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[1,1] Rozprawiając na takie tematy, dotarli do granic Persji.145 Gdy 
z prawej strony ukazał im się orzeł i wskazywał drogę, pomodlili się 
o łaskawość i przychylność do bogów i herosów opiekujących się 
perską ziemią.146 Tak przekroczyli granicę. A kiedy ją przekroczyli, 
z kolei wznieśli modły o łaskawe i przychylne przyjęcie do bogów 
ziemi medyjskiej. Skoro to uczynili i zgodnie ze zwyczajem uści-
skali się na pożegnanie, ojciec powrócił do kraju Persów, natomiast 
Cyrus podążył do Medów, do Kyaksaresa. [1,2] Kiedy Cyrus przybył, 
najpierw zwyczajowo się uściskali, a następnie Kyaksares zapytał 
Cyrusa, jak liczne przyprowadził wojsko. Ten odpowiedział:

‒ Trzydzieści tysięcy żołnierzy, którzy już wcześniej służyli u was 
jako najemnicy; ponadto przybyli też „równi”, którzy jeszcze nigdy 
nie wyprawili się poza granice swego kraju.147

145 Czyli na północ, do granicy między Persją a Medią.
146 z PraWeJ sTrony ‒ czyli od wschodu, ponieważ prawą stronę (szczęśliwą) 

utożsamiali starożytni ze wschodem, a lewą (nieszczęśliwą) z zachodem słońca. 
Obserwując lot ptaków wieszczych, Hellenowie zwracali się zawsze twarzą ku 
północy. Taka reguła obowiązywała nie tylko podczas obserwacji lotu ptaków, ale 
również w wypadku błyskawic, grzmotów i innych zjawisk atmosferycznych. Zob. 
także wyżej, przyp. 110, oraz niżej, 2,4,19.  ukazaŁ iM się orzeŁ ‒ ptaki drapieżne, 
a zwłaszcza orły (οἰωνοὶ διϊπετεῖς [oionoí diipeteís]; ‘ptaki niebiańskie’), symbolizo-
wały obecność samego Zeusa. Por. wzmiankę o złotym orle jako znaku bojowym 
Cyrusa (7,1,2).  PoMoDlili się Do… herosóW ‒ o kulcie herosów por. niżej, 3,3,21, 
oraz 8,3,24. Trudno mówić o nim u Persów (były to zwyczaje i rytuały kultywowane 
w Helladzie), chociaż Herodot (7,43) wspomina o płynnych ofiarach, jakie mago-
wie mieli złożyć herosom na trojańskiej akropoli.  opiekującycH się perską ziemią 
‒ w pojęciu starożytnych bogowie każdego plemienia lub państwa opiekowali się 
i mieli władzę tylko nad terytorium, które do tego konkretnego ludu lub organizmu 
państwowego należało.

147 naJeMnicy (μισθοφόροι [misthofóroi]; tj. ‘służący za żołd’) ‒ termin ten ma się 
odnosić do niedawnej jeszcze epoki, kiedy Persowie byli poddanymi Medów i jako 
biedni, ale wojowniczy górale pełnili służbę najemną w armii medyjskiej. To kolejny 
przykład użycia terminu popularnego w czasach Ksenofonta: najemne armie były 
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‒ A iluż ich jest? – zapytał Kyaksares.
‒ [1,3] Liczba, jaką usłyszysz ‒ odparł Cyrus ‒ może cię nie zado-

wolić, ale zważ, że ci nieliczni, zwani „równymi”, z niezwykłą ła-
twością sprawują zwierzchnictwo nad rzeszą pozostałych Persów.148 
Czy jednak na pewno ‒ zapytał ‒ potrzebujesz ich pomocy, czy aby 
nie zląkłeś się bezpodstawnie, bo przecież wrogowie nie nadchodzą?

‒ [1,4] Na Zeusa ‒ odparł ‒ ależ nadchodzą i to w wielkiej liczbie!
‒ Dlaczego jest to oczywiste?
‒ Ponieważ ‒ odrzekł ‒ wielu przybywających stamtąd zgodnie 

donosi mi to samo, choć każdy na inny sposób.
‒ Przyjdzie nam więc z tymi ludźmi walczyć!
‒ To konieczne ‒ rzekł.
‒ Skoro wiedziałeś, to dlaczego ‒ zapytał Cyrus ‒ nie powiedzia-

łeś mi, jak wielkie zbliżają się siły ani też jak wielkie są z kolei nasze, 
abyśmy, świadomi obu, uradzili, jak najlepiej można rozegrać bitwę?

‒ Wobec tego posłuchaj ‒ rzekł Kyaksares. ‒ [1,5] Krezus Lidyj-
czyk prowadzi podobno dziesięć tysięcy jeźdźców, peltastów zaś 
i łuczników ponad czterdzieści tysięcy; Artakamas, władca Wiel-
kiej Frygii, prowadzi, jak mówią, około ośmiu tysięcy jeźdźców, 
natomiast kopijników wraz z peltastami nie mniej niż czterdzieści 
tysięcy; Aribajos, król Kappadoków, około sześciu tysięcy jeźdźców 
oraz nie mniej niż trzydzieści tysięcy łuczników i peltastów; Aragdos 
Arab około dziesięciu tysięcy jeźdźców, prawie sto rydwanów bo-
jowych i całe mrowie procarzy.149 Nic pewnego natomiast nie mówi 
się o tym, czy podążają też z nimi zamieszkujący w Azji Hellenowie. 

w IV w. trwałym elementem sceny politycznej Hellady. Wielu pisarzy i publicystów 
(wśród nich już Tukidydes w wieku V, następnie Izokrates, Eneasz Taktyk, Demoste-
nes i Arystoteles, a później Polibiusz) wyrażało obawy przed wojskami najemnymi, 
ponieważ w ich oczach był to element niepewny politycznie, skory do zdrady i zmia-
ny mocodawców ze względu na zysk, dla którego podejmowali walkę. W swoich 
moralizujących apelach pisarze przeciwstawiali wojskom najemnym korzyści, jakie 
daje armia obywatelska, a jej główną wartość widzieli w patriotyzmie żołnierzy, ru-
szających do boju o własny kraj, rodziny, ziemie i dobytek. Stanowisko Ksenofonta 
jest tu bardzo ciekawe: jako dowódca i żołnierz wiedział, iż w jego czasach wojsko 
najemne jest lepiej wyćwiczone i nierzadko skuteczniejsze w działaniu; z kolei jako 
pisarz ‒ sam przez jakiś czas walczący jako najemnik w armii perskiej Cyrusa Młod-
szego ‒ był pod wrażeniem wojska tyrana Feraj, Jazona; z drugiej jednak strony 
bliski był mu etos hoplity-patrioty, walczącego honorowo w obronie polis; zob. niżej, 
przyp. 193 i 311, a ponadto 8,8,26 i przyp. 998.

148 Brak w Cyropedii szczegółowej informacji, ilu było „równych”. Początkowo 
podczas formowania armii perskiej pod swoim dowództwem Cyrus ma ich przy so-
bie 1000 (1,5,5).

149 krezus ‒ główny sprzymierzeniec króla Assyrii, którego armią będzie dowo-
dził w rozstrzygającej bitwie.  artakamas… aribaJos… aragDos ‒ postaci królów 
Wielkiej Frygii, Kappadocji i Arabii są niehistoryczne.
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Donoszą, że Gabajdos z Frygii nad Hellespontem ściągnął pod swym 
dowództwem na równinę rzeki Kaystros sześć tysięcy jeźdźców 
i około dziesięciu tysięcy peltastów.150 Natomiast Karowie, Cylicyj-
czycy i Paflagonowie mimo wezwania nie nadchodzą. Z kolei As-
syryjczyk, władca Babilonu i reszty Assyrii, przyprowadzi, według 
mnie, nie mniej niż dwadzieścia tysięcy jeźdźców, zapewne też nie 
mniej niż dwieście rydwanów bojowych151 oraz ogromną ilość pie-
choty; w każdym razie tak zwykle było, ilekroć napadał na nasz kraj.

‒ [1,6] Twierdzisz więc ‒ powiedział Cyrus ‒ że wrogowie mają 
łącznie sześćdziesiąt tysięcy jeźdźców oraz ponad dwieście tysię-
cy peltastów i łuczników. A powiedz, jaka jest liczebność twojego 
wojska.

‒ Jeźdźców Medów ‒ odrzekł ‒ jest ponad dziesięć tysięcy, a pel-
tastów i łuczników z takiego [kraju] jak nasz może być w najlepszym 
razie sześćdziesiąt tysięcy. Ale pomoże nam ‒ dodał ‒ cztery tysiące 
jeźdźców i dwadzieścia tysięcy piechoty od sąsiadujących z nami 
Armeńczyków.

‒ Twierdzisz zatem ‒ rzekł Cyrus ‒ że liczba naszych jeźdźców 
stanowi mniej niż czwartą część jazdy nieprzyjaciół i około połowy 
ich piechoty.

‒ [1,7] Cóż więc? ‒ zapytał Kyaksares. ‒ Czy nie uważasz, że oto 
za mało jest Persów, których, jak mówisz, prowadzisz ze sobą?

‒ Nad tym, czy potrzebujemy jeszcze ludzi, czy też nie, naradzimy 
się później ‒ odrzekł Cyrus. ‒ Powiedz mi tylko ‒ dodał ‒ jaki jest 
sposób prowadzenia walki przez każdy z tych ludów.

‒ Niemal u wszystkich ‒ odpowiedział Kyaksares ‒ ten sam, za-
równo bowiem u tamtych, jak i u naszych są łucznicy i oszczepnicy.

‒ Tak więc ‒ zauważył Cyrus ‒ muszą ciskać pociskami z daleka, 
ponieważ taką właśnie mają broń.

150 gabaJDos ‒ postać niehistoryczna.  kaysTros (dziś: Küçükmenderes – ‘Mały 
Meander’) – rzeka w zachodniej części Azji Mniejszej, przy jej ujściu do Morza Egej-
skiego leżało jońskie miasto Efez. Wspomniana równina rozciąga się w górnym biegu 
rzeki, między górami Tmolos na północy a Messogis na południu. Znajdował się tutaj 
punkt zborny kontyngentów wojskowych zachodnich prowincji imperium, gdzie corocz-
nie odbywały się przeglądy i ćwiczenia stacjonujących w Azji Mniejszej wojsk perskich.

151 A więc dwie spośród armii sojuszniczych mają rydwany, dlatego i Cyrus 
wyposaży w nie swoje wojsko (6,1,27). Użycie rydwanów było charakterystyczne 
dla armii orientalnych. Grecy i Rzymianie fascynowali się nimi. Ksenofont widział je 
w akcji pod Kunaksą w armii Artakserksesa III ‒ miały tam za zadanie rozbić zwartą 
falangę greckich hoplitów (Anab. 1,8,10): „[…] jechały wozy zaopatrzone w kosy. 
Miały one kosy wystające z osi w bok i skierowane spod pudeł ku ziemi, aby ciąć na 
kawałki, cokolwiek podpadnie” (przekład W. Madyda; por. też 1,8.20; Hist.Graec. 
4,1,17‒19; Arrian, Anab. 3,11‒12). Z racji ukształtowania terenu wozy bojowe były 
dla Greków raczej nieprzydatne. Drugą przeszkodę stanowiły koszty ich wystawie-
nia. Por. przyp. 322, 532 i 618.
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‒ [1,8] Właśnie tak muszą robić – odparł Kyaksares.
‒ 152Zwycięstwo zatem przypadnie temu, kto ma przewagę liczeb-

ną, bo szybciej niewielu zostanie po otrzymaniu ran wybitych przez 
większość niż większość przez niewielu.

‒ Skoro tak się rzeczy mają, Cyrusie ‒ zapytał ‒ któż wymyślił-
by inny, lepszy sposób, niż wysłanie prośby o pomoc do Persów, 
a zarazem powiadomienie ich, że jeżeli Medowie poniosą porażkę, 
to i Persowie znajdą się w niebezpieczeństwie, zarazem też można 
prosić ich o więcej wojska?

‒ Bądź jednak pewien ‒ rzekł Cyrus ‒ że gdyby nawet przybyli 
wszyscy Persowie, wcale nie górowaliby liczebnie nad wrogiem.153

‒ [1,9] Czy znasz jakieś inne, lepsze rozwiązanie niż to?
‒ Będąc na twoim miejscu ‒ odpowiedział Cyrus ‒ jak najszyb-

ciej kazałbym sporządzić dla wszystkich Persów, którzy nadciągnęli, 
dokładnie takie samo uzbrojenie, z jakim stawili się tutaj ci, których 
nazywamy „równymi”. A są to: pancerz na piersi, pleciona tarcza na 
lewą rękę oraz szeroki, zakrzywiony nóż lub topór w prawej. Jeżeli 
każesz sporządzić taki rynsztunek, to zagwarantujesz nam najbez-
pieczniejsze starcie wręcz z przeciwnikiem, dla wrogów zaś ucieczka 
okaże się lepszym wyborem niż wytrwanie w boju. My zatem ‒ rzekł 
‒ ustawimy się naprzeciw tych, co pozostali na polu walki, wam zaś 
i waszym jeźdźcom oczywiście pozostawimy uciekinierów, żeby nie 
mieli oni czasu ani na opór, ani na odwrót.

[1,10] Tak powiedział Cyrus, a Kyaksaresowi jego słowa wydały 
się słuszne i nie myślał już dłużej o ściąganiu posiłków, lecz kazał 
sporządzić owo uzbrojenie. I był już niemal [z tym] gotowy, kiedy 
wraz z wojskiem Persów nadciągnęli perscy „równi”. [1,11] Wówczas 
Cyrus zwołał ich i przemówił:

‒ Przyjaciele! Widząc was wyposażonych w taką broń i duchowo 
przygotowanych do starcia z wrogiem wręcz, a zarazem wiedząc, że to-
warzyszący wam Persowie uzbrojeni są tak, by walczyć z jak najwięk-
szej odległości, obawiam się, że ‒ tak nieliczni i pozbawieni towarzyszy 
broni ‒ możecie ponieść klęskę w starciu z wieloma [żołnierzami] wro-
ga. Teraz więc ‒ ciągnął ‒ stawcie się wraz z doskonale wyćwiczonymi 
mężami,154 a dostaną oni takie samo uzbrojenie jak my. Waszym jednak 

152 Zdanie to wypowiada Cyrus, a nie Kyaksares, jak sądzi wydawca edycji 
będącej podstawą przekładu, zresztą następująca bezpośrednio niżej kwestia musi 
być włożona w usta Kyaksaresa, bo zawiera zwrot „Cyrusie”.

153 Cyrus już wcześniej (1,6,10) wyraził pogląd, że to nie liczba żołnierzy, lecz 
ich odwaga decyduje o zwycięstwie.

154 doskoNale wyćwiczoNymi mężami (σώματα… ἀνδρῶν… οὐ μεμπτά [sómata… an-
drón… u memptá]) ‒ termin ‘ciała’ (sómata), jaki pojawia się w oryginale, jest tu użyty 
w sensie podobnym jak u Eneasza Taktyka (‘ludzie, siły, oddziały’; 1,1; 1,5; 22,16; 



 Księga druga    1,8–15 119

zadaniem jest wzniecić w ich duszach odwagę. Obowiązkiem dowódcy 
jest bowiem nie tylko samemu okazać się dzielnym, ale również starać 
się, by możliwie jak najdzielniejsi okazali się też jego podwładni.

