
KSI¢GA TRZECIA

[1,1] Tym zajmował się Cyrus. A kiedy Armeńczyk usłyszał od po-
słańca polecenia Cyrusa, przeraził się, gdyż zrozumiał, iż dopuścił się 
niesprawiedliwości, odmawiając daniny i nie przysyłając wojska.231 
Najbardziej obawiał się, że wyjdzie na jaw jego zamiar rozpoczęcia 
budowy pałacu królewskiego, który umożliwiłby stawianie zbrojne-
go oporu. [1,2] Zaniepokojony tym wszystkim jednocześnie rozsyłał 
wokół i gromadził przy sobie wojsko, a swego młodszego syna, Sa-
barisa, odesłał w góry; wraz z nim pojechały kobiety: żona, synowa232 
i córki. Odesłał też pod eskortą klejnoty i najbardziej wartościowy 
dobytek, sam tymczasem wysłał szpiegów, którzy mieli dowiedzieć 
się, co robi Cyrus. Zarazem wcielił do wojska towarzyszących mu 
Armeńczyków, a w krótkim czasie zaczęli dołączać inni, twierdząc, 
że [Cyrus] jest już blisko. [1,3] Wtedy nie zaryzykował przystąpienia 
do walki wręcz, lecz wycofał się, a Armeńczycy, widząc, że tak po-
stąpił, rozproszyli się po swoich domostwach, gdyż chcieli daleko 
wywieźć dobytek. Cyrus dostrzegł, że równina roi się od uciekinierów 
i maruderów, toteż potajemnie wysłał wiadomość, że do nikogo, kto 
pozostał, nie żywi wrogich uczuć, gdyby jednak przyłapano kogoś na 
ucieczce, zostanie potraktowany jak wróg. Tak więc wielu pozostało, 
choć znaleźli się i tacy, którzy uciekli z królem.

[1,4] Kiedy eskorta towarzysząca kobietom natknęła się w górach 
na wojsko, natychmiast podniósł się krzyk i podczas ucieczki wielu 
z nich ujęto. W końcu do niewoli dostali się i syn, i kobiety, i córki, 
a przypadkiem łupem [Persów] padł także cały wieziony dobytek. 
Król [Armeńczyków] zrozumiał, co się stało, a nie mając dokąd 
uciec, skierował się na pewne wzgórze. [1,5] Cyrus, zorientowaw-
szy się w sytuacji, otoczył to wzgórze wojskiem, które właśnie miał 

231 armeńczyk – Ksenofont konsekwentnie nie podaje imienia króla Armenii. 
 usŁyszaŁ oD posŁańca Polecenia cyrusa ‒ zob. wyżej, 2,4,31.

232 Chodzi o żonę starszego syna króla Armenii, Tigranesa; zob. niżej, 3,1,7. 36.
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przy sobie, a następnie posłał po Chryzantasa, by porzucił straż nad 
[swoim] wzgórzem i przybył. Tak oto całe wojsko zbierało się przy 
Cyrusie. Następnie wyprawił do Armeńczyka herolda, polecając mu 
przekazać, co następuje:

‒ Powiedz mi, Armeńczyku, czy chcesz tam pozostać i walczyć 
z głodem i pragnieniem, czy wolisz zejść na równinę i zmierzyć się 
z nami.

Armeńczyk odpowiedział, że nie chciałby walczyć ani z jednym, 
ani z drugim. [1,6] Cyrus, wysławszy [herolda] ponownie, zapytał:

‒ Dlaczegóż zatem tam siedzisz i nie schodzisz?
‒ Nie wiem, co czynić ‒ odpowiedział ‒ w tak beznadziejnym 

położeniu.
‒ Twoje położenie nie jest beznadziejne ‒ odrzekł Cyrus. ‒ Mo-

żesz przecież zejść tutaj, aby poddać się sprawiedliwości.
‒ Ale kto ‒ zapytał ‒ będzie sędzią?
‒ Oczywiście ten, któremu bóg pozwolił postąpić z tobą bez sądu 

tak, jak zechce.
Wówczas Armeńczyk, uznając prawo konieczności, zszedł na dół, 

a Cyrus, umieściwszy w środku i jego, i całe jego mienie, otoczył je 
obozem. W ten sposób wszystkie swoje siły miał przy sobie.

[1,7] W tym czasie powrócił z jakiejś podróży starszy syn Armeń-
czyka, Tigranes, który był ongiś towarzyszem Cyrusa podczas po-
lowań.233 Usłyszawszy o tym, co zaszło, natychmiast, tak jak stał, 
udał się do Cyrusa. Jak można było się spodziewać, kiedy ujrzał, że 
ojciec, matka i siostry oraz własna żona zostali potraktowani jako 
jeńcy, zapłakał. [1,8] Na jego widok Cyrus nie wykonał żadnego przy-
jacielskiego gestu, ale powiedział:

‒ Przybyłeś na czas, by jako obecny przysłuchiwać się procesowi 
w sprawie twego ojca.

I od razu zwołał dostojników Persów i Medów. Wezwał również 
tych możnych spośród Armeńczyków, którzy akurat byli na miejscu. 
Pozwolił też, aby przysłuchiwały się siedzące w wozach234 kobiety, 
których nie odesłał. [1,9] Kiedy wszystko starannie przygotowano, 
zaczął mowę [od słów]:

233 Tigranes (arm. Dikran) – imię takie nosiło wielu historycznych władców Arme-
nii. Tigranesa panującego w czasach Cyrusa Starszego wymienia kronikarz armeński 
Mojżesz z Chorenu (1,23–30; 2,46–48), nadając mu przydomek „Wielki” i sławiąc go 
jako dzielnego i wielkiego duchem władcę. Dzieło Mojżesza zdaje się zresztą potwier-
dzać historyczność niektórych elementów Ksenofontowej opowieści o wyprawie Cyru-
sa do Armenii.  byŁ oNgiś ToWarzyszeM cyrusa PoDczas polowań ‒ zob. wyżej, 2,4,15.

234 W Wozach (ἐν ταῖς ἁρμαμάξαις [en taís harmamáksais]) – ἁρμάμαξα [harmámaksa] 
to kryty powóz, którym na Wschodzie podróżowały kobiety o wyższej randze spo-
łecznej; zob. wyżej, 6,4,11, oraz Herodot (7,41).
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‒ Armeńczyku ‒ rzekł ‒ doradzam ci przede wszystkim, abyś 
podczas procesu mówił prawdę235 i oddalił od siebie to, co ściąga naj-
większą nienawiść. Musisz bowiem dobrze wiedzieć, że kłamstwo, 
jak się okazuje, stanowi największą przeszkodę dla ludzi, nawet jeśli 
komuś akurat współczujemy. Zarówno twe dzieci ‒ kontynuował ‒ 
jak i kobiety wiedzą o wszystkim, czego się dopuściłeś, podobnie 
obecni tu Armeńczycy. Jeśli spostrzegą, że mówisz coś innego, niż 
w istocie się zdarzyło, uznają, że sam skazujesz się na wszelkie naj-
gorsze cierpienia, jeśli ja odkryję prawdę.

‒ Zatem, Cyrusie, pytaj ‒ rzekł ‒ o co zechcesz, a ja wyznam 
prawdę i z tego powodu niech się dzieje, co chce.

‒ [1,10] Powiedz mi ‒ zapytał ‒ czy walczyłeś kiedyś przeciw Astya-
gesowi, ojcu mej matki, lub innym Medom.

‒ Tak – odpowiedział.
‒ Czy pokonany przez niego zgodziłeś się płacić daninę i brać 

udział w wyprawach, wyruszając, dokądkolwiek zarządził, oraz za-
niechać budowy twierdz?

‒ Tak było.
‒ Czemu zatem teraz nie uiszczasz opłat, zaprzestałeś przysyłać 

wojsko oraz otaczasz twierdze murami?
‒ Pragnąłem wolności, bo wydawało mi się, że piękną jest rzeczą 

być wolnym i przekazać wolność potomkom.
‒ [1,11] Piękną jest rzeczą ‒ powiada Cyrus ‒ gdy każdy walczy, 

aby nie stać się niewolnikiem. Gdyby się jednak okazało, że ktoś, kto 
został pokonany na wojnie bądź jakoś inaczej, dostał się do niewoli, 
stara się pozbawić swych panów prawa do własnej osoby, czy jako 
pierwszy uszanujesz takiego człowieka za waleczność i szlachetne 
postępowanie, czy też w razie schwytania go wymierzysz mu karę 
za dopuszczenie się przewinienia?236

235 Zob. wyżej, 1,6,33.
236 Ksenofont przedstawia tutaj niezwykle fascynujący dylemat natury etycznej, 

który stanowi niewątpliwe echo dyskusji (np. Tukidydes 1,69‒77; 5,84‒116), jakie 
toczono w Grecji i wcześniej, w epoce morskiej dominacji Aten (arché), i w jego 
czasach: na czym polega sprawiedliwe imperium i czy takowe jest w ogóle możli-
we. Wydawać by się mogło, że sympatia autora jest po stronie Armeńczyka, skoro 
on, Ksenofont, w końcu Grek, każe mu mówić o wolności, tak naturalnej dla istoty 
ludzkiej, a już dla Hellena zwłaszcza. Znakomitego śladu takich dyskusji dostar-
cza Herodot (7,135) w słynnej rozmowie posłów spartańskich z satrapą perskim 
w Suzach; przykład to znamienny i wzorcowy, bo pokazujący, że rozmówcy ope-
rują odmiennymi schematami myślowymi i funkcjonują w odmiennych systemach 
etycznych (por. Inst.Cyr. 4,4,10. 13 oraz przyp. 408). To, co dla satrapy Hydarnesa 
jest „przyjaźnią” i „szacunkiem” okazywanym przez Króla (za cenę uznania jego 
zwierzchnictwa), dla Spartan oznacza „niewolę”. Spartanie uświadamiają to satra-
pie, wprost nazywając go „niewolnikiem”, który nie zaznał innego stanu, czyli wol-
ności. W rezultacie konstruktywny dialog między rozmówcami wyznającymi różne 
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‒ Ponieważ nie pozwalasz mi kłamać – odrzekł – wymierzam 
mu karę.

‒ [1,12] Odpowiedz mi jasno ‒ naciskał Cyrus ‒ na każde pytanie! 
Może się tak zdarzyć, że jakiś podlegający ci dostojnik dopuści się 
przewinienia – czy pozwolisz mu dalej pełnić urząd, czy na jego 
miejsce wyznaczysz kogoś innego?

‒ Wyznaczę innego.
‒ A gdyby był bogaty, czy pozwolisz mu dalej się bogacić, czy 

sprawisz, że stanie się biedakiem?
‒ Zabiorę mu to ‒ odrzekł ‒ co akurat posiada.
‒ A gdybyś się dowiedział, że przeszedł na stronę wroga, to co 

uczynisz?
‒ Skażę go na śmierć – odpowiedział. ‒ Czyż mam raczej umrzeć, 

przyznawszy się, że kłamię, czy też mam mówić prawdę?
[1,13] Na te słowa jego syn zdjął tiarę i zdarł wierzchnie odzienie, 

a kobiety zaczęły krzyczeć i zadawać sobie rany, jak gdyby ich ojciec 
już zginął, a je same czekała zagłada.237 Cyrus nakazał milczenie, po 
czym odezwał się ponownie:238

systemy wartości okazuje się niemożliwy. W tym miejscu Ksenofont nie rozumuje 
jednak jak Herodot. Sugeruje bowiem (wszak Cyrus jest ideałem panującego), iż 
czyn armeńskiego władcy należy potraktować jak występek, a zatem jako taki jest 
on niesprawiedliwy, jeśli uwzględnić naturę relacji władca‒poddany. Dla wycho-
wanego w antytyrańskiej tradycji wolnościowej Europejczyka konstatacja okazuje 
się zaskakująca (nb. w jakimś sensie przysporzyła ona Ksenofontowi miana kon-
serwatysty i reakcjonisty, a już z pewnością – wroga demokracji). Najprawdopo-
dobniej jednak mamy tu do czynienia nie tyle z sofistyczną zabawą w wyższość 
jednego ustroju nad drugim, ile raczej z próbą przedstawienia monarszej ideologii 
Achemenidów – Ksenofont miał przecież okazję ją poznać. Dla greckiego czytel-
nika musiało być to nowością, jeśli pamiętać, że ateńska retoryka „wolnościowa”, 
z założenia antyperska, zdominowała grecki dyskurs polityczno-moralny na wiele 
dziesięcioleci (zwłaszcza po roku 480). Zgodnie z nią Persja była krajem wzorcowo 
despotycznym (barbarzyńskim), a poddani Wielkiego Króla, nawet ci wpływowi 
i potężni – godnymi pożałowania niewolnikami (w taki sposób Dariusz I zwraca 
się do swego satrapy w napisie z Behistun; por. opinie Machiavellego o Turkach: 
Książę, rozdz. 4). Z drugiej strony, zachowane inskrypcje władców achemenidzkich 
(tzw. Cylinder Cyrusa, napis Dariusza z Behistun) pokazują problem z perspektywy 
Wielkiego Króla, gdzie władca jawi się jako dumny wykonawca woli Ahuramazdy, 
jako stojący na czele ładu kosmicznego stróż sprawiedliwości, oddzielający dobro 
od zła. Ksenofont zetknął się z tym problemem osobiście, rozważając zapewne 
(Anab. 1,1,2), czy Cyrus (Młodszy) miał rację, występując przeciw swemu bratu, 
prawowitemu przecież władcy imperium.

