwierciedla głęboką pobożność Ksenofonta i znaczenie, jakie przykładał on do 
spraw religii (Mem. 1,4,16).

144 To będzie przypadek króla Assyrii, który doprowadzi do klęski wszystkich 
swoich sprzymierzeńców, a w szczególności Krezusa.