[1,12] Tak powiedział. A oni wszyscy ucieszyli się na myśl, że będą 
walczyć z liczniejszym wsparciem. Jeden z nich rzekł tak:

‒ [1,13] Być może powstanie wrażenie, że mówię coś niesłychanego 
‒ powiada ‒ jeżeli poradzę Cyrusowi, aby w naszym imieniu powie-
dział parę słów naszym przyszłym towarzyszom broni, gdy będą od-
bierać swoje nowe uzbrojenie. Wiem jednak ‒ ciągnął ‒ że słowa tych, 
którzy doskonale potrafią zarówno wyświadczać dobrodziejstwa, jak 
i wyrządzać krzywdę, najgłębiej też zapadną w serca słuchających. 
Jeżeli tacy ludzie ofiarowują dary, to obdarowani i tak cenią je wyżej, 
choć zdarza się niekiedy, że są one mniej wartościowe od wręczonych 
im przez innych, równych im pozycją, darczyńców. Podobnie teraz 
Persowie ‒ mówił dalej ‒ nasi przyszli towarzysze broni,155 z większą 
radością przyjmą słowa zachęty wypowiedziane przez Cyrusa niż 
przez nas, a umieszczenie ich w gronie „równych” będzie się im wy-
dawało bardziej pewne, jeśli nastąpi to za sprawą królewskiego syna 
i stratega, niż gdyby wyszło od nas. Jednakże nie może zabraknąć 
i naszego udziału, musimy przecież na wszelkie sposoby wzniecić 
w sercach tych mężów odwagę, bo przecież im większą wykażą się 
dzielnością, tym bardziej będą dla nas pożyteczni.

[1,14] Następnie Cyrus rozkazał znieść uzbrojenie na środek i zwo-
łać wszystkich żołnierzy Persów, po czym przemówił:

‒ [1,15] Persowie! Wszak urodziliście się i wychowali w tym sa-
mym kraju, co my, wasze organizmy nie są więc słabsze od na-
szych, nie uchodzi też, byście mieli gorsze od nas dusze. Pomimo to 
nie przypadają wam przecież w ojczyźnie takie same zaszczyty jak 
nam, ale to nie z naszego powodu nie dostąpiliście ich, lecz dlate-
go, że musicie oto sami zdobywać środki na własne utrzymanie.156  

28,2), który znał pisma Ksenofonta i którego jedyny zachowany podręcznik powstał 
najprawdopodobniej niedługo po Cyropedii.

155 ToWarzysze broni (παραστάται [parastátai]; dosłownie: ‘stojący obok’) – termi-
nem παραστάτης [parastátes] określano żołnierza, który stał w szeregu obok drugiego 
(Arrian, Tact. 7). Ksenofont nazywa tak zwykłych żołnierzy perskich rekrutujących 
się spośród poddanych, którzy z racji swego nowego uzbrojenia i wyposażenia mają 
stać ramię w ramię z „równymi”. Por. niżej, 3,3,21.

156 Jak już wcześniej (1,2,15) autor zaznaczył, właśnie ta konieczność przeszka-
dzała im w praktyce, a nie na mocy prawa, w zdobyciu tego samego wykształcenia, 
co ludzie majętni. Teraz, w wojsku, nie będą się już niemal odróżniać od „równych”, 
mając do wykonania te same obowiązki i czerpiąc te same korzyści (zob. niżej, 
2,1,19), a przede wszystkim dzięki dzielności osiągając te same zaszczyty. Feraulas, 
wywodzący się właśnie z tej grupy społecznej wyższy dowódca, zostanie jednym 
z zaufanych ludzi Cyrusa, lubianym i chętnie słuchanym przez przyjaciół (2,3,7).
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Teraz przedmiotem mojej troski będzie jednak, aby z pomocą bo-
gów157 wam je zapewnić. Gdy otrzymacie takie samo uzbrojenie jak 
my, będziecie mogli, o ile zechcecie, narażać się na takie samo jak 
my niebezpieczeństwo, a w razie sukcesu zasłużycie na takie same 
zaszczyty jak my. [1,16] Dotychczas byliście, tak jak my, łucznika-
mi i oszczepnikami. Jeżeli wykonywaliście swoje zadania gorzej 
od nas, nic w tym dziwnego, nie mieliście bowiem wolnego czasu, 
żeby jak my [te umiejętności] doskonalić. W takim jednak uzbrojeniu 
w niczym nie będziemy was przewyższać. Otóż każdy będzie miał 
dopasowany na piersi pancerz, w lewej ręce plecioną tarczę, którą 
wszyscy przywykliśmy nosić, a także w ręce prawej krótki miecz lub 
topór, którym musimy zaatakować nieprzyjaciół bez obaw, że chy-
bimy celu.158 [1,17] Czymże zatem mógłby się w owych zmaganiach 
różnić pomiędzy nami jeden od drugiego, jeśli nie odwagą, której 
nie godzi się wam w żadnym razie słabiej podtrzymywać niż nam? 
Dlaczegóż to dążenie do zwycięstwa, dzięki któremu pozyskuje się 
i podtrzymuje wszystko, co piękne i dobre, przystoi bardziej nam niż 
wam? Dlaczegóż powinniśmy usilniej niż wy dążyć do wzmocnienia 
sił, dzięki którym wszystko, co jest w posiadaniu słabszych, trafia 
w ręce silniejszych?

[1,18] Na koniec dodał:
‒ Usłyszeliście już wszystko. Uzbrojenie widzicie. Kto go potrze-

buje, niech bierze i zapisze się u taksjarchy do tego samego oddziału, 
w którym my jesteśmy.159 Każdy jednak, komu wystarczy, że służy 
jako najemnik, niech pozostanie pod bronią wojska najemnego!

Tak oto przemówił. [1,19] Słysząc to, Persowie nabrali przekonania, 
że jeżeli nie zechcą przychylić się do wezwania, by podjąć się tru-
dów i odnieść równe im korzyści, to zasłużenie mogą przeżyć całe 
swoje życie bez wystarczających środków na utrzymanie. Tak więc 
wszyscy się zapisali i odebrali uzbrojenie.

157 z pomocą bogóW (σὺν τοῖς θεοῖς [sýn toís theoís]) ‒ ulubiony zwrot Ksenofonta, 
stosowany przez niego w całej twórczości. Ze zbyt częstego odwoływania się do 
„boskiej pomocy” autor nawet się usprawiedliwia (Equit.mag. 9,8–9). Również król 
Dariusz I w napisie w Behistun (dziś: Hamadan w zachodnim Iranie) odwołuje się do 
„łaski Ahuramazdy”, dzięki której mógł dokonać tylu sławnych czynów. Por. także 
niżej, 3,3,21.

158 Dla lekkozbrojnych przy strzelaniu z łuku, z procy czy przy rzucaniu oszcze-
pem celność jest najważniejsza tak w walce na odległość, jak i w tym wypadku, kie-
dy chodzi o walkę z bliska.

159 zaPisze się (ἀπογραφέσθω [apograféstho]) ‒ prawdopodobnie reminiscencja 
wpisywania obywateli na listę hoplitów, do tzw. katalogu.  u taksjarcHy (πρὸς τὸν 
ταξίαρχον [prós tón taksíarchon]) – dowodził on oddziałem (τάξις [táksis]) liczącym ok. 
100 żołnierzy (można go więc określić mianem ‘setnika’), składającym się z czterech 
lochosów (zob. niżej, 2,1,22 oraz przyp. 164 [s.v. ‘lochagowi’]).
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[1,20] Kiedy krążyły wieści, iż nadciągają wrogowie (choć w rze-
czywistości jeszcze ich nie było), Cyrus starał się dzięki ćwiczeniom 
fizycznym wzmocnić swoich ludzi, nauczyć ich taktyki oraz pobu-
dzić w ich duszach odwagę do czynów wojennych. [1,21] Najpierw po-
lecił ordynansom,160 jakich przydzielił mu Kyaksares, aby każdemu 
z żołnierzy dostarczyli wystarczającą ilość wszystkiego, co niezbęd-
ne. Skoro to uczyniono, nie pozostało im już nic innego, jak ćwiczyć 
się w sprawach związanych z wojną. [Cyrus] uważał mianowicie, iż 
w ten sposób przekonają się, że w każdej dziedzinie najlepszymi sta-
ną się ci, którzy zaniechają wykonywania wielu zadań, a skupią się 
na jednej tylko sprawie.161 Z tych ćwiczeń wojennych wyeliminował 
strzelanie z łuku i rzut oszczepem, a pozostawił jedynie walkę krót-
kim mieczem z plecioną tarczą i w pancerzu. Tak oto wnet utwierdził 
swoich ludzi w przekonaniu, że z wrogiem należy się zetrzeć wręcz, 
bo w przeciwnym razie trzeba by uznać, iż jako sprzymierzeńcy są 
bezwartościowi.162 Jest to jednak trudne do zaakceptowania przez 
ludzi mających świadomość, że są utrzymywani z tego tylko jed-
nego powodu, aby walczyć w obronie swych żywicieli. [1,22] Kiedy 
ponadto spostrzegł, że ludzie zdecydowanie bardziej wolą ćwiczyć 
się w tych dyscyplinach, które wyzwalają w nich chęć współzawod-
nictwa, rozkazał im stanąć do zawodów w tych wszystkich, których 
trenowanie uznał za pożyteczne dla żołnierzy.163 Zalecił przy tym 
zwykłemu żołnierzowi, żeby wobec dowódców był posłuszny, wy-
trwały, a także lubił wyzwania, ale bez brawury, był doświadczony 
w sprawach wojskowych, zakochany w swym rynsztunku i chciwy 

160 orDynansoM (ὑπηρέτας [hyperétas]) ‒ termin ten (ὑπηρέται [hyperétai]; dosłow-
nie: ‘pomocnicy, służący’) oznacza u Ksenofonta personel pomocniczy czy to me-
dyjskiej, czy perskiej armii. Zakres ich obowiązków był szeroki i różnorodny: pełnili 
funkcje m.in. pomocników (2,1,31), adiutantów i służących (2,4,4; 6,3,29; 7,3,2. 
3; 7,5,39; 8,4,29; 8,5,13), zwiadowców (7,5,18), a nawet straży przybocznej, czyli 
osobistej ochrony wodza (5,3,52; 5,4,18; 6,2,13; 6,3,14; 7,1,38). Źródła antyczne 
pomijają raczej ich znaczenie i obecność w wojsku, skupiając w zamian uwagę na 
hoplitach i kawalerii; por. niżej, przyp. 280.

161 Do kwestii korzyści wynikających ze specjalizacji nawiązuje Ksenofont ob-
szernie w księdze ostatniej (8,2,9); por. również niżej, 2,1,22.

162 Echa ideologii hoplickiej, zgodnie z którą najbardziej wartościowym, jedy-
nym w zasadzie, godnym sposobem walki i okazją do wykazania się odwagą było 
starcie z bliskiej odległości, oko w oko z przeciwnikiem (Ajschylos, Pers. 240), 
przy użyciu tarczy i włóczni, symboli hoplity. To z tej racji pisarze ‒ przedstawiciele 
elity społecznej – pomijają znaczenie innych typów oddziałów, zwłaszcza słabiej 
uzbrojonych, a więc uboższych: peltastów, lekkozbrojnych (tak wyposażeni byli 
nierzadko walczący za wikt najemnicy), łuczników i procarzy, mimo że ci często od-
grywali znaczną rolę w bitwach (Tukidydes 3,108; Ksenofont, Hist.Graec. 3,2,1‒6; 
4,5,11‒17; Anab. 6,3,4‒5). Problem ten jest przedmiotem słynnego sporu w tragedii 
Eurypidesa (Herc.fur. 140‒204). Por. także niżej, przyp. 280, 311 i 317.

163 Por. niżej, 8,2,26.
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w tym wszystkim uznania; pempadarsze natomiast – żeby był tak 
dzielny, jak powinien być zwykły żołnierz, i żeby też podług możli-
wości za takich właśnie uchodziło pięciu jego ludzi; dekadarsze zaś 
polecił to samo w odniesieniu do dziesięciu jego ludzi; a lochagowi 
‒ wobec jego lochosu.164 Na koniec polecił taksjarsze, żeby samemu 
postępując bez zarzutu, troszczył się o podlegających mu dowód-
ców, aby ci z kolei nakłaniali swoich podwładnych do wypełniania 
przynależnych im zadań.

[1,23] Taksjarchów w nagrodę za najlepsze wyszkolenie oddzia-
łów awansował na chiliarchów, natomiast lochagów, którzy, jak się 
okazało, najlepiej wyszkolili swoje lochosy, awansował na taksjar-
chów, z kolei najdzielniejszych spośród dekadarchów wyniósł na 
stanowisko lochagów, podobnie najlepszych z pempadarchów ‒ na 
stanowisko dekadarchów, a wyróżniającym się prostym żołnierzom 
nadał rangę pempadarchów.165 Wszyscy ci dowódcy w pierwszej 
kolejności zyskali na poważaniu ze strony podwładnych, następnie 
przypadły im w udziale inne jeszcze wyróżnienia, na jakie każdy za-
służył. Tym, co zasługiwali na pochwałę, robił też większe nadzieje, 

164 lubiŁ WyzWania, ale bez braWury (φιλοκίνδυνον μετ’ εὐταξίας [filokíndynon 
met’ eutaksías]) – trudny do oddania po polsku zwrot, dosłownie oznaczający: ‘żąd-
ny niebezpieczeństw, ale z zachowaniem porządku’, przy czym ‘porządek’ to tutaj 
porządek szyku bitewnego, gdzie mniej liczyła się indywidualna brawura (ta była 
nierzadko zagrożeniem dla reszty współtowarzyszy), a bardziej utrzymanie w całości 
szeregów. Por. także niżej, przyp. 321.  zakocHaNy W sWyM ryNsztuNku (φιλόκαλον 
περὶ ὅπλα [filókalon perí hópla]) ‒ zwrot ten przypomina uczuciowe, jeśli nie erotyczne, 
przywiązanie dowódcy dragonów Radziwiłła, jegomościa Rocha Kowalskiego, do 
swej towarzyszki bojów – szabli, pieszczotliwiej nazywanej przezeń „panią Kowal-
ską”.  PeMPaDarsze (πεμπαδάρχῳ [pempadárcho]) – πεμπάδαρχος [pempádarchos] do-
wodził pempadą (πεμπάς [pempás]), tj. oddziałem 5 ludzi. W istocie więc pempada 
liczyła 6 ludzi: 5 żołnierzy + dowódca, nazywany w związku z tym niekiedy przez 
Ksenofonta heksadarchą (‘dowódcą szóstki’).  dekadarsze (δεκαδάρχῳ [dekadárcho]) 
– δεκάδαρχος [dekádarchos] to dowódca dekady (δεκάς [dekás]), czyli oddziału 10 ludzi. 
W istocie dekada liczyła 12 ludzi: 10 żołnierzy + 2 pempadarchów, z których jeden 
pełnił jednocześnie funkcję dekadarchy. Stąd też dowódca dekady nazywany jest 
niekiedy przez Ksenofonta dodekarchą lub dodekadarchą (‘dowódcą dwunastki’). 
 lochagoWi (λοχαγῷ [lochagó]) – λοχαγός [lochagós] był dowódcą lochosu (λόχος [ló-
chos]), oddziału składającego się z dwóch dekad, liczącego wraz z lochagiem 24 lub 
25 żołnierzy; w Anabazie (3,4,21) lochos liczy 100 ludzi.