237 Jego syn ‒ mianowicie młodszy syn, Sabaris. Starszy syn, Tigranes, stawił 
się u Cyrusa w zwykłym stroju podróżnym (3,1,7), a w dodatku jako oskarżony nie 
miał prawa mieć tiary na głowie.  zdjąŁ tiarę ‒ zob. niżej, 8,3,13, oraz przyp. 823.

238 Idziemy za podstawą przekładu, czyli edycją Gemolla: πάλιν εἶπεν ([pálin 
eípen]; ‘ponownie powiedział’) ‒ lekcja poświadczona w dwóch rękopisach; inni 
edytorzy wybierają za pojedynczym rękopisem z lekcję: εἶπεν ([eípen]; ‘powiedział’).
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‒ Armeńczyku, uznajmy, że takie jest twoje wyobrażenie sprawie-
dliwości. Co w związku z tym radziłbyś nam uczynić?

Armeńczyk milczał zawstydzony, nie wiedząc, czy powinien do-
radzać Cyrusowi, by go zabił, czy ma przekonywać go do czegoś 
całkiem przeciwnego, niż sam zalecał uczynić. [1,14] Jego syn, Tigra-
nes, jął błagać Cyrusa:

‒ Skoro mój ojciec wydaje się zakłopotany ‒ mówił ‒ powiedz 
mi, Cyrusie, czy zatem ja sam mogę doradzić ci w jego sprawie to, 
co według mego zapatrywania będzie dla ciebie najlepsze.

Cyrus zorientował się, że podczas wspólnych polowań z Tigrane-
sem obecny był przy nim jakiś sofista,239 którego ten bardzo podzi-
wiał, dlatego postanowił wysłuchać, co ma do powiedzenia; nalegał, 
by ochoczo mówił, co myśli.

‒ [1,15] Co do mnie ‒ rozpoczął Tigranes ‒ jeśli podoba ci się to, 
co mój ojciec zamierzał uczynić bądź już zrobił, doradzam, by go 
naśladować. Gdyby natomiast wszystko wydało ci się pomyłką, od-
radzam naśladowanie go.

‒ Zatem ‒ rzekł Cyrus ‒ postępując sprawiedliwie, nie mógłbym 
w ogóle naśladować kogoś, kto czyni źle.

‒ Tak właśnie jest – odparł.
‒ Skoro złoczyńca słusznie ponosi karę, idąc za twym sposobem 

myślenia, należy przecież twego ojca ukarać.
‒ Czy jednak uważasz, Cyrusie, że wykonanie kary raczej przy-

niesie ci korzyść, czy szkodę?240

‒ Byłaby to kara dla mnie samego.
‒ [1,16] Wszak gdybyś zabił swych przyjaciół ‒ rzekł Tigranes ‒ 

a gdyby ocaleli, mogliby okazać się bardzo tobie przydatni, wielce 
byś sobie przecież zaszkodził.

‒ Jakże to ‒ zapytał Cyrus ‒ mogliby kiedykolwiek bardzo 
przydatni stać się ludzie, którzy zostali przyłapani na wyrządzaniu 
krzywd?

239 obecny byŁ Przy niM jakiś sofisTa (σοφιστήν τινα αὐτῷ συνόντα [sofistén tina autó 
synónta]) – termin ten nie ma tutaj pejoratywnego wydźwięku (mimo że jego nega-
tywne znaczenie w czasach Ksenofonta od dawna już było w użyciu; por. Cyn. 13). 
W tym przypadku powód jest oczywisty: „mędrzec” ten i jego los przypominają So-
kratesa. To z tej racji Ksenofont posłużył się, nieco przewrotnie, terminem ‘sofista’, 
Sokrates bowiem w oczach postronnych obserwatorów z ulicy był właśnie „sofistą”, 
chociaż jego uczniowie, sokratycy (szczególnie Platon, ale i Antysthenes), wiedzieli, 
iż w gruncie rzeczy nie miał z nimi nic wspólnego. O tragicznym losie tego anonimo-
wego „mędrca” będzie mowa niżej (3,1,38), jest to zatem rodzaj hołdu złożonego po 
latach nieżyjącemu nauczycielowi. Indyjskich braminów też będą potem Hellenowie 
określać mianem „sofistów” (Strabon 15,1; Arrian, Ind. 11).

240 Dylemat ten pojawił się już w pełnej napięcia debacie mityleńskiej u Tukidyde-
sa (3,36‒48).



154 Ksenofont    Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia)

‒ Sądzę, że wówczas, gdyby stali się rozważni. Otóż wydaje mi 
się, Cyrusie, że sprawa ma się tak, iż bez rozwagi nie ma w ogóle 
pożytku z jakiejkolwiek cnoty. Jakiż bowiem miałby ktoś pożytek 
‒ zapytał ‒ z [człowieka] silnego czy nawet mężnego, ale nierozważ-
nego? Podobnie byłoby z bogatym albo z władcą jakiegoś państwa. 
Natomiast każdy przyjaciel jest użyteczny i każdy sługa jest dobry, 
o ile wykazują się rozwagą.

‒ [1,17] Czy twierdzisz zatem ‒ zapytał ‒ że i twój ojciec tego jed-
nego dnia z nierozważnego stał się nagle rozważny?

‒ Jak najbardziej ‒ odrzekł.
‒ Dowodzisz zatem, że rozwaga, podobnie jak smutek, jest od-

czuciem właściwym duszy, a więc nie czymś wyuczonym. Nie może 
być tak, że ktoś nierozsądny może natychmiast stać się rozsądny, 
skoro jest oczywiste, że ten, kto zamierza być rozsądny, musi być 
najpierw mądry.241

‒ [1,18] Cyrusie ‒ zapytał ‒ czy nie wziąłeś jednak pod uwagę, 
że jeden człowiek wskutek nierozwagi porywa się na walkę z sil-
niejszym od siebie i choć zostaje pokonany, od razu wyzbywa się 
nierozwagi wobec tego właśnie człowieka? Czy nie dostrzegłeś też 
‒ kontynuował ‒ że kiedy jakieś państwo wejdzie w konflikt z in-
nym państwem, natychmiast chce się poddać temu, któremu uległo, 
zamiast walczyć dalej?

‒ [1,19] O jakiej klęsce ojca mówisz ‒ zapytał Cyrus ‒ upierając się, 
że uczyniła go rozważnym?

‒ Na Zeusa ‒ odpowiedział ‒ o tej, której doznał, pożądając wol-
ności, a stał się, jak nigdy wcześniej, niewolnikiem, kiedy zrozumiał, 
że nie jest w stanie zdobyć niczego, co, jak sądził, może wykorzystać 
do ukrycia się lub by kogoś ubiec bądź przeciwstawić mu się siłą. 
Wie przecież, że postanowiłeś go przechytrzyć tak dalece, jak można 
przechytrzyć ludzi ślepych, tępych i w ogóle głupich; wie też, że to, 
co uznałeś za możliwe do zrealizowania w sekrecie, tak zataiłeś, 
iż potajemnie przygotowałeś dla niego na więzienie te umocnione 
miejsca, które w jego mniemaniu miały być miejscem schronienia.242 
Uzyskałeś nad nim bardzo szybko taką przewagę, że przybywając 
z wielką armią z daleka, już nad nim górowałeś, zanim jeszcze on 
zebrał przy sobie jakiekolwiek siły.

241 Cyrus mówi jak sokratyk, dla którego „rozwaga” (σωφροσύνη [sofrosýne], zob. 
wyżej, przyp. 27) jest stanem wiedzy osiąganym dzięki odpowiedniemu wychowa-
niu (Mem. 1,2,9nn.; 2,6,39; 3,3,53; 3,9,4). Dyskusja między Cyrusem i Tigranesem 
może służyć za przykład sokratycznej dialektyki, bo znajduje w niej swoje odbicie 
podstawowa teza etyki Sokratesa, według którego cnota sprowadza się do wiedzy.

242 Jak góry, dokąd wysłał rodzinę, i wzgórze, na które sam się schronił; zob. 
wyżej, 3,1,2. 4.
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‒ [1,20] Wydaje ci się zatem ‒ rzekł Cyrus ‒ że taka klęska potrafi 
sprawić, iż ludzie stają się rozważni i przekonują się, że inni mogą 
być od nich lepsi?

‒ I to tym bardziej ‒ rzekł Tigranes ‒ o ile ktoś dozna klęski 
w bitwie! Ten, kto został pokonany siłą, może dojść do przekonania, 
że da radę na nowo podjąć walkę, jeśli wyćwiczy ciało; są i takie 
państwa, choć podbite, których [obywatele] sądzą, że należy po-
zyskać sprzymierzeńców, by podjąć walkę na nowo. Jeżeli jednak 
któryś z pokonanych uzna zwycięzcę za silniejszego, to często i bez 
przymusu chce mu być posłuszny.

‒ [1,21] Zdaje się, że twierdzisz ‒ powiedział ‒ iż pyszałki nie wie-
dzą, kto jest rozważniejszy od nich, tak jak złodzieje nie rozpoznają 
tych, którzy nie kradną, kłamcy tych, którzy mówią prawdę, a zło-
czyńcy ludzi sprawiedliwych. Czyż nie wiesz ‒ kontynuował ‒ że 
i teraz twój ojciec dopuścił się oszustwa i nie przestrzegał zawartej 
z nami umowy, mając świadomość, że nie złamaliśmy żadnego ukła-
du, jaki zawarł Astyages?

‒ [1,22] Ależ wcale nie twierdzę, że sama wiedza o tym, kto jest 
silniejszy, gwarantuje rozwagę, bez konieczności zastosowania kary 
przez silniejszą stronę – tak jak poniesie ją teraz mój ojciec.

‒ Przecież twój ojciec ‒ odrzekł na to Cyrus ‒ w ogóle jeszcze 
nie cierpiał! Obawia się, wiem o tym dobrze, by nie spotkało go 
wszystko, co najgorsze.

‒ [1,23] Czy uważasz więc ‒ zapytał Tigranes ‒ że ludzie mogą być 
sparaliżowani czymkolwiek innym niż potwornym strachem? Czy 
nie wiesz, że pokonani mieczem, uznawanym przecież za najbardziej 
potworne narzędzie kary, chcą mimo to dalej walczyć z tym samym 
wrogiem, a znów temu, kogo obawiają się najbardziej, nie są w sta-
nie nawet spojrzeć w oczy, mimo zachęty z jego strony?

‒ Utrzymujesz więc ‒ [ten z kolei] zapytał ‒ jakoby to sam strach 
był dla ludzi karą większą niż rzeczywiste wykonanie kary?

‒ [1,24] Przecież i ty wiesz ‒ odparł ‒ że mówię prawdę. Jest ci 
bowiem wiadome, że ci, którzy obawiają się wypędzenia z ojczyzny, 
oraz ci, którzy przystępując do walki, obawiają się klęski, wiodą ży-
cie zniechęceni, {podobnie jak ludzie, którzy wypływając w morze, 
obawiają się katastrofy};243 że strach przed niewolą i więzieniem 
sprawia, iż człowieka nie cieszy ani strawa, ani sen. Z drugiej strony 
prawdą jest, że uciekinierzy, pokonani czy już będący w niewoli, po-
trafią jeść, pić i zażywać snu lepiej nawet od kogoś, kto znajduje się 
w szczęśliwszym od nich położeniu. [1,25] Jak wielkim ciężarem jest 

243 Zdanie to jako późniejszy dodatek wydawcy, także Wilhelm Gemoll, ujmują 
w nawias.
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strach, lepiej ukażą przykłady. Oto niektórzy, obawiając się, by nie 
zostali schwytani i skazani na śmierć, popełniają samobójstwo: jedni 
skaczą w przepaść, drudzy się wieszają, jeszcze inni podcinają sobie 
gardło. Tak to najbardziej spośród wszystkich okropieństw dręczy 
duszę strach. Jak sądzisz ‒ pytał ‒ w jakim stanie ducha znajduje się 
teraz mój ojciec, on, który obawia się nie tylko o siebie, ale o mnie, 
o swoją żonę i o wszystkie dzieci?

[1,26] A Cyrus odpowiedział:
‒ Nie ma dla mnie nic niewiarygodnego w tym, że tak się właśnie 

teraz czuje, wydaje mi się wszakże, że ten sam człowiek wbija się 
w pychę w chwili powodzenia, a ogarnia go przerażenie w chwi-
li nieszczęścia. Gdy taki człowiek znów się zanadto podźwignie, 
wpadnie w zadowolenie i będzie przysparzał kłopotów.

‒ [1,27] Cyrusie ‒ mówi tamten ‒ rzeczywiście, na Zeusa, nasze 
winy dostarczają powodów, by nam nie ufać. Możesz otaczać mura-
mi forty, wolno ci zajmować cytadele i otrzymać wszelkie rękojmie 
bezpieczeństwa wedle twej woli. A przecież ‒ dorzucił ‒ nie spra-
wisz, że z tego powodu będziemy bardzo cierpieć, bo pamiętamy, 
iż sami jesteśmy winni tej sytuacji. Jeśli komuś z tych, którzy nie 
dopuścili się przewinienia, dasz władzę, a potem okażesz mu brak 
zaufania,244 weź pod uwagę, że wyświadczając dobro, nie będziesz 
zarazem traktowany jak przyjaciel. Gdybyś zaś dla odmiany, wy-
strzegając się, że cię znienawidzi, nie nałożył na niego jarzma, które 
zapobiegnie aktom pychy, bacz, że będziesz musiał jeszcze skutecz-
niej przywodzić go do rozumu niż nas obecnie.

‒ [1,28] Na bogów ‒ odpowiedział ‒ co do mnie, nie wydaje mi 
się, że wbrew woli mógłbym mieć do dyspozycji takich służących, 
o których wiedziałbym, że służą pod przymusem, gdybym zaś odno-
sił wrażenie, że wiem, iż wypełniają swe powinności z życzliwości 
i przyjaźni do mnie, to ich przewinienia – jak mi się wydaje – zniósł-
bym łatwiej niż osób pełnych nienawiści, chociaż trudzą się pilnie 
o wszystko, ale pod przymusem.

Na to Tigranes:
‒ Czy sądzisz ‒ zapytał ‒ że mógłbyś kiedykolwiek pozyskać tak 

wielką przyjaźń,245 jak teraz dane ci jest pozyskać naszą?

244 Przez jednoczesne stosowanie wobec nich różnych środków zapobiegawczych.
245 przyjaźń (φιλίαν [filían]) – zachowujemy tu tradycyjne tłumaczenie tego funda-

mentalnego terminu z etycznego słownika filozofii greckiej i rzymskiej, pamiętając 
wszakże, iż jego pole semantyczne jest znacznie szersze i słowo to może oznaczać 
‘miłość’, ‘uczucie’ i pokrewne afekty, jak również ‘polityczną lojalność’ (co przy-
pomina, iż dla starożytnych polityka była przedmiotem studiów etycznych). Jest 
oczywiste, że przyjaźń była wartością wysoce cenioną tak przez Greków, jak i Rzy-
mian, a przekonanie to pozostawili potomnym jako jeden z najważniejszych punktów 
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‒ Sądzę ‒ odpowiedział ‒ że od takich ludzi, którzy nigdy nie byli 
wrogami, o ile zechciałbym być ich dobroczyńcą,246 tak jak ty teraz 
każesz mi być waszym dobroczyńcą.

‒ [1,29] Cyrusie ‒ zapytał ‒ czy oprócz mego ojca mógłbyś jednak 
w obecnej sytuacji znaleźć kogoś, komu zdołałbyś okazać łaskę? 
Dla przykładu ‒ kontynuował ‒ jeśli darujesz życie jakiemukolwiek 
człowiekowi, który nie uczynił ci nic złego, jakąż wdzięczność we-
dług twego mniemania on ci za to okaże? Jeśli nie zabierzesz jego 
dzieci i żony, któż za to pokocha cię bardziej, jak nie ten, kto sądzi, 
że właśnie należało mu je odebrać? Czy znasz kogokolwiek inne-
go ‒ pytał ‒ kto, straciwszy królestwo Armeńczyków, smuciłby się 
bardziej niż my? Jest zatem oczywiste ‒ mówił ‒ że ten, kto cierpi 
najbardziej, iż nie będzie królem, może po otrzymaniu najwyższej 
władzy wyświadczyć ci największe przysługi. [1,30] Jeśli w ogóle za-
leży ci na tym ‒ mówił ‒ aby po twoim odejściu pozostawić sprawy 
jak najlepiej uporządkowane, rozważ ‒ powiada ‒ czy tutejszą sy-
tuację uznasz za spokojniejszą, gdy pojawią się nowi zarządcy, czy 
też kiedy pozostaną ci już znani. A gdybyś zapragnął wyprowadzić 
jak najliczniejszą armię, kogo uznasz za osobę, która uszykuje ją 
bardziej prawidłowo, jeśli nie tego, kto się tym często zajmował? 
A gdy będziesz potrzebował pieniędzy, kto twoim zdaniem okaże się 
bardziej odpowiedni, by je dostarczyć, jeśli nie ten, kto zna się na 
tym i ma w swojej pieczy wszystkie źródła dochodów? Szlachetny 
Cyrusie ‒ kończył ‒ miejże to na uwadze, abyś odrzucając nas, nie 
zaszkodził sam sobie bardziej, niż zdołał ci zaszkodzić mój ojciec.

[1,31] Słuchając go, Cyrus był wielce uradowany, bo uważał, iż 
wszystko to, co przyrzekł Kyaksaresowi, zostanie spełnione. Pamię-
tał, jak powiedział [wujowi], że ma nadzieję uczynić [króla] jeszcze 
bardziej oddanym przyjacielem niż wcześniej.247 Z kolei zapytał 
Armeńczyka:

‒ Powiedz mi, gdybym dał się wam przekonać w tym względzie, 
to jak wielką armię możesz mi, Armeńczyku, przysłać, ile pieniędzy 
dostarczyć na prowadzenie wojny.

w swym duchowym testamencie. Cyceron wierzył, iż przyjaźń jest możliwa tylko 
między ludźmi dobrymi, i definiował ją (Lael. 20) jako „zgodność we wszystkich 
sprawach boskich i ludzkich, połączoną z życzliwością wzajemną i miłością [carita-
te]” (przekład W. Kornatowski).

246 być… dobroczyńcą (εὐεργετεῖν [euergeteín]) ‒ ważny termin polityczny, od-
wołujący się do popularnej szczególnie w okresie hellenistycznym praktyki, która 
określała relacje królów ze społecznościami poleis, oczekującymi, iż władcy będą 
„dobroczyńcami” obywateli. Dwóch władców z dynastii ptolemejskiej zasłużyło na-
wet na przydomek Euergetes (‘Dobroczyńca’): Ptolemeusz III (panował w latach: 
246‒221) i Ptolemeusz VIII (170‒163); zob. także niżej, 3,3,4. Por. niżej, przyp. 276.

247 Zob. wyżej, 2,4,14.
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[1,32] Na te słowa odezwał się Armeńczyk:
‒ Cyrusie, nie mam nic prostszego ani bardziej sprawiedliwego 

do powiedzenia, niż abym pokazał ci całą mą siłę, a ty zdecydujesz, 
jak liczne siły warto z twego punktu widzenia wyprowadzić, a jakie 
pozostawić na straży tego terytorium. Podobnie w kwestii pieniędzy: 
sprawiedliwie byłoby, abym ujawnił ci wszystkie istniejące zasoby, 
a ty, wiedząc o nich, zabrał tyle, ile potrzebujesz, a pozostawił tyle, 
ile zechcesz.

[1,33] Odrzekł na to Cyrus:
‒ Proszę więc, powiedz mi, jakie masz siły, powiedz też, ile masz 

pieniędzy.
Wtedy Armeńczyk odpowiedział:
‒ Blisko osiem tysięcy jazdy, a piechoty – czterdzieści tysięcy. Co 

do zasobów, to wraz ze skarbami, które pozostawił mój ojciec, jeśli 
przeliczyć je na srebro, jest ponad trzy tysiące talentów.248

[1,34] Cyrus, nie zastanawiając się długo, odpowiedział:
‒ Ponieważ mieszkający obecnie w sąsiedztwie Chaldajowie pro-

wadzą z tobą wojnę, przyślij mi połowę swej armii.249 Z pieniędzy, 
których nie dostarczyłeś, zamiast pięćdziesięciu talentów zapłać Kya-
ksaresowi podwójną sumę w ramach daniny, ponieważ spóźniłeś się 
z zapłatą. Mnie ‒ kontynuował ‒ pożycz sto, a jeśli bóg okaże się 
życzliwy, osobiście przyrzekam ci, że w zamian za to, co mi poży-
czyłeś, odwdzięczę ci się czymś wartym o wiele więcej, albo zwrócę 
pieniądze, o ile będę w stanie. Jeśli nie będę mógł, zapewne wydam 
ci się, jak mniemam, niesłowny, ale nie chciałbym zostać uznany za 
niegodziwca niesprawiedliwie.

[1,35] Armeńczyk:
‒ Na bogów ‒ zawołał ‒ Cyrusie, nie mów tak! Inaczej sprawisz, 

że stracę otuchę. Pamiętaj ‒ rzekł ‒ iż to, co pozostawiasz, nie prze-
staje być w mniejszym stopniu twoje niż to, co zabierasz ze sobą 
przy odjeździe.

248 Talent (τάλαντον [tálanton]; dosłownie: ‘ciężarek u wagi’), jednostka wagowa 
i pieniężna, rozpowszechniona na starożytnym Bliskim Wschodzie, a następnie prze-
jęta przez Greków i Rzymian. Talent babiloński równy był ok. 30,3 kg; talent perski 
(złoty) ‒ 25,92 kg; talent grecki (attycki, srebrny) ‒ 26,2 kg. W Persji były w obiegu 
również talenty babilońskie (Herodot 3,89nn.; Klaudiusz Elian, Var.hist. 1,21). Kse-
nofont liczy, przypuszczalnie, według talentów attyckich.

249 chalDaJoWie – wojowniczy, górski szczep zamieszkujący północno-zachodnią 
część płaskowyżu Armenii w rejonie źródeł i górnego biegu rzeki Tygrys, być może 
identyczny z Chalybami (Anab. 5,5,17; Strabon 12,3). Nie należy ich mylić z ara-
mejskim plemieniem Chaldejczyków, założycieli dynastii chaldejskiej w Babilonie 
(626 r.) i państwa nowobabilońskiego, zwanego też chaldejskim (Pliniusz Starszy, 
NH 6,27; Strabon 16,1; Ptolemeusz, Geogr. 5,28).  przyślij Mi poŁowę sWeJ arMii ‒ 
tak liczny był właśnie dotychczasowy kontyngent; zob. wyżej, 2,1,6.
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‒ Niech tak będzie – odpowiedział Cyrus. ‒ Tak więc, ile pienię-
dzy byłbyś gotów mi zapłacić, aby odzyskać małżonkę?

‒ Tyle, ile bym zdołał – odpowiedział.
‒ A jeśli chodzi o dzieci?
‒ Za nich również ‒ odrzekł ‒ tyle, ile bym zdołał.
‒ A zatem ‒ zauważył Cyrus ‒ to już dwukrotnie wyższa suma od 

twoich środków. [1,36] A ty, Tigranesie, powiedz mi, ile byłbyś gotów 
zapłacić, by odzyskać małżonkę.

Ponieważ ten dopiero niedawno wstąpił w związek małżeński 
i kochał swą żonę ponad życie:

‒ Gotów byłbym Cyrusie ‒ wykrzyknął ‒ duszę zaprzedać, byleby 
tylko nigdy nie przebywała w niewoli!250

‒ [1,37] Zatem ‒ rzekł ‒ zabierz ją sobie. Co do mnie, to uważam, 
że w ogóle nie została ujęta jako branka, ponieważ ty nas nigdy nie 
opuściłeś.251 A i ty, Armeńczyku, odbierz swą żonę oraz dzieci, nie 
zostawiając za nich niczego w zastaw, aby wiedzieli, że powracają do 
ciebie jako ludzie wolni. Teraz zaś ‒ ciągnął ‒ ucztujcie wraz z nami, 
a po uczcie udajcie się, dokąd tylko zechcecie.

Więc pozostali.252

250 Niezwykle piękna wypowiedź (zob. także zaraz niżej, 3,1,41). Być może Kse-
nofont myślał tu o swej Filezji, matce jego dwóch synów. Z drugiej strony sporo 
jest ironii w stwierdzeniu historyka, że kwiat miłości mocniej rozkwita na początku 
związku: Armeńczyk gotów jest płacić, Tigranes nie chce słyszeć o jakiejkolwiek 
zapłacie.

251 Podobnie traktował wzięte do niewoli kobiety z dworu Dariusza III zwycięski 
Aleksander (6,1,47 i przyp. 542 [s.v. ‘jego wstrzemięźliwości… względem niej’]). 
Interesujące byłoby pytanie, czy w tak szlachetnym postępowaniu wobec perskich 
dam dworu, królowej i księżniczki król macedoński kierował się lekturą Cyropedii 
(zob. zwłaszcza epizod z Pantheją), skoro, jak się uważa, doskonale znał dzieło Kse-
nofonta, a postać Cyrusa (obok Heraklesa i Achillesa) uznał za wzór (Plutarch, Alex.
fortun. 2,12 = Moralia 343a); por. wyżej, przyp. 16 [s.v. ‘tak dalece żądny sławy’]. 
Według Eunapiusza (Vit.soph. 1,1,2) bez Ksenofonta w ogóle nie byłoby „wielkiego” 
Aleksandra. Diogenes Laertios (6,84) podaje, że jadący w armii Aleksandra filozof 
cynicki Onezykryt z Astypalai napisał traktat o tym, jak został wychowany Alek-
sander, a owo pismo było wzorowane właśnie na Cyropedii. Rzecz, chociaż wielce 
prawdopodobna, jest nie do udowodnienia, jakkolwiek niektórzy badacze są ostrożni 
w podkreślaniu przesadnego wpływu wzorców mitologicznych (herosi) i literackich 
na postępowanie Aleksandra.