165 chiliarchóW (χιλιάρχους [chiliárchus]) – χιλίαρχος [chilíarchos] dowodził chi-
liadą (χιλιάς [chiliás]), tj. oddziałem 1000 żołnierzy, składającym się z 10 takseis. 
 Przedstawiona tu organizacja armii Cyrusa jest fikcyjna, natomiast o rzeczywistym 
podziale perskiego wojska w czasach Cyrusa wiemy współcześnie niewiele więcej 
od Ksenofonta. Szczegółowe informacje mają tylko stworzyć wrażenie realności. 
Nazwy poszczególnych oddziałów utworzone zostały na podstawie liczby żołnierzy 
wchodzących w skład tych jednostek. Ksenofont ustrzegł się bowiem przed próbą 
stworzenia organizacji armii Cyrusa na wzór wojska ateńskiego czy spartańskiego, 
ze Sparty zapożyczył jedynie termin lochos, a z Aten – taksis.
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gdyby w nadchodzącym czasie dokonali jeszcze waleczniejszego 
czynu. [1,24] Nagrodę za zwycięstwo przyznał całym oddziałom, ca-
łym lochosom oraz tak samo dekadom i pempadom, o ile okazywało 
się, że są bezwzględnie posłuszni zwierzchnikom oraz najbardziej 
gorliwi w wykonywaniu zleconych uprzednio zadań. Nagrody za 
zwycięstwo były stosowne do liczebności grupy. [Cyrus] przyznawał 
zatem owe nagrody, a wojsko ćwiczyło.166

[1,25] Następnie kazał postawić dla nich tyle namiotów, ilu było 
taksjarchów,167 i tak obszernych, żeby zdołały pomieścić cały od-
dział. Oddział zaś liczył stu ludzi. Tak oto zamieszkali w owych 
namiotach wedle oddziałów. [Cyrus] był przekonany, iż ze względu 
na zbliżającą się walkę wspólne obozowanie w namiotach będzie 
korzystne,168 ponieważ wszyscy widzieli, że otrzymują takie samo 
pożywienie, a niedogodność położenia dla nikogo nie stanowiła 
pretekstu, żeby w obliczu wroga pozwolić sobie na okazanie się 
gorszym od innych. Sądził też, że wspólne obozowanie w namiotach 
przyczyni się do lepszego wzajemnego poznania. Gdy wszyscy się 
znają, silniej utwierdza się w nich poczucie wstydu,169 a gdy się nie 
znają, wykazują nieco większą skłonność do niedbalstwa, tak jakby 
znajdowali się w ciemnościach. [1,26] Wierzył również, że wspólne 
posiłki w namiotach okażą się wielce korzystne dla lepszego pozna-
nia wyznaczonych miejsc w szyku. Taksjarchowie bowiem prowa-
dzili swoje oddziały do namiotów w takim porządku, jaki zwykle 
był stosowany podczas marszu oddziału w jednej linii; podobnie 
lochagowie [prowadzili] lochosy, dekadarchowie dekady, a pempa-
darchowie pempady. [1,27] Dokładną znajomość wyznaczonego miej-
sca w szyku uważał [Cyrus] za rzecz wielce przydatną nie tylko do 
uniknięcia zamieszania, ale również, gdyby wszczął się zamęt, do 
łatwiejszego przywrócenia porządku. Podobnie rzecz się ma z ka-
mieniami i drewnianymi belkami, które trzeba spajać ‒ choćby nawet 
zostały przypadkiem rozrzucone, łatwo można by je połączyć, gdyby 
miały oznaczenia, dzięki którym stanie się oczywiste, gdzie każ-
dy element ma swoje miejsce.170 [1,28] Korzyści ze wspólnego życia 

166 Należy zauważyć, że ćwiczenia i zawody odbywały się w czasie, kiedy nie-
przyjaciel się zbliżał (por. wyżej, 2,1,20). Zresztą owo zbliżanie się będzie trwało 
jeszcze przez następnych sześć rozdziałów (2,1,20 ‒ 3,3,24), wypełnionych relacją 
z urozmaicanych anegdotami dyskusji oraz opisem wyprawy przeciwko Armeńczy-
kom i Chaldajom.

167 Tj. 300 namiotów, bo tylu było taksjarchów (według 2,4,2).
168 Podkreślając korzyści, wynikające ze wspólnego życia obozowego, Ksenofont 

nawiązuje do stosunków spartańskich.
169 W razie ewentualnego zaniedbania obowiązków, co jest przyczyną hańby.
170 Porównanie charakterystyczne dla sztuki pisarskiej Ksenofonta: proste i wy-

raziste, zaczerpnięte z życia codziennego.
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w obozie ujawniły się, jego zdaniem, także w tym, że jego żołnierze 
mniej chętnie się ze sobą rozstawali, a wszak obserwował on i dzikie 
zwierzęta, które karmione wspólnie, tęskniły za sobą, jeśli ktoś je 
rozdzielił.171

[1,29] Cyrus dbał też, by jego ludzie nigdy nie zasiadali do śniada-
nia lub obiadu, zanim nie napocą się z wysiłku. I tak, albo wyruszał 
z nimi na polowanie i wyciskał z nich poty, albo wynajdywał takie 
gry, które miały zmusić ich do wysiłku, albo jeżeli zamierzał podjąć 
się jakiegoś przedsięwzięcia, to chciał je zrealizować tak, by powró-
cili zlani potem. Wierzył bowiem, że jest to dobre na apetyt i dla 
zdrowia, że wzmacnia wytrwałość w znoszeniu trudów. A uważał 
też, że właśnie wysiłek sprawi, iż będą dla siebie życzliwsi, bo tak 
samo konie pracujące razem stoją obok siebie spokojniej. W każ-
dym bądź razie większą odwagę w obliczu wroga wykazują [ludzie] 
świadomi swego solidnego wyszkolenia.

[1,30] Dla siebie Cyrus kazał postawić taki namiot, żeby było w nim 
wystarczająco dużo miejsca dla osób, które mógłby zaprosić na 
obiad.172 Najwięcej zapraszał tych taksjarchów, których ugoszczenie 
wydawało mu się stosowne; czasami też kilku lochagów, dekadar-
chów i pempadarchów, a niekiedy i zwykłych żołnierzy; czasami na-
wet całą pempadę, całą dekadę, cały lochos bądź całą taksis.173 Otóż 
zapraszał i traktował z szacunkiem tylko tych, którzy, jak widział, 
dokonali właśnie tego, czego domagał się od wszystkich. Potrawy 
i dla niego, i dla zaproszonych na obiad gości zawsze były jedna-
kowe. [1,31] Podobnie i pomocnikom, jacy funkcjonowali w wojsku, 
zawsze pozwalał mieć we wszystkim równy udział. Uważał bowiem, 
że służby pomocnicze nie zasługują na mniejszy szacunek niż herol-

171 Porównanie odnoszące się do świata zwierząt, świadczące o dobrej znajomoś-
ci i wnikliwej obserwacji przyrody; por. także wyżej, 1,1,2.

172 Ponowne nawiązanie do obyczajów panujących w Sparcie, gdzie królowie 
zapraszali do swojego namiotu wybranych Spartiatów, zazwyczaj dowódców więk-
szych pododdziałów, tj. polemarchów, i okrytych sławą wojenną żołnierzy (Resp.
Lac. 13,1. 7; 15,4–5).

173 Czyli co najmniej stu ludzi. Cyrus będzie wiódł życie głównie pod namiotem, 
ale słowo „namiot” – grecki termin ma zresztą o wiele szersze znaczenie (σκηνή 
[skené]; ‘namiot, buda, chata, mieszkanie, budynek’, także ‘budynek sceniczny’; por. 
niżej, przyp. 198) – nie powinno wprowadzać w błąd, jako że namioty władców 
orientalnych były prawdziwymi przenośnymi domami, obszernymi i luksusowo 
wyposażonymi. Tak było w czasach Dariusza I, a możemy się domyślać, że Cyrus, 
kiedy już stał się panem Azji, nocował w warunkach jeszcze bardziej komforto-
wych. Według Klaudiusza Eliana (Var.hist. 8,7) namiot, w którym Aleksander Wielki 
urządzał swoje wesele, mieścił 92 pokoje i salę biesiadną na 100 miejsc. W takim 
luksusowym namiocie (a raczej: hangarze) przebywała rodzina króla Dariusza III 
Kodomana podczas bitwy pod Issos; po walce Aleksander odwiedził w nim matkę 
i żonę Dariusza, gwarantując im nietykalność.
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dzi i posłowie. Otóż był przekonany, że muszą być one wiarygod-
ne, obeznane ze sprawami wojskowymi i biegłe w nich, a ponadto 
staranne, szybkie, niestrudzone i nieustraszone. Oprócz tego Cyrus 
uznał też, że służby te muszą dorównywać [żołnierzom] uznanym 
za najdzielniejszych i powinny być tak wyszkolone, aby nie unikać 
żadnego zadania, lecz być przeświadczonym o konieczności reali-
zowania wszystkiego, co tylko rozkaże dowódca.174

[2,1] 175Zawsze więc, ilekroć wspólnie jadali, Cyrus starał się, by 
wywiązała się rozmowa zarówno wielce przyjemna, jak i pożytecz-
na. I tak pewnego razu zagaił rozmowę:

‒ Mężowie ‒ zapytał ‒ czyż nie wydaje się wam, że ci oto nasi 
towarzysze są nieco od nas gorsi, ponieważ nie odebrali takiego 
samego wychowania jak my, a może przeciwnie ‒ sądzicie, że ani 
w codziennym obcowaniu, ani wówczas, gdy trzeba walczyć z wro-
giem, niczym nie będą się od nas różnić?

[2,2] Wtedy Hystaspas176 odpowiedział:
‒ Jak oni się zachowają w obliczu wroga, tego jeszcze nie wiem, 

jednakże, na bogów, w codziennym życiu niektórzy z nich okazali się 
swarliwi. Niedawno Kyaksares ‒ mówił ‒ posłał każdemu oddzia-
łowi bydło rzeźne.177 Z tego, co roznoszono, każdy z nas otrzymał 
trzy porcje mięsa lub więcej. Roznoszący mięso kucharz178 pierwszy 

174 Godnym podziwu dowodem roztropności Cyrusa była jego umiejętność nada-
wania znaczenia usługom świadczonym przez intendenturę i okazywanie względów 
służbie.

175 Przedstawione poniżej dialogi i scenki rodzajowe, stanowiące miły antrakt 
w dyskusjach na tematy filozoficzno-etyczne i techniczne, wiążą się z zagadnieniem 
podsuniętym przez Cyrusa, a dotyczącym charakteru oraz zasług ludzi z jego armii.

176 Jest to oryginalne perskie (Wisztaspa) imię postaci historycznej. W rzeczy-
wistości ten ojciec Dariusza I, przyszłego króla Persji, został mianowany satrapą 
Hyrkanii.

177 bydŁo rzeźNe (ἱερεῖα [hiereía]; zob. wyżej, przyp. 80) ‒ termin ten sugeruje, 
że zwierzęta składano bogu w ofierze także kiedy rozbijano obóz, ale raczej należy 
wątpić czy każdorazowo, ponieważ podczas marszu warunki nie sprzyjały prowa-
dzeniu zbyt wielu zwierząt ofiarnych. Ksenofont posługuje się terminem greckim, 
ale nie oznacza to, iż zwierzęta poświęcano bogom. W armiach helleńskich docho-
dziło do tego na pewno przed bitwą. Krwawe ofiary ze zwierząt były rzadkością 
w religii irańskiej. Według Herodota (7,43) król Kserkses polecił magom złożyć na 
akropoli trojańskiej ofiarę z tysiąca wołów, a sam Ksenofont (Inst.Cyr. 8,3,24) każe 
Cyrusowi poświęcić Zeusowi (tj. Ahuramazdzie) piękne byki w ofierze całopalnej 
(nawet przez Hellenów rzadko praktykowanej). Pozostaje to w sprzeczności nie tyl-
ko z informacjami Greków (Herodot 1,131nn.; Strabon 15,3,13‒15), którzy mówią 
wyraźnie, że mag kierujący obrzędami ofiarnymi rozdziela mięso między uczestni-
ków (jak tutaj), nie pozostawiając żadnej części dla bogów, ale i z Awestą za główny 
cel krwawej ofiary uznającą zachowanie poświęconego mięsa dla ofiarników. Zob. 
także 1,4,17; 8,5,21.

178 kucHarz (μάγειρος [mágeiros]) – pełnił także funkcję rzeźnika. Mianem tym 
określano również osobę zabijającą zwierzę w ofierze, a więc ‘kapłana’.
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obchód zaczął ode mnie, a gdy zamierzał odbyć drugie okrążenie, 
kazałem mu zacząć od ostatniego i roznosić w odwrotnej kolejności. 
[2,3] Wówczas któryś z żołnierzy siedzących179 w środku kręgu wy-
krzyknął: „Na Zeusa, ależ to nie jest żaden równy przydział, jeżeli 
nigdy niczego się nie zaczyna tutaj, od nas, w środku”. Gdy to usły-
szałem, oburzyło mnie ich przekonanie, że otrzymali mniej, i kaza-
łem owego człowieka natychmiast do siebie wezwać. Ten karnie się 
stawił. A kiedy porcje roznoszone dookoła dotarły do nas, ponieważ 
mieliśmy je wziąć na ostatku, dla nas pozostało najmniej. Wówczas 
tamten zrozumiał, że jest w wielkich tarapatach, i rzekł do siebie: 
„Co za los, że akurat teraz zostałem tu wezwany!”. [2,4] Powiedziałem 
więc: „Ależ nie martw się! Zaraz od nas zacznie się okrążenie i ty 
jako pierwszy otrzymasz część największą”. Tymczasem wykonano 
trzecie obejście i mięsa, które roznoszono, pozostało tyle samo. Tam-
ten więc wziął je, a następnie uznał, że jednak przypadła mu mniejsza 
część, odrzucił więc na miejsce tę trzymaną, aby wziąć inną. Sądząc, 
że ów człowiek nie potrzebuje już mięsa, kucharz rozpoczął dalszy 
obchód, zanim tamten zdążył wymienić swój przydział. [2,5] Wtedy 
ów [żołnierz] tak bardzo się zezłościł na to, że nie tylko stracił trzy-
mane już mięso, ale w ogóle w uniesieniu i gniewie na swą złą dolę, 
że rozlał cały sos, jaki mu jeszcze pozostał. Na ten widok lochag, 
który znajdował się najbliżej nas, klasnął w ręce i głośno się zaśmiał. 
Ja udawałem, że kaszlę ‒ opowiadał ‒ bo także nie byłem w stanie 
powstrzymać śmiechu. I tak oto, Cyrusie, przedstawiłem ci jednego 
z naszych nowych towarzyszy.