252 Koniec dialogu o niesprawiedliwym wobec Cyrusa buncie Armeńczyka. Kse-
nofont pragnie podkreślić tym samym, iż rewolta nie miała sensu, skoro zwrócona 
była przeciw sprawiedliwemu i wspaniałomyślnemu panu, jak pokazuje wielkodusz-
na decyzja Cyrusa w sprawie żon obu Armeńczyków. Można na marginesie spekulo-
wać, na ile dialog ten jest „platoński”, pod czym rozumiemy, iż platoński odbiorca 
z góry wie, że rację ma Sokrates, a przyjemność lektury polega na poznawaniu argu-
mentów, którymi jego przeciwnik zostanie przekonany w intelektualnych zapasach. 
Podobnie tutaj: Armeńczyk sam ma w dyskusji dojść do zrozumienia swego błędu. 
Wydaje się pewne, że Ksenofont musiał znać dialogi Platona, bo ‒ jak dowodzi 
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[1,38] Po uczcie, kiedy uczestnicy się rozeszli, Cyrus zapytał:
‒ Powiedz mi, Tigranesie, gdzie jest ów człowiek, który z nami 

polował. Zdaje się, żeś go bardzo podziwiał.
‒ Czy mój ojciec ‒ zapytał ‒ nie skazał go aby na śmierć?
‒ A w czym uznał go za winnego?
‒ Uważał, że ma zły wpływ na mnie. A przecież, Cyrusie, był 

on do tego stopnia człowiekiem szlachetnym, że kiedy już miał 
umrzeć, wezwał mnie i rzekł: „Tigranesie, nie gniewaj się na ojca, 
że wydał na mnie wyrok; nie czyni tego ze złych intencji, lecz z po-
wodu niewiedzy. Cokolwiek niewłaściwego ludzie czynią z racji 
niewiedzy, wszystko to według mnie dzieje się niezgodnie z ich 
wolą”.253

[1,39] Na to Cyrus zawołał:
‒ Jakże żal takiego człowieka!
Z kolei wtrącił Armeńczyk:
‒ Cyrusie, ci, którzy przyłapali innych mężczyzn na obcowaniu 

ze swoimi żonami, wcale nie pozbawiają tamtych życia dlatego, że 
zawrócili ich żonom w głowach, ale ponieważ uważają, iż owi ga-
chowie pozbawili żony uczucia do [własnych mężów].254 I z tego 
właśnie powodu traktują oni tamtych jak wrogów. Tak i ja ‒ uzasad-
niał ‒ znienawidziłem go, bo wydawało mi się, że sprawiał, iż mój 
syn podziwiał raczej jego niż mnie.255

[1,40] A Cyrus oburzył się:
‒ Armeńczyku, na bogów ‒ rzekł ‒ wydaje mi się, że popełniłeś 

typowy ludzki błąd. A ty, Tigranesie, przebacz ojcu!

późniejsza antyczna tradycja (Gelliusz 14,3; Diogenes Laertios 2,6,57) ‒ Platońskie 
Państwo miało być odpowiedzią na Ksenofontową wizję idealnego ustroju przedsta-
wioną właśnie w Cyropedii. Platon (Leg. 694a‒695b) zresztą znał Cyropedię.

253 Znakomity przykład interwencji tzw. drugiego narratora: Tigranes (narrator I) 
relacjonuje Cyrusowi to, co powiedział ów anonimowy nauczyciel (narrator II), przy-
taczając jego własne słowa.

254 nie pozbawiają TaMTych życia ‒ według prawa attyckiego takie postępowa-
nie było dozwolone wobec cudzołożników złapanych na gorącym uczynku.  oWi 
gachoWie PozbaWili żoNy uczucia Do [wŁasNycH mężów] ‒ podobnej argumentacji 
użył oskarżony o zamordowanie kochanka swej żony bohater mowy Lizjasza (Orat. 
1,33): zdradzany mąż dowodzi, że używając „sztuki przekonywania”, uwodziciele 
„deprawują […] duchowo swe ofiary do tego stopnia, że cudze żony żyją z nimi 
w ściślejszym związku niż z własnymi mężami” (przekład R. Turasiewicz).

255 Aluzja do niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą wychowanie sofistyczne, 
podczas którego erozji ulega tradycyjny, tak istotny dla obywateli o konserwatyw-
nym podejściu, system norm i wartości, na jakich opiera się społeczność. Tu przed-
miotem zawoalowanej krytyki jest niszczenie relacji rodzinnych, osłabienie więzi 
między ojcem a synem, tak ważnych w patriarchalnym modelu rodziny greckiej. 
Sofiści i ich metody nauczania były przedmiotem krytyki, której bodaj najlepszy 
przykład daje Arystofanes: w Chmurach (Nub. 1321‒1451) syn wychowany przez 
sofistów bije ojca.
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Tak wówczas rozmawiali i dyskutowali, co było naturalne po 
zawarciu ugody. A potem [tamci] wsiedli na wozy i pełni radości 
odjechali wraz z kobietami.

[1,41] Kiedy przybyli do domu, jeden wychwalał mądrość Cyrusa, 
drugi ‒ jego siłę, inny – szlachetność, a jeszcze inny – urodę i potęgę. 
Tigranes zapytał wtedy małżonkę:

‒ Czy i tobie, pani,256 Cyrus wydał się piękny?
‒ Na Zeusa ‒ oburzyła się ‒ przecież nie spoglądałam na niego!
‒ Na kogóż zatem? – zapytał Tigranes.
‒ Zeusie, na tego, który twierdził, że oddałby życie, byle bym 

tylko nie przebywała w niewoli!
Wówczas dopiero, jak to zwykle bywa, zaznali ze sobą ukojenia 

po tamtych wydarzeniach.
[1,42] Następnego dnia Armeńczyk posłał Cyrusowi i całemu wojsku 

dary,257 rozkazał też ludziom ze swego otoczenia, którzy mieli znaleźć 
się w wojsku, by stawili się na trzeci dzień. Wypłacił również podwój-
ną sumę pieniędzy, o których mówił Cyrus. Cyrus z kolei przyjął tylko 
tyle, o ile poprosił, a resztę odesłał mu z powrotem. Zapytał ponadto, 
który z nich dwóch poprowadzi wojsko: syn czy on sam.

Odpowiedzieli jednocześnie, ale ojciec, że „ten, któremu rozka-
żesz”, syn zaś tak:

‒ Nie opuszczę cię, Cyrusie, nawet jeśli miałbym ci towarzyszyć 
jako tragarz.

[1,43] Cyrus uśmiechnął się i odparł:
‒ Czy naprawdę chciałbyś, aby twoja żona dowiedziała się, że 

służysz jako tragarz?
‒ Nie będzie wcale musiała ‒ rzekł ‒ dowiadywać się o tym. We-

zmę ją ze sobą, żeby mogła widzieć, co robię.
‒ A więc pora byłaby już ‒ stwierdził ‒ byśmy się obydwaj przy-

gotowali.
‒ Bądź pewien, że razem dostarczymy te siły, które przekaże mój 

ojciec.
Wtedy żołnierze zostali ugoszczeni i udali się na spoczynek.
[2,1] Następnego dnia Cyrus zabrał ze sobą Tigranesa, najlepszych 

ludzi spośród jazdy Medów oraz odpowiednią liczbę swoich towarzy-
szy. Objechał terytorium i rozglądał się, sprawdzając, gdzie mógłby 

256 Pani ‒ w oryginale: „Armenko” (Ἀρμενία [Armenía]), nie jest to imię żony 
Tigra nesa, lecz jej tytuł (odpowiednik tytułu księżnej), nie mniej forma, w jakiej Ti-
granes zwraca się do żony, brzmi bardzo sztucznie. W podobny sposób nazywa Kse-
nofont (Anab. 1,2,12) żonę króla Cylicji, Syennesisa, Cylicyjką (Κιλίσσα [Kilíssa]).

257 Dary (ξένια [ksénia]) – dosłownie: ‘dary wynikające z gościnności’, również 
‘podarunki’.
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wybudować otoczony murami fort.258 Kiedy przybył na jakieś wzgó-
rze, zapytał Tigranesa, z których to gór Chaldajowie dokonują łu-
pieżczych napadów. Tigranes wskazał je, po czym [Cyrus] ponownie 
zapytał:

‒ Czy góry te są opuszczone?
‒ Nie, na Zeusa ‒ odpowiedział ‒ bo zawsze są ich obserwato-

rzy,259 którzy dają innym sygnał, kiedy cokolwiek spostrzegą.
‒ Co zatem robią, kiedy już coś dojrzą?
‒ Ze wszystkich sił ‒ odparł ‒ pomagają dostać się na szczyt.
[2,2] Cyrus wysłuchał tego, a gdy tak patrzył, zauważył, że spora 

część terytorium Armeńczyków była opustoszała i wskutek działań 
wojennych nieuprawiana. Potem powrócili do obozu i po wieczerzy 
udali się na spoczynek. [2,3] Nazajutrz z całym ekwipunkiem zjawił 
się Tigranes; towarzyszyło mu też blisko cztery tysiące jazdy, około 
dziesięciu tysięcy łuczników i tyluż peltastów. Kiedy zgromadzili 
się przy Cyrusie, ten składał ofiary, które wypadły pomyślnie, toteż 
zwołał dostojników Persów i Medów. [2,4] Gdy się stawili, rzekł, co 
następuje:

‒ Przyjaciele, góry, które widzimy, należą do Chaldajów. Jeśli je 
zajmiemy, na szczycie może stanąć nasz fort, a Armeńczycy i Chal-
dajowie, obie strony, z konieczności zachowają się wobec nas roz-
sądnie. Ofiary wypadły nam pomyślnie, a dla człowieczego zapału 
w działaniu nie ma innego, równie wielkiego sprzymierzeńca jak 
szybkość. Jeśli się pośpieszymy, zanim wrogowie się zbiorą i wyru-
szą, albo opanujemy to wzgórze całkowicie i bez walki, albo napo-
tkamy niewielu słabych nieprzyjaciół. [2,5] Żaden wysiłek ‒ mówił 
‒ nie jest łatwiejszy i mniej niebezpieczny, niż wytrwać teraz w tym 
pośpiechu. Chwyćcie tedy za broń! I <…>260 A wy, Medowie, ru-
szajcie, ustawiając się na lewo od nas. Połowa z was, Armeńczycy, 
pociągnie na prawe skrzydło, połowa będzie wysunięta na przód. 
Wy, jeźdźcy, podążycie z tyłu, dodając zachęty i jak gdyby popy-
chając nas z góry, a jeśli ktokolwiek okaże słabość, nie pozwólcie 
na odwrót.261

258 forT (φρούριον [frúrion]) – budowa fortu była jedną z podstawowych metod 
prowadzenia wojny na wrogim terytorium, ponieważ stanowił on bazę wypadową dla 
dalszych działań, jak podkreślali greccy teoretycy wojskowości, a udowodnili Spar-
tanie w czasie wojny peloponeskiej. W tym wypadku Cyrus dokonuje inspekcji tery-
torium armeńskiego, które pragnie zabezpieczyć przed łupieskimi wypadami Chalda-
jów; nb. „taktyka” Chaldajów przypomina raczej grecki sposób prowadzenia wojen.

259 Por. niżej, 3,2,11.
260 i <…> (Καὶ <…>) ‒ luka w tekście.
261 popycHając nas (ὠθοῦντες… ἡμᾶς [othúntes… hemás]) – zdanie o kapitalnym 

znaczeniu dla dyskusji, czy w armiach greckich stosowano manewr określany jako 
ὠθισμός [othismós]. Ksenofont zdecydowanie poświadcza, że tak (por. też Ages. 2,12). 
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[2,6] Powiedziawszy to, Cyrus rozkazał uformować lochosy w ko-
lumny262 i stanął na ich czele. Gdy Chaldajowie zorientowali się, że 
wyprawa kieruje się w górę, natychmiast dali znak swoim, wezwali 
resztę i zaczęli gromadzić siły. Tymczasem Cyrus zachęcał:

‒ Persowie, oni sami dają nam sygnał, by się śpieszyć! Jeśli ich 
uprzedzimy i zjawimy się na wzgórzu jako pierwsi, żadne nieprzy-
jacielskie usiłowania nie będą już miały znaczenia.

[2,7] Chaldajowie używali wyplatanej tarczy i dwóch oszcze-
pów.263 Cieszą się opinią najbardziej wojowniczych ludzi w tam-
tych rejonach. Służą [jako najemnicy] za żołd, kiedy tylko ktoś 
ich potrzebuje, zarówno dlatego, że są niezwykle wojowniczo 
usposobieni, jak i dlatego, że są ubodzy; ich kraj jest górzysty 
i tylko niewielki obszar przynosi dochody. [2,8] Gdy Cyrus i jego 
ludzie podeszli bliżej wzgórz, maszerujący z Cyrusem Tigranes 
powiedział:

‒ Cyrusie, czy wiesz, że będziemy musieli do walki przystąpić 
sami? Armeńczycy nigdy nie wytrzymują ataku nieprzyjaciół.

Cyrus odparł, że wie o tym, i zaraz wydał rozkaz Persom, by ‒ 
o ile zajdzie potrzeba ‒ byli przygotowani do natychmiastowego 
pościgu, gdyby wycofujący się Armeńczycy tak oto naprowadzili 

Mimo iż w tym wypadku „popychanie” z przodu współtowarzyszy przez konnych 
nie może być traktowane dosłownie (oznaczałoby tratowanie kopytami swoich 
ludzi), użycie czasownika potwierdza, że taki manewr podejmowano. W ataku 
pieszej formacji hoplitów manewr ten praktykowano dosłownie, tj. hoplici w kon-
kretnym szeregu byli popychani tarczą i siłą ciał towarzyszy z szeregu za nimi, ci 
z kolei przez następnych itd. (stąd analogia owego manewru do starć zawodników 
w meczach rugby). Nie wiadomo, jak długo to trwało (raczej krótko) ani w jakiej 
dokładnie fazie bitwy „popychanie” stosowano (gdyż żadna bitwa nie przebiegała 
jednakowo). Manewr ów zakładał maksymalne zwarcie szeregów, tzw. συνασπισμός 
([synaspismós]; dosłownie: ‘zwarcie’, termin techniczny, oznaczający odległość ok. 40 
cm pomiędzy szeregami; Asklepiodot, Tact. 3,6; 4,3; Arrian, Tact. 11,4‒6), bo ‒ jak 
pisze Tukidydes (5,71,1) ‒ „zwartość szyku jest najlepszą osłoną”; por. też Eneasz 
Taktyk 16,7: „ścieśnionych w szyku bojowym hoplitów” (przekład B. Burliga). Miał 
on nadać falandze taki impet, by przeciwnik nie wytrzymał zmasowanego ataku i po-
szedł w rozsypkę (por. niżej, 3,2,8). W epoce Ksenofonta (Inst.Cyr. 4,2,24) falanga 
musiała walczyć i maszerować w zwarciu, gdyż w rozproszeniu narażona była na 
ataki zwinniejszych, lżej uzbrojonych peltastów. Zwarcie szeregów w bitwie i marszu 
było zatem „znakiem rozpoznawczym” ciężkozbrojnej (co nie oznacza, że idealnie 
jednakowo wyposażonej) piechoty greckich poleis (zob. niżej, 7,1,33).  z góry (ἄνω 
[áno]) – gdyż walka toczy się na nierównym terenie, stąd jeźdźcom będzie łatwiej 
„popychać” niżej ustawionych na przedzie piechurów.

262 uformować lochosy W kolumNy (ὀρθίους ποιησάμενος τοὺς λόχους [orthíus po-
iesámenos tús lóchus]) ‒ ὄρθιοι λόχοι [órthioi lóchoi] to dosłownie: ‘wyprostowane locho-
sy’, czyli lochosy ustawione w marszowe lub szturmowe kolumny, z zachowaniem 
odpowiednich odstępów między nimi (Anab. 4,8,9–19).

263 Por. Ksenofont (Anab. 4,3,4).
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napastników, że ci znajdą się w pobliżu nas.264 [2,9] W ten sposób 
Armeńczycy szli na przedzie. Gdy Armeńczycy podeszli bliżej, 
oczekujący już tam Chaldajowie wznieśli okrzyk bojowy i – jak to 
u nich w zwyczaju – runęli na tamtych. Armeńczycy ‒ jak to u nich 
w zwyczaju ‒ nie utrzymali pozycji. [2,10] Chaldajowie ruszyli w po-
ścig i nagle zobaczyli noszących krótkie miecze wrogów, którzy 
zaatakowali ich z góry. Jedni podjęli walkę i zostali szybko zabici, 
drudzy uciekli, a niektórych schwytano. Wzgórza zostały szybko za-
jęte. Opanowawszy je, ludzie Cyrusa spostrzegli domostwa Chalda-
jów i zorientowali się, że uciekają oni niedaleko od swoich domów. 
[2,11] A Cyrus, kiedy wszyscy żołnierze zebrali się razem, zalecił, 
by zjeść posiłek. Po śniadaniu odkrył, że tam, gdzie ulokowali się 
zwiadowcy Chaldajów, znajduje się odpowiednie do ufortyfikowania 
miejsce, strome i dobrze zaopatrzone w wodę. Nakazał tedy zaraz, 
aby otoczyć je murami jako fort.265 Tigranesowi wydał rozkaz, by 
pchnął [posłańca] po ojca, polecając, aby ten zjawił się z tyloma 
rzemieślnikami i murarzami, ilu tylko zdoła pozyskać. Tak oto po-
słaniec był w drodze do Armeńczyka, a Cyrus już wznosił mur z tymi 
ludźmi, jakich miał do dyspozycji.

[2,12] Przyprowadzono wówczas Cyrusowi związanych jeńców, 
a niektórzy byli nawet ranni. Kiedy ich zobaczył, polecił zaraz zdjąć 
im kajdany, wezwał medyków i nakazał opatrzyć rannych.266 Potem 
zapewnił Chaldajów, że ani nie przybył tu z żądzy niesienia im zagła-
dy, ani nie jest zmuszony do wojny, ale dąży do tego, by Armeńczycy 
zawarli pokój z Chaldajami.

264 Interesujący przykład zmiany perspektywy: tzw. zewnętrzny narrator opowia-
da o reakcji Cyrusa na stwierdzenie Tigranesa, ale pod koniec wypowiedzi okazuje 
się niespodziewanie, że on sam jest jednym z bohaterów opowiadania, stając się 
w ten sposób narratorem wewnętrznym. Jest to wzorcowy przykład fokalizacji, tj. 
koncentrowania się (por. łac. focus) na konkretnej postaci i prowadzenia opowiadania 
z jej punktu widzenia.

265 Por. Eneasz Taktyk (1,2; 32,9).
266 Obraz pasujący do literackiej koncepcji Ksenofonta, czyli ideału szlachetnego 

władcy. Jednak inne świadectwa greckie podkreślają niebywałe okrucieństwo Per-
sów, by wspomnieć słynny passus u Kurcjusza Rufusa (5,5,5‒7), idącego tu za grec-
kim historykiem, opowiadający o straszliwie okaleczonych jeńcach greckich, których 
napotkała (dodajmy jednak dla porządku ‒ nie mniej okrutna) armia macedońska 
(nb. opis ten wyprzedził podobny koncept Henryka Sienkiewicza, jaki znajdujemy 
w Krzyżakach, kiedy Maćko i Jagienka spotykają okaleczonego w Szczytnie Juran-
da). Herodot (3,159) wspomina o ukrzyżowaniu przez Dariusza I 3000 Babilończy-
ków po drugim zdobyciu miasta. Ten sam historyk (7,56) zanotował też, że wojsko 
perskie szło „pod batami”; Herodota zaszokowało także okrucieństwo Persów wobec 
zwierząt w armii (okrutne okaleczenie konia; 7,88). Grecy (celował w tym przebywa-
jący na dworze perskim lekarz i pisarz Ktezjasz z Knidos) z pewnym upodobaniem 
powtarzali również mrożące krew w żyłach historie o bezprzykładnym sadyzmie 
perskich królowych. Por. także Ksenofont (Anab. 1,9,13).
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‒ Wiem, że przed zajęciem tych wzgórz wcale nie pragnęliście po-
koju, bo wasze sprawy były zabezpieczone, a mienie Armeńczyków 
rabowaliście i wywozili. Teraz jednak spójrzcie, w jakiej znaleźliście 
się sytuacji. [2,13] Dlatego zwalniam do domu tych, których ujęto, 
i pozwalam, byście się naradzili z resztą Chaldajów, czy chcecie 
z nami wojować, czy zostać [naszymi] sojusznikami. Jeśli wybierze-
cie wojnę, nigdy już nie przybywajcie nieuzbrojeni, o ile kierujecie 
się rozsądkiem, jeżeli zaś postanowicie dążyć do pokoju, przyjdźcie 
bez broni. Zatroszczę się o to, by w razie, gdybyśmy zostali sojusz-
nikami, wasze sprawy nie doznały uszczerbku.

[2,14] Kiedy Chaldajowie to usłyszeli, wyrazili wielki podziw, wie-
lu też podało Cyrusowi prawicę, po czym ruszyli do domu.

Kiedy z kolei Armeńczyk usłyszał o Cyrusowym wezwaniu oraz 
jego poczynaniach, zabrał robotników i to, co, jak mniemał, okaże 
się niezbędne, po czym przybył do Cyrusa najszybciej, jak mógł. [2,15] 
Na widok Cyrusa zawołał:

‒ Cyrusie, jeśli chodzi o przyszłość, jakże niewiele jesteśmy 
w stanie przewidzieć, my ludzie, kiedy podejmujemy się dokonać tak 
wiele! Tak teraz i ja, który usiłowałem wywalczyć wolność, zostałem 
niewolnikiem, co nie zdarzyło się nigdy wcześniej. Kiedy ujęto nas 
w niewolę, sądziliśmy, żeśmy już bez wątpienia przepadli. Obecnie 
jednak, jak nigdy wcześniej, ponownie okazuje się, że zostaliśmy 
ocaleni. Ludzie, którzy przedtem nie przestawali nam wyrządzać 
wielu krzywd, znaleźli się teraz, jak widzę, w takim położeniu, jak 
sobie tego [zawsze] życzyłem. [2,16] I wierz mi, Cyrusie ‒ mówił ‒ że 
za wypędzenie Chaldajów z tych wzgórz dałbym wielokroć większą 
sumę pieniędzy niż tę, którą w chwili obecnej ode mnie otrzymałeś. 
Za nasze dobro, które obiecałeś mieć na względzie, przyjmując pie-
niądze, już odpłaciłeś, tak iż to my, pozostając twoimi dłużnikami, 
powinniśmy okazać ci wdzięczność na inne jeszcze sposoby, których 
wstyd byłoby wobec ciebie nie dopełnić, by nie zasłużyć na miano 
niewdzięczników.

[2,17] Tak mówił Armeńczyk.
Chaldajowie powrócili, prosząc Cyrusa, by zawarł z nimi pokój. 

A Cyrus zapytał ich:
‒ Chaldajowie, czy pragniecie teraz pokoju z jakiejkolwiek innej 

przyczyny, jak nie dlatego, że uważacie, iż możecie żyć bezpiecz-
niej, zawarłszy ten pokój, niż walczyć, skoro już zajęliśmy owe 
[wzgórza]?

Chaldajowie przytaknęli. [2,18] Kontynuował:
‒ A co by się stało, gdyby dzięki zawarciu pokoju przypadły wam 

w udziale i inne korzyści?
‒ Cieszylibyśmy się ‒ powiedzieli ‒ jeszcze bardziej.
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‒ Czy uważacie ‒ zapytał ‒ że istnieje jakaś inna przyczyna wa-
szego niedostatku, jak tylko brak żyznej ziemi?

Zgodzili się i z tym.
‒ Zatem, czy nie chcielibyście ‒ pytał Cyrus ‒ wzorem innych 

Armeńczyków po uiszczeniu opłaty otrzymać pozwolenia na uprawę 
tej armeńskiej ziemi, jaka tylko wam się spodoba?

Chaldajowie odpowiedzieli:
‒ O ile możemy zaufać, że nie doznamy krzywdy.
‒ [2,19] A zatem ‒ zapytał ‒ czy zechciałbyś, Armeńczyku, aby 

ziemia, której obecnie nie uprawiasz, przekształciła się w [ziemię] 
uprawną, jeśli ci, którzy na niej będą gospodarować, musieliby płacić 
ustaloną sumę za dzierżawę?

Armeńczyk odrzekł, że mógłby dużo za to zapłacić, bo w ten spo-
sób znacznie wzrosłyby dochody.

‒ [2,20] A wy, Chaldajowie ‒ zapytał [Cyrus] ‒ skoro posiadacie te 
piękne góry, czy stałoby się coś, gdybyście zezwolili, aby użytkowali 
je Armeńczycy, o ile użytkownicy płaciliby wam to, co należne?

Chaldajowie odpowiedzieli:
‒ Zyskalibyśmy wtedy wiele, nie ponosząc żadnego trudu.
‒ Armeńczyku ‒ zapytał [Cyrus] ‒ czy nie chciałbyś wykorzystać 

ich pastwisk po to, by niewielkim kosztem, zapewniając Chaldajom 
zysk, o wiele większe korzyści zagwarantować sobie?

‒ Ależ oczywiście ‒ odrzekł [tamten na to] ‒ gdybym tylko sądził, 
że będą użytkowane bezpiecznie.

‒ Więc moglibyście użytkować je bezpiecznie, gdyby te góry były 
pod kontrolą sprzymierzeńców?

Armeńczyk potwierdził.
‒ [2,21] Lecz, na Zeusa ‒ zawołali Chaldajowie ‒ gdyby oni mieli 

wzgórza, my nie moglibyśmy bezpiecznie wypasać nie tylko na ich 
terenie, ale nawet na naszym!

‒ A gdyby wzgórza należały do waszych sprzymierzeńców?
‒ Wtedy byłoby to doskonałe rozwiązanie – przyznali.
‒ Na Zeusa ‒ wykrzyknął na to Armeńczyk ‒ przecież to z ko-

lei nie będzie dobre dla nas, gdy ci tutaj ponownie zajmą wzgórza, 
zwłaszcza że zostały już obwarowane!

[2,22] A Cyrus odpowiedział:
‒ Postąpię zatem w ten sposób, że żadnej ze stron nie przekażę 

wzgórz, lecz strzec będziemy ich my. Jeśli jedna ze stron skrzywdzi 
drugą, staniemy po stronie pokrzywdzonych.