Wszystkich, oczywiście, rozbawiła ta opowieść. [2,6] Z kolei inny 
taksjarcha powiedział:

‒ Nasz przyjaciel, Cyrusie, jak się wydaje, natrafił na człowieka 
swarliwego. Natomiast ja, gdy nauczyłeś nas taktyki i odprawiłeś 
z poleceniem, by każdy z nas zdobytą u ciebie wiedzę przekazał 
swojemu oddziałowi, postąpiłem jak inni i udałem się, żeby szkolić 
jeden z lochosów. Na przedzie postawiłem lochaga, za nim młode-
go żołnierza, a dalej, tak jak uznałem za konieczne, pozostałych 
ludzi. Następnie sam stanąłem z przodu, twarzą zwrócony do lo-
chosu, i gdy nadszedł – według mnie – właściwy moment, wyda-
łem rozkaz: „Naprzód marsz!”. [2,7] Wyobraź sobie, że ów młody 
żołnierz wysunął się przed lochaga i maszerował na czele. Widząc 
to, krzyknąłem: „Człowieku, co robisz?!”. A on odrzekł: „Zgodnie 
z rozkazem idę naprzód”. Odparłem mu na to: „Ależ kazałem ma-

179 siedzącycH (κατακειμένων [katakeiménon]; dosłownie: ‘leżących’) ‒ Ksenofont 
przenosi na Persów helleński zwyczaj polegiwania podczas uczty. Od Herodota 
(3,32) wiemy jednak, że Persowie siedzieli za stołem.
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szerować naprzód nie tylko tobie, lecz wszystkim!”. Gdy tylko to 
usłyszał, odwrócił się ku współtowarzyszom z lochosu180 i powie-
dział: „Czyż nie słyszycie, jak was łaje? Wszystkim przecież każe 
maszerować naprzód!”. Zatem wszyscy żołnierze minęli lochaga 
i podeszli do mnie. [2,8] A gdy lochag kazał im się cofnąć, oburzeni 
zapytali: „Komu właściwie mamy być posłuszni? Otóż ten każe 
maszerować naprzód, a tamten zabronił”. Zniosłem to jednak ze 
spokojem i nakazałem im ponownie zająć wcześniejsze pozycje, 
jednocześnie nikomu na tyłach nie pozwoliłem się ruszyć, zanim 
do przodu nie posunie się człowiek stojący przed nim, wszystkim 
zaś poleciłem mieć baczenie tylko na to, żeby podążali za poprzed-
nikiem.181 [2,9] Kiedy przybył do mnie pewien żołnierz, który akurat 
powracał do kraju Persów, i prosił, by mu szybko przekazać list, 
jaki napisałem do domu, rozkazałem lochagowi, który wiedział, 
gdzie mój list leży, przynieść mi go biegiem. Ów lochag pobiegł, 
a wspomniany młodzieniec udał się za nim w pancerzu i z krótkim, 
zakrzywionym nożem, a reszta lochosu na widok [młodego żołnie-
rza] podążyła jego śladem. I tak przynieśli mi list. W ten więc spo-
sób ‒ dodał ‒ przynajmniej mój lochos wykonuje wszystko zgodnie 
z twymi rozkazami.

[2,10] Podczas gdy reszta, rzecz jasna, śmiała się z tej zbrojnej 
eskorty listu, Cyrus zawołał:

‒ Na Zeusa i wszystkich bogów, jakichże to mamy towarzyszy, 
że tak łatwo pozyskać ich uprzejmością, że przyjaźń bardzo wielu 
z nich można sobie zaskarbić kawałeczkiem mięsa, a niektórzy są tak 
dalece posłuszni, iż wykonują polecenie, zanim je jeszcze usłyszą. 
Doprawdy nie wiem, czy należy sobie życzyć jakichkolwiek innych 
niż takich właśnie żołnierzy!182

[2,11] Tak oto Cyrus ze śmiechem pochwalił swoich żołnierzy. 
Z kolei zdarzyło się, że w namiocie był wówczas obecny pewien 
taksjarcha o imieniu Aglaitadas, człowiek niezwykle surowego uspo-
sobienia, który zapytał go tak:

180 ku wspóŁtowarzyszom z lochosu (πρὸς τοὺς λοχίτας [prós tús lochítas]) – w ory-
ginale mowa o lochitach, czyli żołnierzach należących do tego samego lochosu.

181 W scenie tej stosunki między dowódcami a żołnierzami zdają się być nazna-
czone pobłażliwością i humorem. Pozostaje to w zgodzie z osobowością Cyrusa 
nadaną mu przez Ksenofonta. Sam Ksenofont był przekonany, że dyscyplina w armii 
nie może opierać się na przesadnej surowości.

182 Cyrus wyraża tutaj zrozumiałe zadowolenie z okazanego posłuszeństwa, 
będącego przecież w jego oczach zasadniczym przymiotem żołnierza. Bohater Cy-
ropedii podkreśla to z zapałem, a zarazem z przekornym uśmiechem, a za pomocą 
takich właśnie drobnych, rozrzuconych na przestrzeni całego dzieła elementów Kse-
nofont ukazuje optymizm i łagodność Cyrusa, kreśląc kreska po kresce portret tytu-
łowej postaci jako wzorca do naśladowania.
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‒ Czy sądzisz, Cyrusie, że to, co powiedzieli, jest prawdą?
‒ A w jakim celu ‒ odpowiedział pytaniem Cyrus ‒ mieliby kłamać?
‒ Ano, w żadnym innym, jak tylko po to, by wzbudzić śmiech 

zmyślonymi historiami.
‒ [2,12] Milcz! ‒ krzyknął Cyrus. ‒ Nie nazywaj tych mężów 

kłamcami! Uważam bowiem, iż miano kłamcy należy się tym, któ-
rzy udają, że są bogatsi i odważniejsi, niż jest w rzeczywistości, 
oraz tym, którzy podejmują się zrobić coś, czego nie potrafią, i dla 
których jest oczywiste, że ich działania przysporzą im jakichś ko-
rzyści. Ale czy ludzi, którzy u współtowarzyszy wywołują śmiech, 
choć nie zamierzają ani na tym skorzystać, ani robić tego na nie-
korzyść słuchaczy, ani w ogóle nie chcą nikomu w niczym zaszko-
dzić, nie należałoby raczej nazywać dowcipnisiami i życzliwcami 
niż łgarzami?

[2,13] Tak więc Cyrus stanął w obronie tych, którzy pobudzają [in-
nych] do śmiechu. Natomiast ten sam taksjarcha,183 który drobiazgo-
wo zrelacjonował ową zabawną historyjkę o lochosie:

‒ Zapewne, Aglaitadasie ‒ rzekł ‒ mógłbyś nam w gniewie czy-
nić zarzuty, gdybyśmy usiłowali skłonić cię do płaczu, tak jak do 
łez swymi smutnymi pieśniami i opowieściami usiłują doprowadzić 
[nas] niektórzy twórcy,184 ale choć już wiesz, że chcemy cię tylko 
rozbawić, a nie zaszkodzić ci, tak bardzo jednak nami gardzisz.

‒ [2,14] Na Zeusa – odrzekł Aglaitadas ‒ i to całkowicie słusznie, 
ponieważ wydaje mi się, że postępowanie tego, kto skłania przyjaciół 
do śmiechu, ma o wiele mniejszą wagę niż tego, kto na różne sposo-
by doprowadza ich do płaczu. Jeżeli dobrze się nad tym zastanowisz, 
to i ty uznasz, że mówię prawdę. Zmuszając do płaczu, ojcowie wpa-
jają synom obyczajność, a nauczyciele chłopcom pożyteczną wie-
dzę, także poprzez łzy prawa nakłaniają obywateli do przestrzegania 
sprawiedliwości w postępowaniu. Czy mógłbyś jednak potwierdzić, 
że ludzie, którzy [innych] pobudzają do śmiechu, przynoszą korzyści 
ciału bądź przysposabiają umysł do lepszego zajmowania się spra-
wami domowymi lub państwowymi?

[2,15] Hystaspas jakoś tak na to odpowiedział:
‒ Jeżeli, Aglaitadasie, posłuchasz mnie, to śmiało zastosujesz 

wobec wrogów to, co ma twoim zdaniem tak wielkie znaczenie, 
i spróbujesz nakłonić ich do płaczu, natomiast nas, swoich przyja-

183 W przekładzie uwzględniamy emendację Carla Zeune, przyjętą m.in. przez 
Gemolla, rękopisy dają: ὁ λοχαγός [ho lochagós].

184 TWórcy (λογοποιοῦντες [logopoiúntes]) ‒ termin λογοποιός [logopoiós] oznacza 
dosłownie ‘opowiadacza’ i podobnie jak ‘logograf’ odnosił się do twórców; takimi 
logopoioí byli jońscy autorzy nowel, a nawet Herodot.
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ciół ‒ mówił ‒ hojnie oczywiście obdarujesz tym, co ma znaczenie 
niewielkie, czyli śmiechem. Wiem przecież, że posiadasz wielki 
jego zapas, bo ani sam go nie wykorzystałeś, ani też nie wywołu-
jesz go ochoczo tak wśród przyjaciół, jak i wrogów. Dlatego nie 
masz żadnego pretekstu, by nie zgodzić się na skłanianie nas do 
śmiechu.

Aglaitadas zapytał:
‒ Czy sądzisz, Hystaspasie, że wydobędziesz ze mnie śmiech?
Na to taksjarcha:
‒ Na Zeusa, aleś ty nierozsądny! Uważam, że łatwiej można by 

z ciebie wykrzesać ogień niż śmiech.
[2,16] Naturalnie nie tylko pozostali współbiesiadnicy, którzy znali 

jego charakter, śmiali się z tego, ale i sam Aglaitadas się uśmiechnął. 
Cyrus, widząc, że się rozpogodził, rzekł:

‒ Źle czynisz, taksjarcho, że psujesz nam tego najpoważniejszego 
człeka, nakłaniając go, żeby się śmiał, chociaż jest takim wrogiem 
śmiechu.185

[2,17] Na tym zakończono ten temat.186 Następnie odezwał się Chry-
zantas:187

‒ [2,18] Ja jednak myślę, Cyrusie i wy wszyscy tutaj obecni, że 
wyruszyli z nami zarówno mężowie bardzo dzielni, jak i mniej war-
tościowi, ale gdyby pojawiła się możliwość odniesienia jakiejś ko-
rzyści, to oni wszyscy, bez różnicy, domagać się będą równego w niej 
udziału. A przecież uważam, że nie ma w stosunkach między ludźmi 
niczego bardziej nieuczciwego niż domaganie się takich samych ko-
rzyści tak przez człowieka podłego, jak i zacnego.

Cyrus na to zadał pytanie:
‒ Na bogów, mężowie, czyż nie byłoby dla nas lepiej poradzić 

się w tej sprawie żołnierzy, a mianowicie czy jeśliby bóg wyna-
grodził ich trudy jakąś korzyścią, to wszyscy ich zdaniem powin-
ni mieć równy w tym udział, czy też należy raczej zbadać wkład 

185 Dzisiejszy Czytelnik tej rozmowy o roli śmiechu pamięta zapewne, że po-
dobny temat stał się zasadniczym motywem powieści Umberta Eco Imię róży. Tam 
jednak kontrowersja miała charakter teologicznego sporu i dotyczyła pytania, czy 
Chrystus się śmiał.

186 Jest godne uwagi, że w toku całej, pełnej subtelności, rozmowy żarty pozosta-
ją w dobrym tonie ‒ na tym właśnie polega jeden z uroków ateńskiego wychowania 
Ksenofonta.

187 chryzanTas – postać niehistoryczna; Pers, jeden z „równych”, obok Hysta-
spasa i Feraulasa najwierniejszy towarzysz, pomocnik i doradca Cyrusa. Wyróżnia 
się rozsądkiem i skromnością, czym wzbudza szacunek otoczenia (2,3,5). Zostaje 
awansowany (4,1,4), w bitwie pod Thymbrarami stoi na czele jazdy i dowodzi pra-
wym skrzydłem wojsk Cyrusa (7,1,3). Ostatecznie Cyrus mianuje go satrapą Lidii 
i Jonii (8,6,7).
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każdego z osobna w powodzenie i pojedynczo przydzielać należną 
nagrodę?188

‒ [2,19] Dlaczego ‒ zapytał Chryzantas ‒ musisz w tej sprawie za-
sięgać rady, a nie ogłosisz, że zamierzasz tak, a nie inaczej, postąpić? 
Czy nie na takiej właśnie zasadzie urządzasz zawody i wyznaczasz 
nagrody?

‒ Ależ, na Zeusa ‒ zawołał Cyrus ‒ te rzeczy nie są sobie tożsa-
me! Bo to, co żołnierze zdołają zdobyć na służbie, będą, jak sądzę, 
postrzegać jako dobro wspólne, natomiast są tak dalece przekonani, 
iż z samego urodzenia przysługuje mi naczelne dowództwo nad woj-
skiem, że nie dostrzegają żadnej niesprawiedliwości w wyznaczaniu 
przeze mnie sędziów przyznających nagrody w zawodach.189

‒ [2,20] Czy wierzysz ‒ zapytał Chryzantas ‒ że ta masa wojska, 
jaka z nami podążyła, może zadecydować, żeby nie wszyscy otrzy-
mali równą część, lecz by tak pod względem czci, jak i darów góro-
wali mężowie najdzielniejsi?

‒ Oczywiście, wierzę! – odrzekł Cyrus. ‒ Po części dlatego, że 
to popieramy, a po części dlatego, że haniebne jest odrzucać rosz-
czenia do największego udziału tego człowieka, który najwięcej 
się trudzi i najbardziej wzbogaca wspólne dobro. Uważam ‒ dodał 
‒ że nawet najtchórzliwsi odniosą jakąś korzyść z faworyzowania 
dzielnych.

[2,21] Cyrus za powzięciem takiej uchwały opowiadał się także 
ze względu na „równych”, wierzył bowiem, że staliby się oni jesz-
cze dzielniejsi, gdyby wiedzieli, że będą oceniani według dokonań 
i wynagradzani zgodnie z zasługami. Uznał więc, że właśnie teraz, 
gdy także „równi” wyrazili swe oburzenie na równouprawnienie po-
spólstwa, nadeszła odpowiednia pora, by oddać w tej sprawie głos. 
I tak, wszyscy zgromadzeni w namiocie zgodzili się, by nad tym 
zagłosować, i stwierdzili, że każdy, kimkolwiek by był, powinien 
się w tej sprawie wypowiedzieć.

[2,22] Następnie jeden z taksjarchów, śmiejąc się, powiedział:
‒ Znam prostego człowieka, który opowiada się za tym, żeby nie 

dokonywano równego podziału tak lekką ręką.
Inny z kolei zapytał go, o kim mówi. Na co ten odpowiedział:
‒ Na Zeusa, wśród nas znajduje się pewien człowiek, który gene-

ralnie stara się mieć więcej.
Wówczas jeszcze ktoś inny dopytał:

188 Cyrus jest wodzem wyrozumiałym, który nie narzuca własnych poglądów 
i decyzji. Chryzantas, najważniejszy po Cyrusie dyskutant Cyropedii, nie omieszka 
krytykować wodza przy każdej niemal okazji.