[2,23] Kiedy jedni i drudzy to usłyszeli, zgodzili się i stwierdzili, że 
to jedyny sposób, aby zaprowadzić trwały pokój. Na tych warunkach 
dali i odebrali gwarancje przyjaźni; uzgodnili, że obie strony pozo-
staną od siebie niezależne; że będzie możliwe zawieranie pomiędzy 
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sobą małżeństw,267 wzajemne uprawianie gruntów, wzajemne wypa-
sanie bydła i wzajemny sojusz zbrojny, gdyby ktokolwiek skrzywdził 
którąś ze stron. [2,24] W taki to sposób doszło wówczas do ugody. 
Jeszcze i teraz pozostają w mocy zawarte wtedy porozumienia po-
między Chaldajami a władcą Armenii. Skoro tylko traktaty weszły 
w życie, obie strony natychmiast ochoczo wzniosły razem mur, który 
miał otaczać wspólny fort, i zgromadziły tam wszystko, co niezbęd-
ne. [2,25] Gdy nastał wieczór, Cyrus zaprosił na wspólną ucztę jednych 
i drugich, wszak byli już przyjaciółmi. Kiedy tak razem ucztowali, 
któryś z Chaldajów zauważył, że dla niemal wszystkich sytuacja jest 
wręcz upragniona; że są jednak pośród nich tacy, którzy żyją z łupów 
i ani nie nauczą się pracy na roli, ani nawet nie będą w stanie tego 
uczynić, ponieważ przywykli żyć z wojny;268 że zawsze urządzali 
wypady albo służyli jako najemnicy – a to nierzadko królowi Indów 
(twierdzili, że był niezmiernie bogatym człowiekiem), a to nierzadko 
Astyagesowi. [2,26] Cyrus odpowiedział:

‒ Dlaczegóż więc dzisiaj nie chcą służyć u mnie jako najemnicy? 
Zapłacę tyle, ile nikt inny nigdy jeszcze nie zapłacił.269

Tamci przytaknęli i zapewnili, że znajdzie się wielu takich, którzy 
już wcześniej tego chcieli.

[2,27] Tak oto doszło do zawarcia następnego układu. Na wieść 
o tym, że Chaldajowie często udawali się na służbę do Inda, Cy-
rus przypomniał sobie oto, że kiedyś już dotarli do Medów ludzie 
tego [króla] z zamiarem zasięgnięcia jakichś wiadomości, a potem 
z kolei odjechali do nieprzyjaciół, aby ponownie zbadać sytuację  

267 W świecie greckim epoki klasycznej małżeństwa między obywatelami róż-
nych poleis można było zawierać zgodnie z prawem tylko w wypadku istnienia spe-
cjalnego porozumienia w tej kwestii między konkretnymi państwami (ἐπιγαμία [epiga-
mía]). W zasadzie małżeństwo niosące ze sobą skutki prawne mogło dojść do skutku 
tylko pomiędzy obywatelami tej samej polis, jako że małżeństwa z cudzoziemcami 
nie posiadały mocy prawnej i dzieci zrodzone z takiego związku pozbawione były 
praw obywatelskich (w Atenach na mocy ustawy Peryklesa z 451 r.).

268 Według Tukidydesa (1,6) miarą postępu cywilizacyjnego w Helladzie było 
porzucenie takiego „zbójeckiego” trybu życia (praktykowanego jednak w Grecji 
archaicznej i bynajmniej nieprzynoszącego ujmy, jak wskazują poematy Homera 
i sama wojna trojańska – łupieska w swej istocie) na bardziej osiadły i cywilizowany.

269 Możliwe, że jest to aluzja do faktu, iż Persowie „od zawsze” korzystali z usług 
greckich najemników, wysoko zresztą cenionych, i hoplitów, i lekkozbrojnych. Ale-
ksander Macedoński zresztą uzna później żołnierzy z takich oddziałów na służbie 
Dariusza III za zdrajców „wspólnej sprawy greckiej”, a Arrian (Anab. 1,16,6) pisze, 
że po bitwie nad Granikiem król odesłał ich jako jeńców do Macedonii. W bardzo 
zróżnicowanym pod względem etnicznym imperium Achemenidów służba militar-
na była obowiązkiem, jak poświadcza długi, „homerycki” w swej naturze, katalog 
wojsk u Herodota (7,60‒80), przynoszący bezcenny opis uzbrojenia ludów, które brały 
udział w wyprawie Kserksesa przeciw Helladzie.
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u nich.270 Zapragnął więc, by Ind dowiedział się o jego dokonaniach. 
[2,28] Zaczął od takich słów:

‒ Armeńczyku i wy, Chaldajowie, powiedzcie mi, czy gdybym 
wysłał kogoś z moich ludzi do Inda, wolno byłoby mi dołączyć 
jakichś waszych ludzi, aby byli jego przewodnikami i pomagali 
mu w realizacji tego, co chcę od Inda uzyskać. Chciałbym mieć 
teraz jeszcze więcej pieniędzy, abym mógł bez wzbudzania zawiści 
wypłacić żołd tym, którym on się należy, oraz najdzielniejszych 
żołnierzy uhonorować i obdarować, z tych zatem względów chcę 
mieć do dyspozycji jak najwięcej pieniędzy na swoje potrzeby. 
Radością będzie dla mnie zaoszczędzić wasze, bo teraz już uważam 
was za przyjaciół. Dlatego chętnie przyjąłbym je od Inda, o ile 
je przekaże. [2,29] Posłaniec, któremu proszę, byście dali przewod-
ników i współtowarzyszy, po przybyciu na miejsce powie tak:271 
„Indzie, przysyła mnie do ciebie Cyrus. Przekazuje, że potrzeba 
mu więcej pieniędzy, gdyż oczekuje na inną armię Persów, która 
ma przybyć z ojczyzny (bo rzeczywiście [na nią] oczekuję – dodał 
od siebie). Jeśli przyślesz mu takie kwoty, jakie powinieneś – po-
wie – to w razie, gdyby bóg dał mu pomyślne zwycięstwo, postara 
się postąpić tak, abyś nabrał przekonania, że wyświadczając mu 
przysługę, podjąłeś słuszną decyzję”. [2,30] To przekaże w moim 
imieniu. Wy z kolei także powinniście zalecić swoim ludziom, co 
wam wydaje się korzystne. Jeśli otrzymamy od niego [środki] ‒ 
dokończył ‒ będziemy dysponować jeszcze większymi [zasobami], 
a jeśli nie otrzymamy, będziemy już pewni, że w ogóle nie jesteśmy 
mu winni podziękowań, lecz wolno nam będzie wobec niego po-
stępować zgodnie z naszą korzyścią.

[2,31] Takie były słowa Cyrusa, który sądził, że Armeńczycy i Chal-
dajowie podczas marszu będą opowiadać o nim to, co on sam życzył-
by sobie usłyszeć na temat własnej osoby z ust każdego człowieka. 
I wówczas, gdy nadszedł właściwy moment, zakończyli ucztę w na-
miocie i udali się na spoczynek.

[3,1] Następnego dnia Cyrus wysłał posłańca, przekazując mu 
to, o czym mówił; także Armeńczyk i Chaldajowie wysłali tych 
uchodzących za najbardziej zdatnych do pomocy i do rozpowia-
dania o Cyrusie właściwych wieści. Z kolei Cyrus obsadził fort 
odpowiednią strażą i zaopatrzył go we wszelkie konieczne rzeczy, 
na czele postawił jako dowódcę Meda, czym, jak sądził, zaskarbi 
sobie wielką przychylność Kyaksaresa. Potem odjechał, wiodąc 
armię, która przybyła, i to wojsko, które przejął od Armeńczyków, 

270 Zob. wyżej, 2,4,1.
271 Mowa posłańca przytoczona w mowie Cyrusa.
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ponadto blisko cztery tysiące Chaldajów, którzy uważali, że są lep-
szymi [żołnierzami] od wszystkich pozostałych. [3,2] Gdy zszedł do 
zamieszkanych rejonów, ani jeden spośród Armeńczyków – męż-
czyzna ani kobieta – nie pozostał w domu, ale wszyscy wyszli mu 
naprzeciw, pełni radości z powodu zawarcia pokoju; nieśli przy tym 
i prowadzili dla niego w darze to, co każdy uznał za najbardziej 
cenne.272 Armeńczyk odnosił się do tego przychylnie, gdyż uwa-
żał, że Cyrusa bardzo ucieszą oznaki tak powszechnie wyrażanej 
czci. W końcu zbliżyła się też żona Armeńczyka, prowadząc córki 
i młodszego syna.273 Oprócz innych darów przynieśli również to 
złoto, którego przedtem Cyrus nie chciał przyjąć. [3,3] A Cyrus rzekł 
na ten widok:

‒ W taki sposób nie skłonicie mnie, żebym podczas tego objazdu 
wyświadczał dobrodziejstwa za zapłatę! Ty, żono, któraś przyniosła 
te pieniądze, zatrzymaj je i odejdź. Nie przekazuj ich Armeńczykowi, 
by je gdzieś ukryć, ale wyślij syna do armii, wyposażając go za nie 
jak najokazalej, a za resztę sumy zakup dla siebie i męża, jak rów-
nież dla córek i synów jakąś posiadłość, którą po nabyciu ozdobicie 
jeszcze piękniej i będziecie [tu] jeszcze radośniej wieść życie.274 
A naszym ciałom ‒ zakończył ‒ niech wystarczy, że przykryje je 
ziemia, kiedy każdy zakończy żywot.275

[3,4] Po tych słowach ruszył w drogę. Razem z nim jechał Armeń-
czyk. Towarzyszyła im cała ludność, co rusz nazywająca go dobro-
czyńcą276 i szlachetnym mężem. I działo się tak, dopóki [Cyrus] nie 
opuścił kraju. Ponieważ zapanował tam pokój, Armeńczyk podesłał 
mu liczniejsze wojsko. [3,5] Tak oto Cyrus opuścił te ziemie, mając 
nie tylko pieniądze, które wziął ze sobą, ale zaopatrzony w środ-
ki znacznie obfitsze od tamtych dzięki temu, iż w razie potrzeby 
mógłby jeszcze dobrać, ile by tylko zechciał. Wówczas rozbił obóz 

272 Było to zgodne z praktykowanym w Persji obyczajem (Klaudiusz Elian, Var.
hist. 1,31).

273 Tj. Sabarisa (3,1,2).
274 Jak uczynił sam autor Cyropedii, osiedlając się po zakończeniu kariery mi-

litarnej w zakupionej przez siebie posiadłości w spartańskim Skilluncie (Diogenes 
Laertios 2,6,53). Ksenofont pędził tam, niczym staropolscy włościanie, a zarazem 
literaci, ziemiański żywot „człowieka poczciwego”, ciesząc się obecnością Filezji, 
polując i pisząc; zob. K. Głombiowski, Ksenofont. Żołnierz i pisarz, Wrocław 1993, 
s. 166n.

275 Cyrus wypowiada się tutaj niczym Grek, który pragnie, by jego ciało po śmier-
ci zostało pogrzebane w ziemi, podczas gdy Persowie z nakazu proroka Zaratustry 
unikali bezpośredniego kontaktu ciał zmarłych z ziemią (Herodot 1,140; 3,16); por. 
niżej, przyp. 960.

276 dobroczyńcą (τὸν εὐεργέτην [tón euergéten]) ‒ według Herodota (8,85) euer-
gétes to honorowy tytuł, który królowie perscy nadawali za zasługi i wierną służbę 
dla władcy; zob. także niżej, 4,4,12 i 5,5,35. Por. wyżej, przyp. 246.
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przy granicy, a następnego dnia odesłał i wojsko, i pieniądze Kya-
ksaresowi, który znajdował się w pobliżu, tak jak zapowiedział.277 
Sam zaś z Tigranesem i najszlachetniejszymi z Persów udał się 
na polowanie i cieszył się niezmiernie, kiedy tylko natrafiali na 
dzikie zwierzęta.

[3,6] Gdy dotarł do [kraju] Medów, przekazał każdemu ze swoich 
taksjarchów tyle pieniędzy, ile uznał za właściwe, aby i oni mogli 
uhonorować ludzi, którzy służyli pod nimi. Uważał bowiem, że je-
śli każdy z nich uczyni swój oddział godnym pochwały, wówczas 
cała armia będzie w należytej kondycji. Toteż sam osobiście, jeżeli 
gdziekolwiek dostrzegł coś zdatnego dla armii, zawsze to nabywał 
i rozdzielał wśród żołnierzy, był bowiem zdania, że jeśli armia będzie 
mieć w sobie coś wspaniałego i budzącego zachwyt, to i on sam jest 
zarazem ozdobiony. [3,7] Kiedy miał już zacząć rozdzielać tę część, 
jaką otrzymał, stojąc pośród taksjarchów, lochagów i tych, których 
miał nagrodzić, przemówił tak:

‒ Przyjaciele, wydaje się, że w chwili obecnej zagościła wśród nas 
radość, zarówno dlatego, że wzrosły [nasze] dochody, jak i dlatego, że 
mamy środki, dzięki czemu możemy nagrodzić tych, których zamie-
rzamy uhonorować wedle tego, jak każdy sobie zasłużył. [3,8] Przypo-
mnijmy przede wszystkim, jakie to czyny278 stały się okazją do wręcze-
nia nagród, a rozważając to, odkryjecie, że chodzi tu o czuwanie, o ile 
wymaga tego sytuacja, o znoszenie trudów, o pośpiech i o nieustępli-
wość wobec wroga. W ten sposób dzielni mężowie muszą postępować 
i w przyszłości, pomni, że posłuszeństwo, siła, a także ponoszenie 
trudów w konkretnej chwili oraz narażanie się na niebezpieczeństwa 
dostarczają największych rozkoszy i największych pożytków!

[3,9] Cyrus był świadom, że jego żołnierze mieli odpowiednią kon-
dycję fizyczną, potrzebną do znoszenia żołnierskich trudów, a ich 

277 Zob. wyżej, 2,4,17.
278 czyny (ἔργα [érga]) – czyny, waleczne dokonania, to podstawowy wyznacznik 

i dowód bycia arystokratą, tj. bycia najlepszym, pierwszym, wyróżniającym się ‒ jak 
wzorcowo zdefiniował Homer (Il. 11,783‒784). Założenie to zrodziło w społeczno-
ściach greckich poleis kulturę agonu i rywalizacji (również w obrębie armii, jak do-
wodzi tego Cyropedia), także rywalizacji sportowej (jakkolwiek słowo to jest nieco 
mylące). Co najciekawsze, mentalność agonistyczna przyczyniła się (upraszczając) 
do powstania poezji epickiej i następnie historiografii, ponieważ przedmiotem pieśni 
i dzieł historycznych – przy wszystkich różnicach między nimi ‒ było ocalenie od 
zapomnienia „wielkich dokonań”, tj. wspaniałych wyczynów bogów, herosów i lu-
dzi (Herodot 1,1; Tukidydes 1,1; Ksenofont, Hist.Graec. 2,3,56; 4,8,1; 5,1,4; 7,2,1). 
Dzieło literackie również nierzadko rozumiano jako „pomnik” (Tukidydejskie: κτῆμά 
τε ἐς αἰεὶ [ktéma te es aieí], 1,22,4). Naśladujący Greków synowie wilczycy znad Tybru 
przejmą oczywiście ten sposób myślenia, jak udowadnia Horacy i jego „Exegi mo-
numentum” (Carm. 3,30).
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duch był na tyle mężny, by gardzić nieprzyjaciółmi, że każdy z nich 
dobrze opanował władanie bronią, w jaką został wyposażony,279 że 
wszystkim wpojono posłuszeństwo dowódcom. Z tych powodów 
uznał, że należy podjąć jakieś kroki przeciw wrogom, gdyż zdawał 
sobie sprawę, że przez samo tylko zwlekanie często i u dowódców 
niewiele pozostaje z doskonałych przygotowań. [3,10] Zauważył 
jeszcze, że jego podkomendni nastawieni byli na wszelkiego typu 
współzawodnictwo, a wielu żołnierzy odnosiło się do siebie z zawi-
ścią.280 Dlatego chciał jak najszybciej wyprowadzić ich na wrogie 
terytorium, świadom, że wspólne niebezpieczeństwa sprawiają, iż 
współtowarzysze walki odnoszą się do siebie przyjaźnie, a w takiej 
sytuacji nie ma już miejsca, by kierowali się zawiścią wobec tych, 
którzy mają piękniejszą broń, lub tych, którzy ubiegają się o sławę; 
przeciwnie ‒ są raczej skłonni takich [ludzi] chwalić i lubić jako so-
bie podobnych, ponieważ widzą w nich współwalczących o wspólne 
dobro. [3,11] Najpierw uzbroił wojsko i uformował je najpiękniej i naj-
lepiej jak potrafił, następnie zawezwał myriarchów, chiliarchów, tak-
sjarchów i lochagów. Oni bowiem nie wchodzą bezpośrednio w skład 
oddziałów taktycznych, a ilekroć zajdzie potrzeba, czy to odebrania 
przez nich rozkazu od stratega, czy przekazania hasła, nawet w ta-
kim wypadku żadna część armii nie pozostanie bez dowodzenia, bo 
dodekadarchowie i heksadarchowie utrzymają porządek we wszyst-
kich oddziałach pozostawionych bez [dowódców]. [3,12] Kiedy wyżsi 

279 Ta broń została zmodyfikowana i żołnierze musieli się wyćwiczyć w jej uży-
waniu (2,1,11).

280 Kolejna, niezwykle interesująca wzmianka na temat tego, jak wyglądały 
relacje w armii hoplitów, która przecież nie składała się z ludzi o identycznym sta-
tusie społecznym, co z kolei rodzi pytanie o jej ewentualną skuteczność w boju, bo 
truizmem jest przypominać, że aby wojsko odnosiło sukcesy, żołnierze muszą ze 
sobą współpracować. Dodatkową trudnością jest zdefiniowanie realnej roli dowódcy 
falangi i jego podkomendnych: czy naczelny dowódca miał faktycznie wpływ na 
przebieg bitwy (poza Spartą brak właściwie wzmianek o ćwiczeniach wojskowych 
‒ obywateli powoływano pod broń ad hoc, na podstawie tzw. katalogów-spisów). 
Ksenofont nie pisze szerzej, jakie są źródła tej zawiści. W realiach greckiej armii 
mogły one wynikać z poczucia wyższości (i dążenia do „bycia pierwszym”), z jakim 
bogaci hoplici odnosili się do swoich mniej zamożnych współtowarzyszy; zazdrość 
mogła też budzić lepsza broń (Tukidydes 6,31,3‒4). Ksenofontowy Cyrus chce za-
tem „ukierunkować” ambicje żołnierzy, czyli sprawić, by ich wola walki i energia 
(zob. niżej, 3,3,59) zwróciły się przeciw wrogom. Rzecz jasna i bogatym hoplitom, 
i ich biedniejszym kolegom wspólne było jednak poczucie wyjątkowości i elitarnego 
charakteru służby w falandze – formacji ekskluzywnej, zarezerwowanej dla obywa-
teli. Przejawia się to najdobitniej w pogardzie dla pospólstwa służącego w innych 
typach oddziałów (łucznicy, lekkozbrojni, procarze itp.; por. przyp. 162 i 317), jako 
że owe inne typy oddziałów są w zasadzie (bo wyjątki jednak istnieją) nieobecne 
w ikonografii okresu klasycznego, a dominują hoplici i jeźdźcy. Takie stanowisko 
wielokrotnie prezentuje Tukidydes.
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dowódcy281 zjechali się razem, powiódł ich i pokazał, że wszystko 
jest w najlepszym porządku, pouczył też, gdzie znajdowały się silne 
punkty wojsk sprzymierzeńczych. A ponieważ chciał, by zapałali 
żądzą jakiegoś czynu zbrojnego, powiedział im, żeby na razie wró-
cili do swoich oddziałów i przekazali każdemu to, co powiedział 
im, oraz by starali się wzbudzić u wszystkich entuzjazm potrzebny 
do prowadzenia walki. Chodziło o to, by wszyscy ruszyli do boju 
jak najbardziej ochoczo. Wcześniej mieli się zejść przed namiotem 
Kyaksaresa. [3,13] Wówczas wszyscy się rozeszli i spełnili polecenie. 
O świcie dnia następnego wyżsi dowódcy zjawili się naraz u wrót. 
Cyrus wszedł z nimi do Kyaksaresa i zaczął od takich słów:

‒ Wiem, Kyaksaresie, że o tym, o czym zamierzam teraz powie-
dzieć, myślałeś nie mniej niż my, i to od dawna.282 Być może jednak 
wstydziłeś się w ogóle o tym wspominać z obawy, aby nie powstało 
wrażenie, że mówisz o wyprawie prowadzonej na twój koszt. [3,14] 
Ponieważ milczysz, ja przemówię i w twoim, i w naszym imieniu. 
Skoro jesteśmy już przygotowani, to wszystkim nam się wydaje, że 
nie należy podejmować walki dopiero wtedy, gdy wróg wpadnie już 
do naszego kraju, ani tkwić bezczynnie na zaprzyjaźnionym teryto-
rium, ale jak najszybciej wkroczyć na wrogą ziemię. [3,15] Oto sta-
cjonujemy obecnie na twoim terytorium i wbrew woli wyrządzamy 
wam wiele szkód. Kiedy jednak wyruszymy do nieprzyjacielskiego 
kraju, z radością dokonamy tam wielu zniszczeń.283 [3,16] Po drugie, 
obecnie utrzymujesz nas, ponosząc wielkie koszty, ale jeśli wyru-
szymy w pole, będziemy się utrzymywać z ziemi nieprzyjacielskiej. 
[3,17] A jeśli jeszcze większe niebezpieczeństwo zagrozi nam nagle 
tam niż tutaj, trzeba będzie wybrać prawdopodobnie najbezpiecz-
niejsze rozwiązanie: oni i tak pozostaną teraz z takimi samymi si-
łami, bez względu na to, czy pozostaniemy tutaj, czy najechawszy 

281 wyżsi DoWóDcy (οἱ ἐπικαίριοι [hoi epikaírioi]) – tego ogólnikowego określenia 
używa Ksenofont w Cyropedii w odniesieniu do wszystkich wyższych rangą do-
wódców w armii Cyrusa i wojsku jego sprzymierzeńców (7,4,4; 7,5,1. 7. 71; 8,4,32; 
8,6,2). Termin ten może również oznaczać ważne osobistości, cywilne i wojskowe, 
jakiegoś miasta (8,5,13).

282 Godna podziwu jest zręczność, z jaką Cyrus zwraca się do Kyaksaresa, by nie 
urazić przewrażliwionego na swoim punkcie króla Medów, którego małostkowość 
jeszcze objawi się w przyszłości (4,1,13).

283 Bardzo wymowne zdanie żołnierza najemnego, który miał jednak – mimo es-
tymy dla wartości reprezentowanych przez obywateli-hoplitów i arystokratów walczą-
cych w konnicy ‒ we krwi drapieżność najemnika, świadomego, że radość z łupienia 
i rabunku jest częścią jego rzemiosła. Postaci chciwych łupu Kiemliczów z Potopu, 
służących pod chorążym orszańskim, byłyby tu adekwatne (szczególnie w scenie opi-
sującej oblężenie Jasnej Góry, kiedy stary Kiemlicz, łajany przez Kmicica, iż z po-
wodu swej chciwej natury niegodny jest walczyć w obronie Matki Boskiej, mimo 
to wyciąga drapieżnie rękę po sakiewkę, zgadzając się skwapliwie z „pracodawcą”).
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ich kraj, wyjdziemy im naprzeciw; również i my, mając równe siły, 
będziemy walczyć – obojętnie, czy przyjmiemy ich, gdy zaatakują 
nas tutaj, czy sami wyruszymy przeciw nim i przystąpimy do bitwy. 
[3,18] Możemy jednak o wiele lepiej i skuteczniej wykorzystać odwagę 
żołnierzy, jeśli ruszymy na nieprzyjaciela i pokażemy, że z własnej 
woli stajemy twarzą w twarz z wrogiem. A i oni będą się nas obawiać 
znacznie bardziej, gdy usłyszą, że zamiast siedzieć w domu, bez lęku 
ich atakujemy. Gdy zaś dostrzeżemy ich atak, ruszymy naprzeciw, 
aby jak najszybciej zetrzeć się w boju. Nie wolno nam czekać, aż 
nasz kraj zostanie zniszczony, lecz musimy ich ubiec i spustoszyć 
ich ziemię. [3,19] I jeśli sprawimy ‒ mówił ‒ że staną się bardziej 
bojaźliwi, a my nabierzemy więcej odwagi, uważam to za wielki 
dla nas zysk, bo jestem przekonany, że w ten sposób dla nas niebez-
pieczeństwo zmaleje, a dla nich wzrośnie. Mój ojciec, a mówisz tak 
i ty i zgadzają się z tym także wszyscy pozostali, zawsze powtarzał, 
że bitwy w o wiele większym stopniu rozstrzyga odwaga niż siła 
fizyczna żołnierzy.284

[3,20] Tak zatem się wypowiedział. Kyaksares zaś odrzekł na to:
‒ Ależ w żadnym wypadku, ty Cyrusie i wy Persowie, nie podej-

rzewajcie nawet, że utrzymywanie was jest dla mnie jakimś cięża-
rem. Jednak i mnie nade wszystko wydaje się rzeczą znacznie lepszą 
wyruszyć natychmiast na ziemię nieprzyjaciela.

‒ Skoro zatem zgadzamy się ze sobą ‒ rzekł Cyrus ‒ poczyńmy 
przygotowania i jeśli tylko boskie znaki zezwolą nam prędzej, wy-
ruszajmy jak najszybciej!

[3,21] Od tej chwili rozkazali żołnierzom czynić już przygotowania 
do wymarszu. Cyrus najpierw złożył ofiarę Zeusowi Królowi, a na-
stępnie innym bogom, których wzywał pokornie i prosił, by byli łaska-
wymi przewodnikami dla wojska oraz dobrymi towarzyszami broni 
i sprzymierzeńcami, którzy doradzają to, co dobre.285 [3,22] Wzywał 

284 Prawdę tę Ksenofont powtarza wielokrotnie w Cyropedii i w innych swoich 
dziełach (np. Hist.Graec. 2,4,13).

285 naJPierW zŁożyŁ ofiarę zeusoWi króloWi ‒ zob. wyżej, 1,6,1. Religijne cere-
monie, jakich dokonuje Cyrus przed rozpoczęciem wyprawy wojennej, do złudzenia 
przypominają odpowiedni rytuał spartański. Przed wyruszeniem na wojnę królowie 
spartańscy składali ofiarę Zeusowi Przewodnikowi i Dioskurom, a na granicy nowe 
ofiary Zeusowi i Atenie w intencji szczęśliwego jej przekroczenia (διαβατήρια [dia-
batéria]) (Resp.Lac. 13,2‒5).  ToWarzyszaMi broni (παραστάτας [parastátas]) – zob. 
wyżej, przyp. 155. Ksenofont powtarza tu dawne przekonanie, że bogowie byli za-
wsze obecni na polu bitwy, a więc niejako „towarzyszyli” walczącym i wspomagali 
ich – wymownym świadectwem jest tu Iliada. Antyczni Grecy wierzyli, że wpływ 
bóstw na wynik bitwy był zawsze ogromny, o ile nie decydujący. Potwierdza to ma-
teriał ikonograficzny, gdzie bogowie walczą obok ludzi lub sami (jak Atena na fryzie 
Ołtarza Pergamońskiego).
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również herosów ziemi medyjskiej,286 tamtejszych opiekunów i straż-
ników. Ponieważ ofiary wypadły pomyślnie, a jego wojsko już się 
zebrało przy granicy, skorzystał z pomyślnych wróżb i wkroczył do 
kraju nieprzyjacielskiego. Kiedy już bardzo szybkim marszem prze-
szedł granicę, ponownie zjednał tam libacjami boginię Gaję, a ofiarami 
zapewnił sobie pomyślność bóstw i rodzimych herosów Assyryjczy-
ków.287 Uczyniwszy to, ponownie złożył ofiarę Zeusowi Ojcowskiemu 
i ‒ jeśli objawił się jakikolwiek inny bóg288 ‒ także go nie pominął.