189 Por. wyżej, 2,1,22–24.
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‒ A czy również trudów?
‒ Na Zeusa ‒ odparł ‒ skądże znowu! W tym przypadku nie dam 

się oszukać. Zauważyłem bowiem, że zgoła bezczelnie chce on za-
znać mniej trudów i innych tego rodzaju niedogodności niż ktokol-
wiek inny.190

‒ [2,23] I ja też, mężowie ‒ rzekł Cyrus ‒ uważam, że takich ludzi, 
o jakich on właśnie mówi, należy usunąć z wojska, skoro chcemy mieć 
dzielnych i posłusznych żołnierzy. Otóż wydaje mi się, że żołnierze 
w większości idą tam, dokąd się ich poprowadzi. Ludzie szlachetni 
starają się, według mnie, dążyć do szlachetności, natomiast niegodziw-
cy skłaniają się ku czynom niegodziwym. [2,24] Poza tym nikczemnicy 
często zjednują sobie więcej ludzi o tych samych poglądach niż ci 
szlachetni. Niegodziwość bowiem, której droga prowadzi wśród chwi-
lowych przyjemności, wabi do siebie wielu, a cnota, która wiedzie 
stromą ścieżką, wcale nie jest tak silna, żeby w okamgnieniu przycią-
gnąć ku sobie, szczególnie gdyby inni zachęcali do podążania w dół 
drogą pochyłą i wygodną.191 [2,25] Kiedy pewni [ludzie] swą małość 
ujawniają tylko poprzez lenistwo i unikanie wysiłku, to postrzegam 
ich jako darmozjadów, którzy żyjąc na cudzy koszt, szkodzą współto-
warzyszom.192 Z kolei ci, którzy wśród trudów okażą się złymi towa-
rzyszami, zapalczywymi i bezczelnymi w swej zachłanności, zdolni 
są przecież nawet nakłaniać do czynów niegodziwych. Otóż często 
mają oni sposobność, by udowodnić, że niegodziwość przynosi ko-
rzyści. Dlatego tacy ludzie z całą pewnością powinni być wykluczeni 
z naszego grona. [2,26] Jednakże nie zakładajcie, że szyki uzupełnicie 
waszymi rodakami.193 Szukajcie ludzi tak, jak to czynicie z końmi, 

190 Tym razem anegdota została ledwie naszkicowana, jest bowiem tylko pre-
tekstem do nowych rozważań moralnych, prowadzonych zawsze na ten sam temat: 
podziału nagród.

191 Wyraźne nawiązanie do Hezjoda (Op. 287nn.). Należy tu również przywołać 
znany fragment ze Wspomnień o Sokratesie (2,1,21‒34), gdzie Ksenofont, zgodnie 
ze słynnym, alegorycznym mitem, który zapożyczył od Prodikosa z Keos, ukazuje 
młodego Heraklesa wahającego się między wyborem życia ofiarowanego przez Roz-
kosz lub Cnotę ‒ myśl i obraz są te same.

192 Zob. bardziej rozbudowane porównanie tego samego rodzaju niżej, 5,1,24, 
oraz u Hezjoda (Op. 304‒305).

193 szyki (τὰς τάξεις [tás tákseis]) ‒ tutaj rzeczownik taksis nie pojawia się w zna-
czeniu ‘jednostki taktycznej’, ale ‘szeregów, linii bojowych’.  Rada, którą Kseno-
font wkłada w usta Cyrusa, wynika z powszechnej w IV w. praktyki werbunku cu-
dzoziemskich najemników, wśród których szczególnie wysoko ceniono Spartan, ale 
skompletowanie wojska z samych Spartan okazywało się niemożliwe, bo było ich 
po prostu za mało, i ta okoliczność znalazła, jak się zdaje, odzwierciedlenie w rozu-
mowaniu Ksenofonta. Ksenofont będzie potem narzekał w traktacie O dochodach 
(Vect. 2,3), że nie ma już jednolitych etnicznie armii obywatelskich, ale składają się 
one z barbarzyńców: Lidyjczyków, Frygów i Syryjczyków.
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czyli nie wśród domorodnych, lecz tych, które okażą się najlepsze, to 
jest przyjmujcie takich, którzy waszym zdaniem najbardziej spośród 
wszystkich ludzi was umocnią i przyniosą wam zaszczyt. A o korzyś-
ciach z tego wynikających świadczy także następująca myśl: i tak wóz 
nie może jechać ani szybko, jeśli zaprzęgnięto doń ociężałe konie, ani 
jednostajnie, jeśli zaprzęgnięto narowiste. Podobnie nie można dobrze 
zarządzać gospodarstwem domowym, które ma złą służbę, zresztą 
nawet całkiem pozbawione służby doznaje doprawdy mniej szkód, 
niż wówczas, gdy za sprawą złej służby popada w ruinę. [2,27] Dobrze 
przecież wiecie, przyjaciele ‒ mówił ‒ że po usunięciu podłych ludzi 
korzyść wyniknie nie tylko z tego, że ich nie będzie, ale i z tego, że 
z pozostałych jedni na nowo oczyszczą się z tchórzostwa, jakim zdołali 
już nasiąknąć, a inni jako mężowie szlachetni, skoro ujrzą podłych 
okrytych hańbą, tym żarliwiej będą się kierować cnotą.

[2,28] Takimi słowy przemówił. Wszyscy przyjaciele zgodzili się 
z nim i tak później postępowali.

194Potem Cyrus znów zaczął żartować. Zauważywszy, że jeden 
z lochagów uczynił i współbiesiadnikiem, i sąsiadem na łożu czło-
wieka nadmiernie owłosionego i wyjątkowo szpetnego, zawołał do 
niego po imieniu i rzekł:

‒ Sambaulasie, czy zgodnie z helleńskim zwyczajem195 uroda tego 
oto młodzieńca skłania cię do zatrzymania go przy sobie na stałe?

‒ Na Zeusa, oczywiście! – odrzekł Sambaulas. ‒ Radość sprawia 
mi zarówno jego towarzystwo, jak i jego widok.

[2,29] Jak tylko współbiesiadnicy to usłyszeli, spojrzeli na mło-
dzieńca, a ponieważ zobaczyli jego wyjątkowo brzydką twarz, wszy-
scy wybuchnęli śmiechem. Aż ktoś zapytał:

‒ Na bogów, Sambaulasie, jakąże usługą uzależnił ciebie ów człowiek?
‒ [2,30] Na Zeusa – odpowiedział Sambaulas ‒ powiem wam, mę-

żowie! Otóż ilekroć go wzywałem, czy to nocą, czy za dnia, nigdy 
się nie wykręcał brakiem czasu ani nie ociągał, lecz zawsze wyko-
nywał polecenie biegiem; poza tym, ilekroć kazałem mu coś zrobić, 
nigdy nie widziałem, żeby się przy tym nie utrudził. Ponadto stał się 
wzorem dla wszystkich współtowarzyszy z dekady,196 pokazując im, 
jacy powinni być, nie słowem, lecz czynem.

194 Cyrus nie jest tutaj, według standardów dzisiejszej wrażliwości, specjalnie de-
likatny i taktowny. W podobny sposób w Ksenofontowej Uczcie przy stole mieszają 
się żarty i kwestie poważne. Rola, którą tam odgrywa Sokrates, podobna jest nieco 
do na nowo podejmującego żarty Cyrusa.

195 Por. wyżej, przyp. 94 [s.v. ‘któryś z Medów’].
196 wspóŁtowarzyszy z dekady (τοὺς δεκαδέας [tús dekadéas]) ‒ w odróżnieniu od ‘współ-

towarzyszy z lochosu’, czyli lochitów. W literaturze termin ten poświadczony jest tylko tu-
taj, ale pojawia się także w inskrypcji z Trojzeny datowanej na 369 r. (IG IV 748,21).
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[2,31] Wówczas ktoś inny zapytał:
‒ A jednak, chociaż jest tak wspaniały, nie całujesz go jak swych 

krewnych?
Na co odezwał się ów brzydki młodzieniec:
‒ Na Zeusa, to dlatego, że nie lubi wysiłku. Jeśli bowiem chciałby 

mnie pocałować, starczyłoby mu to zamiast wszelkich ćwiczeń!
[3,1] Takie tematy, i zabawne, i poważne, poruszano i rozważano 

w namiocie. Na koniec, gdy wylali trzecią płynną ofiarę197 i pomo-
dlili się do bogów o pomyślność, zakończyli ucztę198 i udali się na 
spoczynek. Nazajutrz Cyrus zwołał wszystkich żołnierzy i tak do 
nich przemówił:

‒ [3,2] Przyjaciele, niebawem dojdzie do bitwy, bo wrogowie są 
już blisko. Nagrodą za zwycięstwo, o ile zwyciężymy – trzeba 
bowiem o tym mówić i mieć o to staranie ‒ są oczywiście nasi 
wrogowie i wszystkie ich dobra, jednak w przypadku, gdy to my 
zostaniemy pokonani, cały nasz dobytek przypadnie jak zawsze 
zwycięzcom jako zdobycz wojenna. [3,3] Musicie zatem zrozumieć 
‒ mówił ‒ że gdy na wojnie każdy człowiek, który w niej uczest-
niczy, pomyśli sobie, że jeżeli sam nie okaże zapału, żaden z wy-
znaczonych celów nie zostanie osiągnięty, wówczas rychło wszy-
scy zyskają wiele wspaniałych zdobyczy. Nie zaniedbają bowiem 
niczego, co trzeba uczynić. Gdyby zaś każdy pomyślał, że dokona 
tego i będzie walczył ktoś inny, a on sam wykazałby się słabością, 
wiedzcie ‒ kontynuował ‒ że wtedy na wszystkich spadnie wszel-
kie możliwe zło. 

[3,4] A i bóg tak to jakoś urządził: tym, którzy nie chcą zmusić 
samych siebie, by dla korzyści ponosić trudy, wyznacza innych do-
wódców. Niech więc teraz ktoś wstanie ‒ zachęcił ‒ i wypowie się, 
jak jego zdaniem najłatwiej wypracować u nas dzielność: czy gdyby 
temu, kto chce ponosić najwięcej trudów i narażać się na najwięcej 
niebezpieczeństw, przypadło w udziale największe wyróżnienie, czy 

197 Wylali trzecią pŁyNNą ofiarę (τὰς τρίτας σπονδὰς ποιήσαντες [tás trítas spondás 
poiésantes]) ‒ według Herodota (1,132) Persowie nie składali płynnych ofiar i nie wy-
lewali libacji dla bogów; por. także niżej, 3,3,22 oraz przyp. 287, a także 8,8,5–12. 
Ksenofont przenosi na stosunki perskie rytuał greckiej uczty, zgodnie z którym nastę-
pujący po właściwej biesiadzie sympozjon (συμπόσιον [sympósion]; dosłownie: ‘wspól-
ne picie wina’) otwierano ulaniem z kielicha na ziemię pierwszej kropli wina przy-
gotowanego już do wypicia jako ofiary dla bóstwa wzywanego przy tym po imieniu. 
Hellenowie podczas sympozjonu spełniali zwyczajowo trzy libacje: pierwszą ku czci 
bogów olimpijskich, drugą – na cześć herosów, trzecią – na cześć Zeusa Zbawcy 
(Ζεύς Σωτήρ [Zeús Sotér]). Po trzeciej libacji biesiadnicy udawali się na spoczynek.

198 ucztę (ἡ σκηνή [he skené]) – greckie słowo oznacza dosłownie ‘namiot’, lecz 
także, w szerszym znaczeniu, ‘przyjęcie pod namiotem, ucztę, bankiet, zabawę’ 
(2,3,22; 3,2,31; 8,4,27; być może 4,2,34).
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też gdybyśmy uznali, że tchórzliwa postawa nie ma tutaj żadnego 
znaczenia, bo i tak wszyscy otrzymamy równą część?

[3,5] Wówczas powstał Chryzantas, jeden spośród „równych”, 
człowiek ani postawny, ani silny, natomiast wyróżniający się roz-
sądkiem, i powiedział:

‒ Sądzę, Cyrusie, iż wysunąłeś do przedyskutowania tę właśnie 
kwestię nie dlatego, że twoim zdaniem ludzie tchórzliwi powinni 
być traktowani na równi z dzielnymi, lecz żeby wybadać, czy 
przypadkiem nie pojawi się jakiś człowiek, który zechce dowieść, 
że chociaż w ogóle nie dokonał żadnego walecznego czynu,199 
zamierza mieć równy udział w tym, co inni zdobędą dzięki oso-
bistemu męstwu. [3,6] Ja jednak nie mam ani szybkich nóg, ani 
silnych rąk, toteż wiem, że na podstawie czynów, do jakich zdolne 
jest moje ciało, nie mogę być oceniony ani jako pierwszy, ani 
drugi, ani ‒ jak sądzę ‒ jako tysięczny, ani nawet jako dziesięcio-
tysięczny.200 Ale i tego jeszcze jestem pewien ‒ mówił ‒ że jeżeli 
silni mężowie dzielnie podejmą się swych zadań, to po uzyska-
niu jakiejś korzyści będzie mi przysługiwać taki udział, na jaki 
zdołam sobie zasłużyć; jeśli natomiast tchórzliwi żołnierze nie 
uczynią niczego, a zarazem ci dzielni i silni upadną na duchu, to 
‒ mówił ‒ niczego innego nie obawiam się bardziej niż tego, bym 
w większym stopniu, niż chcę, nie miał udziału raczej w czymś 
zupełnie innym niż korzyść.

[3,7] Takie słowa wyrzekł Chryzantas. Po nim wstał Pers Ferau-
las,201 człowiek z ludu, już od dawna dobrze znany Cyrusowi i mile 
przez niego widziany, który dzięki słusznej budowie ciała i swemu 

199 W ogóle nie dokoNaŁ żadNego Walecznego czynu (μηδὲν καλὸν κἀγαθὸν 
ποιῶν [medén kalón kagathón poión]) ‒ w tym wypadku ten bardzo popularny termin ze 
słownika etycznego i politycznego dotyczy męstwa w bitwie.

200 Ta skromność rodzi ‒ widoczny w całym dziele ‒ szacunek, jakim Chryzanta-
sa darzy otoczenie, lecz jego rozumowania nie można uznać za w pełni logiczne. Siła 
fizyczna nigdy nie uchodziła za cechę istotną, ani tym bardziej niezbędną, u wyższe-
go dowódcy, jakim jest Chryzantas. Posiadanie jej niewiele mogłoby dodać do jego 
zasług i ten niedostatek nie powinien decydować o mniejszym udziale Chryzantasa 
w ewentualnych nagrodach.

201 feraulas – postać niehistoryczna; trzeci z najbliższych powierników Cyrusa. 
Z jego polecenia organizuje uroczystą procesję ofiarną w Babilonie na cześć zwy-
cięstwa, a jako „człowiek z ludu” nie unika przy tym dotyczących jego osoby sarka-
stycznych uwag perskich dowódców, ale potrafi z dowcipnym wdziękiem wybrnąć 
z tych trudności (8,3,5nn.). Sowicie wynagrodzony za wzorowe zorganizowanie 
parady (8,3,33), zaprzyjaźnia się z młodym Sakiem, zwycięzcą wyścigu konnego, 
i staje się bohaterem pięknego opowiadania, opartego na motywach historii o biedaku 
i bogaczu („koń wart królestwa” – 8,3,26). Ostatecznie, po zamianie ról i przekazaniu 
swojego majątku Sakowi, wyzbywa się troski o dobra materialne i rozpoczyna w peł-
ni szczęśliwe życie (8,3,35–50).
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sposobowi myślenia przypominał raczej męża szlachetnie urodzo-
nego, i tak oto przemówił:

‒ [3,8] Cyrusie i wszyscy zebrani tutaj Persowie, jestem przeko-
nany, że wszyscy stajemy do rywalizacji o dzielność na równych 
warunkach.202 Widzę bowiem, że wszyscy, ćwicząc ciała, jesteśmy 
tak samo karmieni, że wszystkich nas uznano za godnych takiego 
samego towarzystwa i że wszyscy mamy takie same obowiązki. Po-
słuszeństwo wobec przełożonych jest wspólną powinnością wszyst-
kich i ten, kto wykaże, że wypełnia ją bez namysłu, na moich oczach 
zostanie wyróżniony przez Cyrusa. Z kolei waleczność w obliczu 
wroga nie jest wymagana od tego bądź innego żołnierza, lecz od 
wszystkich, i uchodzi przy tym za rzecz wielce chwalebną.203 [3,9] Te-
raz zaś uczeni jesteśmy sposobów walki, w których, jak widzę, wszy-
scy ludzie są po prostu biegli z natury, zresztą podobnie pozostałe 
stworzenia znają zawsze jakiś sposób walki, a wiedzę tę nabyły nie 
skądinąd jak właśnie z natury, na przykład byk z natury umie atako-
wać rogami, koń kopytami, pies zębami, a dzik kłami. I wszystkie te 
stworzenia ‒ mówił ‒ potrafią się bronić przed największym zagro-
żeniem, chociaż nigdy nie uczęszczały do żadnego nauczyciela. [3,10] 
Także ja już od dziecka umiałem się ochronić przed grożącym mi 
ciosem. Jeżeli nie miałem innej możliwości, zasłaniałem się rękoma 
i ‒ na ile zdołałem ‒ odpierałem ciosy, a czyniłem tak bez żadnych 
pouczeń, aczkolwiek otrzymywałem razy właśnie dlatego, że się bro-
niłem.204 Jako mały chłopiec, gdziekolwiek ujrzałem krótki miecz, 
natychmiast go chwytałem, chociaż jak należy to robić, wiedziałem 
– jak już mówiłem – wyłącznie dzięki instynktowi. W każdym razie 
zachowywałem się w ten sposób, pomimo że mnie tego nie uczono. 
Podobnie też rzecz się ma z innymi czynnościami, do których skła-
niała natura, chociaż powstrzymywali mnie przed nimi tak matka, jak 
i ojciec. I, na Zeusa ‒ kontynuował ‒ waliłem tym moim mieczem we 
wszystko, czego nie powinno być w moim zasięgu! Bo było to nie 
tylko uwarunkowane naturalnym odruchem, jak chodzenie i bieganie, 
ale po prostu sprawiało mi radość. [3,11] Skoro więc pozostaje nam taki 

202 Tak się rzeczywiście stało od chwili zmiany uzbrojenia i taktyki walki, dzięki 
czemu zwykli żołnierze mogli awansować na wyższe stanowiska dowódcze; zob. 
wyżej, 2,1,14n.

203 To stwierdzenie Feraulasa wskazuje na pewną demokratyzację wprowadzoną 
w wojsku przez Ksenofontowego Cyrusa, od kiedy objął dowództwo, a ponadto właś-
nie sytuacja Feraulasa, człowieka z ludu (zob. niżej, 2,3,15), potwierdza tę zmianę.

204 Krótkie uzupełnienie opowiadania o dzieciństwie Cyrusa z początku Cyro-
pedii (1,2,6‒8). Jeden szczegół przyciąga uwagę, a mianowicie, że perski chłopiec 
był bity z byle powodu i że wychowanie, tak wychwalane przez Ksenofonta, było 
w rzeczywistości bardzo surowe.
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sposób walki, gdzie większą rolę niż kunszt odgrywa zapał, czyż nie 
powinniśmy ‒ zapytał ‒ z uczuciem zadowolenia współzawodniczyć 
z „równymi”? Kiedy ustalona została taka sama nagroda za dziel-
ność, wówczas w obliczu niebezpieczeństwa nie ryzykujemy tyle 
samo: oto tamci kładą na szali chwalebne życie, właśnie takie, jakie 
moim zdaniem uchodzi za najprzyjemniejsze, my natomiast życie 
pełne trudów i pozbawione chwały, a takie uważam za najcięższe. 
[3,12] Najbardziej jednak, mężowie, do rywalizacji z „równymi” skła-
nia mnie to, że arbitrem będzie Cyrus, który rozsądza bez zawiści. 
Doprawdy, przysięgam na bogów, wydaje mi się, że Cyrus tych, 
których uważa za odważnych, kocha nie mniej niż siebie samego; 
zresztą widzę, iż nawet to, co posiada, chętniej oddaje im, niż za-
trzymuje dla siebie. [3,13] A przecież wiem, że [„równi”] są dumni 
z wyćwiczonej u siebie umiejętności znoszenia głodu, pragnienia 
i zimna, przy czym pozostają nieświadomi, że my do tego samego 
zostaliśmy przyuczeni przez lepszego nauczyciela niż ich. Nikt prze-
cież nie jest w tym przypadku lepszym nauczycielem niż koniecz-
ność,205 która doskonale nas w tym wyszkoliła. [3,14] Oni ćwiczą się 
w trudach dźwigania uzbrojenia, które dla nich wszystkich zostało 
wymyślone tak, by było możliwie jak najlżejsze, natomiast nas ‒ mó-
wił ‒ zmuszano nie tylko do chodzenia z wielkim obciążeniem, ale 
również do biegania z nim, tak że teraz ciężar uzbrojenia wydaje mi 
się odpowiadać raczej ciężarowi piór niż ekwipunku.206 [3,15] Wiedz 
przeto, Cyrusie ‒ zaznaczył ‒ że zarówno stanę do rywalizacji,207 jak 
i stosownie do mego zachowania będę się domagać należnego sza-
cunku. Także i was ‒ powiada ‒ prości żołnierze, zachęcam, byście 
w tymże sposobie walki współzawodniczyli z tymi oto odpowiednio 
wyszkolonymi mężami, bo akurat oni są zobowiązani stanąć do za-
wodów z ludźmi z pospólstwa.

[3,16] Tak przemówił Feraulas. Po nim podniosło się jeszcze wielu 
innych, którzy byli tego samego zdania. Ostatecznie zadecydowa-
no, że każdy ma odbierać zaszczyty podług zasług, a Cyrus ma być 
sędzią. Tak oto potoczyły się owe sprawy.

[3,17] Pewnego razu Cyrus zaprosił na obiad cały oddział wraz 
z taksjarchą, bo zaobserwował, jak tamten połowę ludzi swojego od-

205 nikt… nie JesT… lePszyM nauczycieleM Niż koNieczNość (οὐ γὰρ ἔστι διδά
σκα λος οὐδεὶς… κρείττων τῆς ἀνάγκης [u gár ésti didáskalos udeís… kreítton tés anánkes]) ‒ tę 
sentencję można spotkać u tragików (Sofokles, Phil. 538).

206 Por. Cyceron (Tusc. 2,15,35‒36; 2,16,37‒38).
207 W istocie Feraulas nie musi po raz kolejny stawać do walki o zachowanie 

swojej pozycji, skoro według Ksenofonta (2,3,7) już od dłuższego czasu był jednym 
z faworytów Cyrusa. Feraulas wypowiada się tu jednak w imieniu takich jak on, pro-
stych żołnierzy.
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działu ustawił naprzeciw drugiej połowy w szyku bojowym niczym 
do natarcia, a obie [grupy żołnierzy] wyposażone były w pancerze 
oraz plecione tarcze, trzymane w lewej ręce, do prawej zaś ręki [żoł-
nierzom] z jednej połowy dał grube kije, a tym drugim kazał rzucać 
pozbieranymi z ziemi grudami. [3,18] Gdy stanęli tak uzbrojeni, dał 
sygnał do walki. Wówczas [żołnierze] z tej połówki, którzy rzucali 
grudami ziemi, częściowo trafiali w pancerze i tarcze, a częściowo 
w uda i nagolenniki. A kiedy starli się wręcz, ci wyposażeni w kije 
walili nimi [tamtych] po udach, rękach i w nagolenniki, tych zaś, 
którzy właśnie schylali się po grudy ziemi, tłukli po karkach i ple-
cach. Na koniec żołnierze uzbrojeni w kije zmusili przeciwników 
do ucieczki i podczas pościgu bili ich wśród gromkiego śmiechu 
i licznych żartów. Następnie, dla odmiany, ta druga połowa chwyciła 
za kije i tak samo potraktowała tych, którzy tym razem rzucali bry-
łami ziemi. [3,19] Właśnie to wzbudziło podziw Cyrusa, czyli pomysł 
taksjarchy i posłuszeństwo jego ludzi, ponieważ wspólnie ćwiczyli, 
wspólnie się radowali, a ci, którzy naśladowali uzbrojenie Persów, 
także wspólnie zwyciężali.208 Zachwycony, zaprosił ich na obiad. 
A gdy zobaczył w namiocie, że niektórzy są zabandażowani – ten 
ma opatrzony goleń, a inny rękę ‒ zapytał, co się stało. [3,20] Odpo-
wiedzieli, że oberwali grudami ziemi. Zapytał więc ponownie, czy 
podczas walki wręcz, czy z odległości. Odrzekli, że gdy walczyli na 
odległość. Ale ‒ jak zapewnili owi uzbrojeni w kije ‒ zabawa szła 
w najlepsze dopiero wtedy, kiedy zbliżyli się do siebie. Natomiast 
[żołnierze] obici kijami wykrzyczeli, że ich zdaniem otrzymywanie 
razów z bliska wcale nie jest zabawne, jednocześnie pokazując ślady 
od ciosów na rękach i szyi, a niektórzy również na twarzy. Wówczas, 
jak zwykle, zaczęli się wzajemnie z siebie wyśmiewać. Następnego 
dnia całą równinę zapełnili ich naśladowcy, toteż jeśli nikt nie miał 
ważniejszego zajęcia, przystępował do tej gry.

[3,21] Innym razem [Cyrus] dostrzegł taksjarchę, który od strony 
rzeki prowadził swój oddział na śniadanie w kolumnie pojedynczej, 
a ilekroć uznał, że nadarza się ku temu właściwa sposobność, roz-
kazywał, by na czoło wysunął się drugi, trzeci i czwarty lochos.209 

208 Zabawa jest dość brutalna i powoduje wiele kontuzji. Zresztą zwycięstwo, 
którego pragnął Cyrus, tj. żołnierzy walczących kijami, było łatwe do przewidzenia. 
Cyrus ma jednak niewątpliwie rację, chwaląc pomysłowość tej praktycznej demon-
stracji jego teorii.

209 by na czoŁo wysuNąŁ się Drugi, Trzeci i czWarTy lochos (τὸν ὕστερον λόχον 
παράγειν, καὶ τὸν τρίτον καὶ τὸν τέταρτον, εἰς μέτωπον [tón hýsteron (dosłownie: ‘następny, 
późniejszy oddział’) lóchon parágein, kaí tón tríton kaí tón tétarton, eis métopon]) ‒ opisywany 
manewr to rozwinięcie linii bojowej (kiedy oddziały stoją obok siebie) z kolumny 
(oddziały idą jeden za drugim).
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Kiedy lochagowie stanęli na froncie, wydawał komendę, żeby każ-
dy prowadził swój lochos w kolumnie dwójkowej;210 dzięki temu 
na czoło wysunęli się dekadarchowie. Gdy tylko uznał, że znowu 
nadarza się stosowna okazja, wydawał polecenie, by lochos ustawić 
w kolumnie czwórkowej.211 W ten sposób pempadarchowie po czte-
rech wysunęli się na czoło.212 Gdy jednak stanęli przed wejściem do 
namiotu, ponownie polecił im ustawić się w kolumnie pojedynczej 
i tak wprowadził pierwszy lochos, za którym kazał iść drugiemu, 
podobnie pokierował do środka trzeci i czwarty. Tak oto wprowa-
dził ich do namiotu, po czym miejsca na łożach kazał im zajmować 
w takiej samej kolejności, w jakiej wchodzili. Ponieważ ów taksjar-
cha zarówno łagodną formą zaprawy swych ludzi, jak i gorliwością 
wzbudził podziw Cyrusa, został wraz z całym owym oddziałem za-
proszony przez niego na obiad.

[3,22] Podczas posiłku inny zaproszony taksjarcha zapytał:
‒ A mojego oddziału, Cyrusie, nie zapraszasz do namiotu? Prze-

cież kiedy podąża on na posiłek, [żołnierze] wszystko czynią tak 
samo; także wówczas, kiedy uczta się kończy, dowódca ‒ powiada 
‒ ostatniego lochosu wyprowadza go tak, że ci, którzy znajdują się 
na końcu, do bitwy ustawiają się w pierwszym szeregu. Następnie 
drugi [dowódca] wyprowadza kolejny lochos, tak samo postępują 
trzeci i czwarty, a to dlatego, by w razie konieczności wycofania się 
pod naporem wroga wiedzieli, jak należy przeprowadzić odwrót. 
Ilekroć ‒ mówi ‒ przybywamy na plac ćwiczeń, gdzie trenujemy 
maszerowanie, w przypadku gdy idziemy na wschód, ja sam prowa-
dzę, a za mną pierwszy lochos podąża jako pierwszy oraz zgodnie 
z porządkiem drugi, trzeci i czwarty, podobnie maszerują w obrębie 
lochosów dekady i pempady; tak długo, jak im każę. Natomiast ‒ 
kontynuuje ‒ gdy idziemy na zachód, na czele maszeruje dowódca 
tylnej straży oraz te oddziały, które były ostatnie; są mi jednak tak 
samo posłuszni także wtedy, kiedy idą z tyłu.213 A wszystko po to, 

210 W kolumNie dwójkowej (εἰς δύο [eis dýo]) ‒ por. niżej, 7,5,17; zwrot ten może 
też oznaczać: ‘w dwóch szeregach’ (6,3,21).

211 Wówczas cały front (tj. pierwsza linia tej taksis) liczy16 ludzi, a szyk głęboki 
jest na sześciu żołnierzy.

212 Ksenofont nadaje tym manewrom wielkie znaczenie i znajduje upodobanie 
w ich opisywaniu. Obszerną relację o podobnych ćwiczeniach armii spartańskiej za-
mieszcza też w Ustroju politycznym Sparty, dodając, że niektóre z nich uchodziły 
za bardzo trudne w opinii większości ówczesnych taktyków (Resp.Lac. 11); o armii 
spartańskiej w czasie wojny peloponeskiej pisał Tukidydes (5,66) przy okazji bitwy 
pod Mantineją (418 r.).

213 DoWóDca TylneJ straży (ὁ οὐραγός [ho uragós]; dosłownie: ‘idący w ogonie 
[od οὐρά [urá]; ‘ogon’], idący jako ostatni, zamykający’) ‒ por. niżej, przyp. 304. 
 Ksenofont mówi w całym tym passusie o obrocie oddziałów.



 Księga druga    3,21–4,3 139

aby przywykli równie posłusznie maszerować za kimś, jak i kroczyć 
na przedzie.

Na to Cyrus zapytał:
‒ Czy zawsze tak postępujecie?
‒ [3,23] Na Zeusa, oczywiście ‒ zawołał ‒ ilekroć tylko jemy obiad!
‒ Tak więc zapraszam was ‒ rzekł ‒ częściowo dlatego, że ćwiczy-

cie oddziały w podchodzeniu i w odchodzeniu, częściowo dlatego, że 
robicie to za dnia i nocą, a częściowo też dlatego, że poprzez marsz 
ćwiczycie ciała, zarazem umacniając podczas musztry bojowego 
ducha. A ponieważ wszystko to wykonujecie podwójnie, to winien 
jestem dwukrotnie wyprawić wam ucztę!

‒ [3,24] Na Zeusa – odparł taksjarcha ‒ ale przynajmniej nie jednego 
dnia, chyba że wyposażysz nas także w podwójne żołądki!

I tak ostatecznie ucztę zakończono. W dwóch kolejnych dniach, 
zgodnie z obietnicą, Cyrus gościł ów zaproszony oddział. Skoro 
wszyscy pozostali dowiedzieli się o tym, zaczęli ich naśladować.

[4,1] Gdy pewnego razu Cyrus dokonywał przeglądu wojska pod 
bronią i ustawiał je w szyku bojowym, od Kyaksaresa przybiegł 
goniec z wiadomością, że pojawiło się poselstwo z kraju Indów214 
i że w związku z tym [wuj] wzywa go, by jak najszybciej przybył.

‒ Przynoszę ci od Kyaksaresa ‒ rzekł goniec ‒ najpiękniejszą 
szatę; chce on bowiem, żebyś wkroczył przepięknie strojny i w peł-
nym blasku, ponieważ Indowie będą ci się przyglądać, gdy będziesz 
nadchodził.

[4,2] Kiedy Cyrus to usłyszał, ustawionemu na samym przedzie 
taksjarsze rozkazał stanąć na froncie ze swej prawej strony i wy-
prowadzić oddział w pojedynczej kolumnie, rozkazał też, by takie 
samo polecenie przekazał drugiemu [taksjarsze], i w ten sam sposób 
nakazał powtórzyć je wszystkim po kolei. Natychmiast posłusznie 
szybko przekazywali polecenie, a przekazane szybko wykonywali, 
tak że w krótkim czasie linia frontu liczyła na szerokość trzystu ludzi 
(tylu bowiem było taksjarchów), na głębokość zaś stu. [4,3] Skoro 
ustawili szyki, rozkazał, żeby podążali za nim, sam zaś szybkim 
krokiem maszerował na czele. Gdy jednak spostrzegł, że droga, któ-
ra wiedzie do pałacu królewskiego, jest za wąska, żeby wszyscy 
ustawieni na froncie zdołali nią przejść, pierwszej chiliostii wydał 
komendę do marszu w ślad za nim w niezmienionym szyku, nato-
miast drugiej ‒ do marszu za ową pierwszą chiliostią, i tak po kolei 

214 Wysłanie poselstwa przez króla Indii (jakiego konkretnie kraju, nie wiado-
mo) było w pełni uzasadnione, ponieważ już wcześniej Assyryjczycy wezwali go 
do udziału w wojnie z Medią (1,5,3; 2,4,7–8). Poselstwo to odegra znaczącą rolę 
(3,2,27. 30; 6,2,1–3. 9–11).
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wszystkie [się przesuwały].215 [Cyrus] prowadził ich bez zatrzymy-
wania się, a poszczególne chiliostie podążały jedna za drugą. [4,4] 
Ponadto u wlotu drogi umieścił dwóch adiutantów, aby instruowali, 
co należy robić, gdyby ktoś nie wiedział. A kiedy już zbliżyli się do 
pałacu Kyaksaresa, pierwszemu taksjarsze rozkazał uszeregować od-
dział na głębokość dwunastu ludzi, natomiast dodekarchów ustawić 
na czele szyku wokół pałacu, to samo polecił drugiemu taksjarsze 
i wszystkim pozostałym.216 [4,5] Oczywiście wszystko to wykonali. 
Sam zaś udał się do Kyaksaresa w swej perskiej szacie, nieprzeła-
dowanej ozdobami.217

Kyaksares od razu ucieszył się na jego widok, ale za to niezado-
wolenie wzbudziła u niego prostota szaty, stąd rzekł:

‒ Cyrusie, co to jest?! Po co w takim stroju pokazujesz się Indom? 
Chciałem ‒ powiada ‒ żebyś pojawił się w pełnym blasku; bo wów-
czas i mnie okryłby splendor, gdybyś jako syn mojej siostry ukazał 
się jak najwspanialej przystrojony.

[4,6] Cyrus zapytał [go] tak:
‒ A cóż by ci, Kyaksaresie, przysporzyło większej chwały: czy 

jeślibym opieszale podporządkował się twemu poleceniu i zarów-
no wdział purpurową szatę, jak i nałożył naramienniki, a na szyję 
zarzucił łańcuch,218 czy tak jak teraz, kiedy, przyozdobiony potem 

215 PierWszeJ chiliosTii (τὴν πρώτην χιλιοστὺν [tén próten chiliostýn]) – spolszczo-
na forma utworzona została analogicznie do pojawiającego się u Eneasza Taktyka 
(11,10a; 11,11) określenia hekatostia, hekatostie (ἑκατοστύς, ἑκατοστύεις [hekatostýs, 
hekatostýeis]).  Tym samym linię frontu zwężono do szerokości 100 ludzi, stosownie 
do szerokości drogi wiodącej do pałacu; por. wyżej, 2,4,2.

216 Manewr na cztery komendy: 1) ustawienie w linii do wymarszu, 2) marsz 
na rozległej przestrzeni, 3) marsz na wąskiej drodze, 4) ustawienie pod linię przed 
pałacem; por. wyżej, 2,3,21–22.

217 A nie w strojnej szacie medyjskiej, przysłanej mu uprzednio przez Kyaksaresa 
(2,4,1). Trzeba przypomnieć, że Cyrus jako dziecko był zachwycony piękną szatą, 
którą podarował mu dziadek Astyages. Tutaj umyślnie zachowuje perską prostotę. 
Później, kiedy zostanie władcą ogromnego imperium, uzna za właściwe nałożenie 
bogato zdobionej, dworskiej szaty Medów (8,1,40).

218 Niezwykle interesujące miejsce: wskazuje ono, jak bardzo w achemenidzkiej 
ideologii monarszej ważny był ubiór i zewnętrzna prezentacja władcy oraz członków 
jego dworu, w myśl słusznego przeświadczenia, iż trudno jest niekiedy oddzielić 
istotę władzy od jej zewnętrznych form. Współczesne badania poświęcają wiele 
uwagi znaczeniu ubioru w antycznym ceremoniale monarszym, gdzie chodziło za-
sadniczo o wywołanie wrażenia przepychu (τρυφή [tryfé]). To dlatego Ksenofontowy 
Kyaksares mówi o splendorze, obawiając się, że prosty strój młodego Cyrusa nie 
zrobi wrażenia na Indach, tj. nie odegra właściwej roli. Cyrus zwięźle opisuje, czym 
charakteryzował się wyszukany strój perski: to purpurowa szata (πορφυρίς [porfyrís]), 
naramienniki (ψέλια [psélia]) i ozdobny łańcuch na szyję (στρεπτός [streptós]); taki strój 
przyjmie zresztą później (8,3,13). Inne źródła potwierdzają informacje Ksenofonta 
(Kurcjusz Rufus 3,3,17‒19; Ksenofont, Anab. 1,5,8). Strabon (11,13,9) ukuł nawet 
określenie „strój perski” ‒ Περσική στολή [Persiké stolé] (Herodot 1,135; 7,62); u Arriana 
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i gorliwością, wraz z tak znakomitym i potężnym wojskiem, zara-
zem wiedziony szacunkiem do ciebie, natychmiast dałem posłuch 
twemu wezwaniu, dowodząc ci w ten sposób także posłuszeństwa 
moich ludzi?

Tak rzekł Cyrus, a Kyaksares przekonany, że mówił słusznie, 
kazał przyprowadzić Indów. [4,7] Jak tylko Indowie się stawili, wy-
jaśnili, że król Indów przysłał ich z poleceniem zbadania przyczyn 
wojny pomiędzy Medami a Assyryjczykiem:

‒ Kiedy usłyszymy od ciebie odpowiedź, mamy z kolei, zgodnie 
z jego rozkazem, udać się do Assyryjczyka i zapytać go o to samo; na 
koniec polecił powiedzieć wam obu, że król Indów, mając na uwadze 
sprawiedliwość, stanie po stronie pokrzywdzonego.

[4,8] Na to Kyaksares odpowiedział:
‒ Usłyszcie zatem ode mnie, że nie wyrządziliśmy Assyryjczyko-

wi żadnej krzywdy. Teraz zaś idźcie do niego, jeżeli musicie, i do-
wiedzcie się, co on ma do powiedzenia.

Obecny przy tym Cyrus zapytał Kyaksaresa:
‒ Czy i ja mogę powiedzieć, co na ten temat myślę?
Za pozwoleniem Kyaksaresa rzekł zatem:
‒ Donieście więc królowi Indów, o ile Kyaksares nie jest temu 

przeciwny, że według nas, jeśli Assyryjczyk uzna, iż doznał z naszej 
strony jakiejś krzywdy, niech na rozjemcę wybierze króla Indów.219

(Anab. 6,29,6) czytamy, że taki płaszcz przykrywał sarkofag historycznego Cyrusa 
w Pasagardach. Z oczywistych względów Ksenofont nie wymienia tutaj diademu 
i tiary, choć były one najważniejszymi bodaj insygniami królewskiego ubioru cere-
monialnego. Niżej (8,7,13) Cyrus będzie dzierżył berło (σκῆπτρον [sképtron]). Wiele 
wspomnianych tu elementów przejął król Aleksander Macedoński, dla którego Cyrus 
był wzorem władcy (por. wyżej, przyp. 16 [s.v. ‘tak dalece żądny sławy’]), m.in. 
diadem (Diodor Sycylijski 17,77,5), purpurową chlamidę i chiton (Athenajos 12,53 
= 537e). Warto dodać, iż orientalne ozdoby przykuwały uwagę znacznie skromniej 
żyjących Greków.

219 o ile kyaksares nie JesT TeMu PrzeciWny ‒ rzuca się tutaj w oczy pełna 
respektu postawa Cyrusa wobec swego wuja, króla Medów, Kyaksaresa. W tym 
momencie Cyrus jest jeszcze tylko młodym wodzem i dlatego nie zmienił pełne-
go uprzejmości zachowania, z drugiej strony wie doskonale, a wkrótce przekona 
się o tym jeszcze lepiej (2,4,18; 4,5,8–10. 27–33; 5,5,1–36), że wuj jest niezwy-
kle drażliwy na punkcie okazywanego mu szacunku.  niech na rozjemcę Wybierze 
króla inDóW ‒ swoją propozycją Cyrus stara się złagodzić niemiłe wrażenie, ja-
kie na Indach mogła wywrzeć krótka i butna odpowiedź Kyaksaresa. Król Indów 
(Ksenofont nie daje mu imienia, tak jak „Assyryjczykowi” – królowi Assyrii, oraz 
„Armeńczykowi” – królowi Armenii) jest potężnym władcą, a nieco dalej dowiemy 
się (3,2,25), że posiada wielkie bogactwa. W żadnym momencie nie zostanie jed-
nak zaprezentowany osobiście, bowiem jedynie za pośrednictwem posłów pozostaje 
w stałym kontakcie z oboma przeciwnikami, którym oferuje swoją mediację. Cyrus 
będzie zadowolony z jego usług, bo to jemu król Indii przyzna rację, jego uzna 
za przyjaciela i jemu przyśle pieniądze oraz obieca więcej środków (6,2,1). Armia 
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Wysłuchawszy tego, posłowie odjechali.
[4,9] Gdy Indowie odeszli, Cyrus zwrócił się do Kyaksaresa w ta-

kich słowach:
‒ Kyaksaresie, nie zabrałem z domu zbyt wielu własnych środ-

ków, a z tego, co wziąłem, pozostało mi niewiele; spożytkowałem je 
‒ powiedział ‒ na potrzeby swoich żołnierzy. Prawdopodobnie zdu-
miewa cię, jak je spożytkowałem, skoro zapewniłeś im utrzymanie. 
Musisz wiedzieć ‒ powiedział ‒ że na nic innego, jak na dowody czci 
i życzliwości dla tych żołnierzy, których wysoko cenię. [4,10] Uważam 
bowiem ‒ rzekł ‒ że tych wszystkich, których chciałoby się uczynić 
dzielnymi współtowarzyszami w jakimkolwiek przedsięwzięciu, 
o wiele przyjemniej zachęcać dobrym słowem i czynem niż przez 
ubliżanie i przymus, natomiast tych [żołnierzy], których chciałoby 
się uczynić współtowarzyszami chętnie podejmującymi wyzwania 
wojenne, należy moim zdaniem koniecznie pozyskać dobrym sło-
wem i życzliwym traktowaniem. Powinni wszak stać się przyjaciół-
mi, a nie wrogami, a także przyszłymi sprzymierzeńcami, którzy nie 
będą szukać wymówek, nie pozazdroszczą dowódcy powodzenia 
ani też nie opuszczą go w nieszczęściu. [4,11] Od początku jestem do 
tego przekonany i uważam, że potrzeba jeszcze więcej pieniędzy. 
Poleganie jednak we wszystkim na tobie wydaje mi się nierozsądne, 
ponieważ mogłem zobaczyć, jak wielkie już poniosłeś koszty. Wła-
ściwym posunięciem, według mnie, jest tu raczej wspólna dbałość, 
tak twoja, jak i moja, o to, by nie zabrakło ci środków. Jeżeli bowiem 
będziesz ich mieć pod dostatkiem, wiem, że zawsze w razie potrzeby 
mógłbym je wziąć, a zwłaszcza wtedy, kiedy zamierzę przeznaczyć 
je na taki cel, który i tobie przyniesie pożytek. [4,12] Pamiętam, jak 
niedawno usłyszałem od ciebie, że kiedy Armeńczyk dowiedział się 
o nadciągających przeciw nam wrogach, zignorował twoje wezwanie 
i ani nie wysłał wojska, ani też nie uiścił należnej daniny.220

indyjska nie będzie jednak walczyć u boku Medów i Persów. Wydaje się dziwne, 
że na początku Cyropedii (1,1,4), pośród krajów podbitych i zarządzanych przez 
Cyrusa, Ksenofont wymienia Indów, a nic na przestrzeni całego dzieła nie pozwala 
przypuszczać, by obie strony miały zrezygnować z wzajemnie dobrych stosunków 
i żeby Cyrus miał podporządkować sobie Indie.

220 armeńczyk… nie wysŁaŁ wojska ‒ Kyaksares liczył wcześniej na militarną 
pomoc armeńskiego władcy w wojnie przeciwko Assyryjczykom (2,1,6). Armenię, 
graniczącą z Medią od północnego zachodu (Strabon 9,14), podporządkował już so-
bie, przypuszczalnie, historyczny król Medów, Kyaksares (VII/VI w.), przed wojną 
z Alyattesem, władcą Lidii (Herodot 1,74). Ksenofont (1,5,2; 2,4,22) sugeruje jed-
nak, że podczas wojny z Assyryjczykami Armenia wyzwoliła się spod supremacji 
medyjskiej i Astyages na nowo narzucił jej medyjskie zwierzchnictwo (zob. niżej, 
3,1,10). Stałą dążność Armeńczyków do uzyskania niezawisłości podkreśla Strabon 
(16,1).  nie uiściŁ NależNej Daniny ‒ w państwie medyjsko-perskim kraje wasalne, 
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‒ Rzeczywiście tak postąpił, Cyrusie – rzekł. ‒ Nie jestem zatem 
pewien, czy lepiej dla mnie, bym wyruszył zbrojnie i spróbował go 
do tego zmusić, czy pozwolić mu w obecnej sytuacji na takie zacho-
wanie, byśmy dodatkowo jeszcze i z niego nie uczynili sobie wroga.

[4,13] Cyrus zapytał:
‒ Czy jego siedziby znajdują się w miejscu [dobrze] zabezpieczo-

nym, czy w łatwo dostępnym?
Kyaksares odpowiedział:
‒ Jego siedziby nie są w ogóle zabezpieczone, ale ja bym tego 

nie lekceważył, ponieważ są tam góry, gdzie natychmiast może się 
wycofać i mieć pewność, że ani on sam, ani nic z tego, co tam wy-
wiózł, nie zdoła wpaść w niczyje ręce, chyba że ktoś przystąpiłby do 
bezpośredniego oblężenia, jak to niegdyś uczynił mój ojciec.

[4,14] Cyrus odrzekł na to:
‒ Ale jeżeli chciałbyś mnie wysłać i przydzielić mi odpowiednią 

ilość jeźdźców, sądzę, że z pomocą bogów zdołam go nakłonić, by 
przysłał ci wojsko i uiścił daninę. Ponadto mam nadzieję, że stanie 
się dla nas lepszym sojusznikiem niż teraz.221

[4,15] A Kyaksares powiedział:
‒ I ja mam nadzieję, że [Armeńczycy] chętniej pójdą na ustępstwa 

z tobą niż ze mną. Słyszałem bowiem, że kilku jego synów towarzy-
szyło ci na polowaniu,222 dlatego, być może, jeszcze raz przyłączą 
się do ciebie. Jeśliby się dostali pod naszą władzę, moglibyśmy zre-
alizować to wszystko, czego chcemy.

‒ Czy nie wydaje ci się ‒ zapytał Cyrus ‒ że lepiej zachować nasze 
plany w tajemnicy?

‒ Owszem ‒ rzekł Kyaksares ‒ w ten sposób któryś z nich nie 
tylko może łatwiej wpaść w nasze ręce, ale również w razie ataku, 
do którego nie będą przygotowani, zostaną wzięci z zaskoczenia.223

‒ [4,16] Posłuchaj więc ‒ rzekł Cyrus ‒ o ile to, co mówię, trafi do 
twego przekonania. Doprawdy często polowałem wraz ze wszystkimi 

niczym później satrapie za Dariusza I (por. niżej, przyp. 905), zobowiązane były do 
płacenia daniny (Herodot 1,192).

221 Fikcyjna kampania Cyrusa przeciwko królowi Armenii i jej przełomowe 
momenty tworzą jedną z najbardziej żywych, urozmaiconych i oryginalnych części 
dzieła.

222 We wcześniejszych polowaniach młodego Cyrusa nie było mowy o tych mło-
dych Armeńczykach, synach królewskich.

223 Tak oto Cyrus po raz pierwszy zastosuje w praktyce lekcję Kambyzesa o sztu-
ce oszukiwania nieprzyjaciela. Tu jednak chodzi o dawnych przyjaciół i towarzyszy 
polowania, toteż pomysł o zastawieniu na nich zasadzki ma w sobie coś odrażającego 
i dyskredytuje w naszych oczach Cyrusa, jednak Ksenofont wcale nie był przekona-
ny, że wojnę należy i da się prowadzić wyłącznie szlachetnymi metodami, i podobnie 
jak Tukidydes był realistą dopuszczającym stosowanie podstępów.
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swoimi towarzyszami w pobliżu terenów graniczących i z twoim 
krajem, i z krajem Armeńczyków, a nawet już się tam zapuszczałem 
w towarzystwie kilku jeźdźców z grona miejscowych przyjaciół.

‒ Jeślibyś więc postąpił podobnie ‒ zauważył Kyaksares ‒ nie 
wzbudzisz u nich najmniejszych podejrzeń, ale jeślibyś pojawił się 
z o wiele liczniejszą zbrojną eskortą od tej, z jaką zwykłeś polować, 
byłoby to już podejrzane.

‒ [4,17] Można jednak nie tylko wymyśleć w tym przypadku wia-
rygodny pretekst ‒ stwierdził Cyrus ‒ lecz także mógłby tam ktoś 
rozgłosić, że zamierzam urządzić wielkie polowanie, ja zaś otwarcie 
poprosiłbym ciebie o jeźdźców.

‒ Doskonale mówisz! – odparł Kyaksares. ‒ Ja natomiast zgodzę 
się, by dać ci tylko ograniczoną ich liczbę, jako że chcę się udać do 
naszych twierdz na granicy z Assyrią. Bo rzeczywiście mam zamiar 
‒ mówił ‒ tam się wybrać, aby możliwie jak najbardziej je umocnić. 
A jak tylko wyruszysz z tym wojskiem, jakim dysponujesz, i bę-
dziesz polować mniej więcej przez dwa dni, spośród zgromadzonych 
tutaj przy mnie [żołnierzy] przyślę ci odpowiednią liczbę jeźdźców 
i pieszych, z którymi natychmiast będziesz mógł wkroczyć [na ich 
tereny]; z kolei abym ja mógł zjawić się we właściwym momencie, 
postaram się nie pozostawać z resztą sił zbyt daleko od was.

[4,18] Kyaksares ze względu na planowany wymarsz ku nadgra-
nicznym twierdzom od razu, oczywiście, zgromadził jeźdźców i pie-
szych, a także przodem wyprawił do owych twierdz wozy z pro-
wiantem. A Cyrus, by zapewnić wyprawie pomyślność, nakazał 
palenie ofiar i jednocześnie pchnął do Kyaksaresa [gońca] z prośbą 
o [oddział] młodych jeźdźców. Ale wuj, chociaż [Cyrus] chciał wy-
ruszyć z licznym [oddziałem], dał mu niewielu jeźdźców. Gdy już 
Kyaksares wraz z wojskiem pieszym i konnym udał się w drogę ku 
granicznym twierdzom, Cyrusowi pomyślnie wypadły ofiary składa-
ne [w intencji wyprawy] przeciwko Armeńczykowi; i tak przygoto-
wany wymaszerował niby to na polowanie. [4,19] Kiedy rozpoczynali 
wyprawę zaraz w pierwszym kraju wyskoczył im zając, a orzeł, który 
nadleciał z prawej strony, dostrzegł uciekającego zająca i runął na 
niego, chwycił w szpony, uniósł do góry, zabrał na jakieś nieodległe 
wzgórze i obszedł się ze zdobyczą we właściwy sobie sposób. Cy-
rus ucieszył się na widok owego wróżebnego znaku i złożył pokłon 
Zeusowi Królowi,224 z kolei do obecnych rzekł:

‒ Mężowie, będzie to, jeśli bóg zechce, wspaniałe polowanie.225

224 Por. wyżej, 1,6,1; 2,1,1.
225 Zdanie dwuznaczne: chodzi nie tylko o tradycyjne łowy na dziką zwierzynę, 

ale także o polowanie metaforyczne, tj. łowy na Armeńczyka (por. niżej, 2,4,25). Nie 
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[4,20] Kiedy dotarli do obszarów granicznych, [Cyrus] natychmiast, 
tak jak miał w zwyczaju, zaczął polować. Tłum piechurów i jeźdź-
ców posuwał się przed nim w linii prostej, aby napierając na zwierzy-
nę, wypłoszyć ją, a najlepsi piechurzy oraz jeźdźcy stali oddzielnie, 
po czym przepłoszone z legowisk zwierzęta przechwytywali i go-
nili. Tak oto schwytali wiele dzików, jeleni, gazeli i dzikich osłów; 
jeszcze i teraz wiele dzikich osłów znajduje się w tych okolicach.226 
[4,21] Gdy zakończyli łowy, zbliżył się do granicy Armeńczyków 
i rozkazał przygotować posiłek. Następnego dnia znowu polował, 
podchodząc pod same góry, które były celem jego wyprawy. Wów-
czas ponownie zakończył [polowanie] i rozkazał przygotować po-
siłek. A kiedy dowiedział się, że nadchodzi wojsko od Kyaksaresa, 
potajemnie pchnął do nich [gońca] z poleceniem, żeby na posiłek 
zatrzymali się w odległości około dwóch parasangów.227 Zachował 
dzięki temu przezorność, aby nadchodzące wojsko dołączyło do 
niego niepostrzeżenie. Ponadto nakazał ich dowódcy, aby zaraz po 
posiłku stawił się u niego. Po obiedzie wezwał do siebie taksjarchów, 
a kiedy przybyli, tak do nich przemówił:

‒ [4,22] Przyjaciele, Armeńczyk dawniej był nie tylko sprzymie-
rzeńcem Kyaksaresa, ale również jego poddanym. Teraz jednak, sko-
ro dowiedział się, że nadciągają wrogowie, zlekceważył to i ani nie 
przysyła nam wojska, ani też nie płaci daniny. Przybyliśmy tu więc, 
aby dopaść go, o ile zdołamy. A myślę dokonać tego w następujący 
sposób. Ty, Chryzantasie, jak tylko porządnie się wyśpisz, weź po-
łowę przybyłych z nami Persów, pomaszeruj górską drogą i obsadź 
góry, dokąd, jak mówią, ucieka ów [Armeńczyk], ilekroć się czegoś 
boi; przewodników ci dam. [4,23] Góry te są ponoć gęsto porośnięte, 
jest więc nadzieja, że pozostaniecie niezauważeni. Jednakże gdybyś 
wysłał jeszcze przed wojskiem kilku krzepkich mężczyzn, których 
ze względu na liczebność i strój można by uznać za rozbójników, 
to z jednej strony w razie, gdyby natrafili na jakichś Armeńczyków 
i ich schwytali, powstrzymaliby ich przed doniesieniem o naszym 
przybyciu, z drugiej zaś, gdyby nie udało się ich pochwycić, i tak 

pierwszy to raz, gdy pojawia się w literaturze greckiej myśl, że wojna jest rodzajem 
polowania, podobnie jak łowy są rodzajem wojny; por. Homer (Il. 22,262‒263), Aj-
schylos (Agam. 828‒829), Herodot (3,149; 6,31), Platon (Euthyd. 290b; Leg. 823b‒
‒824b), Arystoteles (Polit. 1256b), Ksenofont (Cyn. 12,1‒9; Inst.Cyr. 1,2,9‒11).

226 Por. Ksenofont (Anab. 1,5,2).
227 Tj. ok. 11 km. Parasang (pers. parathanta; dosłownie ‘kres, granica’; gr. 

παρασάγγης [parasánges]), czyli mila perska, równy był 30 stadiom (ok. 5,5 km). 
W istocie termin ten oznacza czas marszu (tj. godzinę drogi), a nie przebytą odle-
głość. Strabon (11,11) podkreśla, że parasang był miarą zmienną i wynosił od 30 do 
40 stadiów; podobnie twierdził Pliniusz Starszy (NH 1,30). Ksenofont stale posługuje 
się tą perską miarą odległości w Anabazie.
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w pośpiesznej ucieczce nie zdołają dostrzec całego twego wojska, 
lecz uznają, że mieli do czynienia z rabusiami. [4,24] Takie jest twoje 
zadanie! ‒ rzekł. ‒ Ja natomiast zaraz z nastaniem dnia z połową 
piechoty i ze wszystkimi jeźdźcami podążę równiną do królew-
skiego pałacu. Jeżeli [król] stawi opór, rzecz jasna będę zmuszony 
walczyć, jeżeli wycofa się z równiny, oczywiście będę musiał go 
ścigać, a jeżeli ucieknie w góry, to już twoje zadanie, żeby nikomu, 
kto znajdzie się tam w twoim zasięgu, nie pozwolić uciec. [4,25] Po-
myśl, że będziemy ich tropić jak na polowaniu! Pamiętaj więc, że 
przed rozpoczęciem polowania należy najpierw zagrodzić wyjścia. 
Podobnie, jeżeli myśliwi nie mają zamiaru z powrotem odpędzać za-
ganianych zwierząt, powinni się ukryć przy wejściach. [4,26] Jednak-
że, Chryzantasie, nie przeprowadź tego tak, jak to czasami czynisz 
wiedziony zamiłowaniem do łowów, często bowiem czuwasz przez 
całą noc. Teraz musisz więc pozwolić swoim ludziom porządnie 
się wyspać, aby później byli w stanie zwalczyć senność. [4,27] Tak-
że dlatego, że błąkasz się po górach bez przewodników i biegniesz 
tam, dokąd wiedzie cię zwierzyna, ostrzegam, byś w ten sposób nie 
przemierzał teraz szlaków trudnych do przebycia, lecz rozkazuję za-
brać przewodników, aby poprowadzili cię drogą najwygodniejszą, 
o ile nie okaże się zbyt długa. Dla wojska przecież najdogodniejsza 
jest [droga] najkrótsza.228 [4,28] A ponieważ masz zwyczaj biegać po 
górach, nie prowadź wojska biegiem, ale w tempie umiarkowanym, 
żeby [żołnierze] zdołali dotrzymać ci kroku. [4,29] Dobrze byłoby, 
gdybyś czasami niektórym najsilniejszym i najodważniejszym po-
lecił pozostać w tyle, bo kiedy tylko kolumna marszowa przejdzie 
obok, widok [ludzi] biegnących wzdłuż niej zachęci wszystkich do 
przyśpieszenia marszu.

[4,30] Chryzantas wysłuchał go i uradowany wydanym przez Cy-
rusa poleceniem oddalił się wraz z przewodnikami. Następnie tym, 
którzy mieli z nim wyruszyć, wydał niezbędne komendy i oddalił 
się na spoczynek. Gdy w jego mniemaniu żołnierze dostatecznie 
się wyspali, ruszył w góry. [4,31] Z nastaniem dnia Cyrus pchnął do 
Armeńczyka posłańca, aby przekazał mu następujące słowa:

‒ Armeńczyku, Cyrus rozkazuje ci tak to przeprowadzić, abyś jak 
najszybciej stawił się u niego z daniną i wojskiem. A jeśli zapyta, 
gdzie jestem, powiedz prawdę, że stoję na granicy. A jeśli zapyta, 

228 W historii wojen, zarówno okresu starożytności, jak i czasów późniejszych, 
można znaleźć wiele przykładów, kiedy wodzowie wybierali bardzo trudną i długą 
drogę, często nieomal nie do przebycia, żeby zaskoczyć nieprzyjaciela. Takim wo-
dzem był np. Hannibal i jego marsz przez Alpy, z kolei słynny marsz Aleksandra 
Wielkiego przez pustynię w Gedrozji był dla wielu przykładem bezsensownego wy-
boru trudnej drogi.
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czy stawiłem się osobiście, zgodnie z prawdą powiedz, że nie wiesz. 
Jeśli zaś chciałby się dowiedzieć, ilu nas jest, doradź mu, żeby ktoś 
się z tobą zabrał i sam to zbadał.229

[4,32] Z takimi zatem rozkazami wysłał posłańca, sądząc, że jest 
to bardziej honorowe posunięcie niż wymarsz bez uprzedzenia.230 
Sam ustawił wojsko w szyku i wymaszerował, by jak najsprawniej 
przemierzyć drogę i jak najpomyślniej w razie potrzeby stoczyć bi-
twę. Żołnierzy ostrzegł, żeby nikomu nie wyrządzali krzywdy, a jeśli 
któryś natrafi na jednego z Armeńczyków, ma go uspokoić i zachęcić 
‒ na wypadek, gdyby chciał sprzedać bądź to żywność, bądź coś do 
picia ‒ żeby, o ile miałby na to ochotę, dostarczył towary tam, gdzie 
oni właśnie stacjonują.

229 Ksenofont czyni tu wypowiedź bardziej zwięzłą niż zazwyczaj.
230 Król Armenii nie jest wrogiem, lecz dawnym poddanym, którego można 

jeszcze pozyskać, i dlatego zasługuje na oględne traktowanie. Wkrótce (3,1,31) oka-
że się, że taka polityka przyniesie rezultaty.