[3,23] Ponieważ [ofiary] wypadły pomyślnie, natychmiast podpro-
wadzili na niewielką odległość piechotę i rozbili się obozem. Wyko-
rzystując konnicę, dokonali wypadu i zawładnęli łupem złożonym 
z wszelakiego dobra. Od tej pory zmieniali miejsca obozowania, 
a mając żywności w nadmiarze, dokonywali zniszczeń wrogiego te-
rytorium i oczekiwali na pojawienie się nieprzyjacielskiej armii. [3,24] 
Kiedy podchodzili coraz bliżej i powiadomiono ich, że wróg jest nie 
dalej niż o dziesięć dni marszu, Cyrus powiedział:

‒ Nadeszła pora, Kyaksaresie, wyjść na spotkanie, aby ani wro-
gom, ani naszym ludziom nie wydawało się, że boimy się ruszyć 
naprzeciw, lecz aby stało się oczywiste, że walczymy z ochotą.

[3,25] Skoro i Kyaksaresowi wydało się to właściwe, ustawieni 
jako falanga,289 posuwali się codziennie naprzód o taki odcinek 
drogi, jaki uznawali za najbardziej odpowiedni. Posiłki przyrzą-
dzali zawsze za dnia, nocą nie zapalali ognia w obozie, ale palili go 
przed obozem, aby móc ujrzeć w świetle ogniska ludzi zbliżających 
się nocą, a samemu nie być dostrzeżonym przez tych, którzy pod-

286 Por. wyżej, przyp. 146 [s.v. ‘pomodlili się do… herosów’].
287 zjedNaŁ TaM libacJaMi bogiNię gaję (Γῆν ἱλάσκετο χοαῖς [Gén hilásketo choaís]) 

‒ Strabon (15,3) wspomina, że właśnie Gaja-Ziemia była czczona przez Persów płyn-
nymi ofiarami z oliwy, mleka i miodu zmieszanymi z wodą. Por. wyżej, przyp. 197. 
 ofiaraMi zapewNiŁ sobie pomyślNość bósTW i roDziMych herosóW assyryjczyków 
‒ dążenie do pozyskania sobie boskich opiekunów cudzej ziemi było powszechnym 
obyczajem u starożytnych. Tak np. król spartański Archidamos, kiedy wkracza na 
terytorium Platejów, wzywa miejscowych bogów i herosów na świadków, że winny-
mi konfliktu nie są Spartanie, lecz Platejczycy, ażeby w ten sposób odwrócić gniew 
lokalnych bóstw (Tukidydes 2,74).

288 Domyślnie: we śnie lub w postaci innych znaków. Cały ten fragment jest 
typowym przykładem małostkowej pobożności Cyrusa, a właściwie samego Kse-
nofonta. W Cyropedii (ponieważ to zwierciadło sprawiedliwego imperium) wróżby 
nigdy nie wypadają niepomyślnie, a Cyrus chlubi się, że zawsze potrafi zasłużyć na 
życzliwość bogów (1,6,4) i nigdy nie prosi ich o nic bezbożnego (1,6,6).

289 usTaWieni jako falanga (συντεταγμένοι [syntetagménoi]; dosłownie: ‘ustawieni 
/ zestawieni razem’) – por. niżej, 3,3,30, także 3,3,29. Później, w epoce aleksandryj-
skiej, termin σύνταγμα [sýntagma] był militarnym określeniem technicznym i ozna-
czał właśnie całą falangę (Asklepiodot, Tact. 2,8; 3,6; Arrian, Tact. 10,3). Por. niżej, 
przyp. 324.
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chodzą.290 Często podtrzymywali także zapalone ogniska na tyłach 
obozu w celu zmylenia wrogów: to sprawiło, że zwiadowcy wpadali 
w ręce ich przednich straży, sądząc, że owe tylne ognie są jeszcze 
daleko przed obozem.291

[3,26] Kiedy wojska jednych i drugich znalazły się już blisko siebie, 
Assyryjczycy i ich sprzymierzeńcy zbudowali wokół obozu fosę – 
zwyczaj, który jeszcze i teraz praktykują {królowie} barbarzyńscy 
tam, gdzie rozbijają obozy; a fosę budują bardzo łatwo, ponieważ 
pełno u nich rąk [do pracy].292 Wiedzą, że nocą w konne oddzia-
ły łatwo wprowadzić zamieszanie i uczynić je bezużytecznymi, 
a szczególnie [konnicę] barbarzyńską.293 [3,27] Ich konie mają spę-
tane nogi, gdy stoją u żłobów, więc jeśli ktoś ich zaatakuje, uwol-
nienie nocą takich koni przychodzi z pewnym wysiłkiem, wysiłku 
wymaga nałożenie im wędzideł, wysiłku osiodłanie, z wysiłkiem 
okrywa się je pancerzami, a jeśli nawet uda się tych koni dosiąść, 
to już w ogóle niemożliwe okazuje się przedarcie się przez obóz.294 
Z tych wszystkich powodów i ci, i inni barbarzyńcy otaczają się 
obwarowaniem, żywiąc zarazem przekonanie, że skoro znajdują 
się w miejscu zabezpieczonym, mają możliwość stoczenia walki  

290 Por. Ksenofont (Anab. 7,2,18). O przedniej straży, tj. forpoczcie, zob. Eneasz 
Taktyk (22,11).

291 zWiaDoWcy ‒ mowa o zwiadowcach assyryjskich.  ich PrzeDnich straży ‒ tj. 
Cyrusowych.

292 Jeszcze i Teraz praktykują {królowie} barbarzyńscy ‒ kolejna w Cyropedii 
uwaga odautorska. Ksenofont ma tu na myśli współczesnych mu królów perskich 
(być może też innych, np. egipskich faraonów), a określa ich mianem „barbarzyń-
ców” ze swojego, greckiego, punktu widzenia.  fosę budują barDzo Łatwo ‒ w Gre-
cji fortyfikowanie obozów należało do rzadkości.

293 [koNNicę] barbarzyńską ‒ chodzi o konnicę perską, której sposób walki autor 
miał możliwość zaobserwować podczas wyprawy Dziesięciu Tysięcy. Użycie warto-
ściującego przymiotnika jest tu ciekawe w świetle zdobyczy współczesnej narratolo-
gii. Narrator stwarza oto iluzję, że opowiada nam obiektywnie o tym, jak budowany 
jest obóz. Używa 3. osoby l.poj. i prowadzi narrację z „barbarzyńskiego” punktu 
widzenia („rozbijają”, „budują”, „wiedzą”). Tymczasem Ksenofont-Grek niszczy 
to wrażenie obiektywizmu, posługując się nagle terminem „barbarzyńska konnica”. 
W logice tej narracji jest więc sprzeczność, bo przecież barbarzyńcy nie nazwaliby 
tak siebie samych, ale pamiętamy, iż rzecz relacjonuje Ksenofont-Ateńczyk. Tak więc 
spojrzenie na tekst pod kątem technik narracji, tj. przyjrzenie się, z czyjego punktu 
widzenia „oglądamy” (są opowiadane) wydarzenia (zob. uwagi na temat fokalizacji, 
czyli ogniskowania uwagi; wyżej, przyp. 264), okazuje się bardzo interesujące. Dla 
narratologów procedura ta jest punktem wyjścia, aby dokonać ideowej (w szerokim 
sensie tego słowa) interpretacji analizowanego dzieła, dotrzeć do ukrytych motywów 
autora, który – takie jest założenie ‒ z takich czy innych względów „manipuluje” 
czytelnikiem, przekazując mu przebieg fabuły w ten, a nie inny sposób.

294 Opisana sytuacja znana była Ksenofontowi (Anab. 3,4,35) z własnego do-
świadczenia. W ogóle przemawia on tutaj jak doświadczony jeździec.
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wtedy, kiedy chcą.295 [3,28] Tak działali i byli coraz bliżej siebie. Kiedy 
podchodzili, a dzieliła ich odległość tylko około jednego parasanga, 
Assyryjczycy rozbili obóz w sposób właśnie opowiedziany; było to 
w miejscu wprawdzie otoczonym fosą, ale najzupełniej widocznym. 
Cyrus uczynił to z kolei w miejscu jak najmniej widocznym, mając 
przed sobą wioski i pagórki ‒ uważał, że jeśli całą siłę wojenną wróg 
dostrzeże nagle, będzie dlań tym straszniejsza. Owej nocy obie stro-
ny wystawiły przednie straże i udały się na spoczynek.

[3,29] Nazajutrz Assyryjczyk i Krezus oraz inni wodzowie296 po-
zwolili wojskom pozostać w obrębie umocnień, podczas gdy Cyrus 
i Kyaksares czekali z wojskiem, ustawiwszy się w szyku falangi, 
gotowi walczyć, gdyby ruszył na nich nieprzyjaciel. Kiedy jednak 
stało się jasne, ze wróg nie wyjdzie zza umocnień i nie przystąpi tego 
dnia do bitwy, Kyaksares zawołał Cyrusa i wyższych dowódców 
innych [oddziałów], po czym oznajmił:

‒ [3,30] Zdaje mi się, mężowie, iż tak jak akurat stoimy tu ustawie-
ni w szyku bitewnym, powinniśmy podejść do umocnień tamtych 
i pokazać, że chcemy walczyć. A gdyby oni nie wyszli naprzeciw, 
nasi ludzie wycofają się dzięki temu raczej przepełnieni odwagą, 
a tamtych na widok naszego bojowego zapału ogarnie przerażenie.

[3,31] Takie było jego zdanie. Cyrus:
‒ Na bogów ‒ powiada ‒ w żadnym wypadku nie uczynimy tak, 

Kyaksaresie! Bo jeśli, jak radzisz, wyruszymy jawnie, wrogowie za-
raz ujrzą nasz wymarsz i przestaną się obawiać, bo będą już wiedzieć, 
że są bezpieczni i nic złego ich nie spotka. A gdybyśmy odeszli, ni-
czego nie dokonawszy, również dostrzegą, że liczebność naszych sił 
jest o wiele mniejsza niż ich, i zaczną z nas szydzić, a nazajutrz sami 
wyruszą ze znacznie gorętszym zapałem. [3,32] W chwili obecnej mają 
świadomość, że tu jesteśmy, chociaż nas nie widzą, dlatego możecie 
być pewni, że czują respekt przed nami i rozważają, co to znaczy; 
stale też o nas rozmawiają i osobiście się cieszę, że nie przestają tego 
robić. Kiedy jednak wyruszą, wówczas i my musimy się im pokazać, 
i natychmiast doprowadzić do starcia. Zostaną zaskoczeni tam, gdzie 
od dawna sobie tego życzyliśmy.297

295 Tzn. przyjąć zaoferowaną przez przeciwnika bitwę albo się od niej wstrzymać, 
pozostając bezpiecznie za wałem i fosą otaczającą obóz.

296 Są to wszyscy sprzymierzeńcy, o których była mowa wyżej (1,5,2; por. też 
6,2,9).

297 Mianowicie w otwartym polu, gdzie o zwycięstwie rozstrzygają odwaga i wa-
leczność, a nie liczebność wojska (por. wyżej, 3,3,19). Kyaksares, który objął władzę 
królewską w Medii po śmierci swego ojca Astyagesa (2,1,16), jest formalnie naczel-
nym dowódcą armii w wojnie przeciwko Assyrii, natomiast Cyrus, który przybył na 
pomoc z 30 000 Persów, pozostaje tylko jego zastępcą. Jednak to siostrzeniec, dzięki 
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[3,33] Z tymi słowami Cyrusa zgodzili się i Kyaksares, i inni. Po 
wieczerzy wystawili straże i rozpalili wiele ognisk przed tymi poste-
runkami, po czym udali się na spoczynek. [3,34] Wczesnym rankiem 
dnia następnego, założywszy wieniec,298 Cyrus składał ofiary; zalecił 
też pozostałym współuczestnikom, by przystąpili do składania ofiar 
ozdobieni wieńcami. Kiedy nadszedł koniec uroczystości składania 
ofiar ze zwierząt,299 zwołał ich i powiedział:

‒ Dzielni mężowie, oto wieszczkowie utrzymują (a i mnie same-
mu tak się właśnie wydaje), że bogowie przepowiadają nam wal-
kę, a poprzez ofiary dają zwycięstwo oraz przyrzekają nas ocalić.300 

swemu geniuszowi strategicznemu, przy jednoczesnej miernocie wuja w sprawach 
militarnych, dosyć szybko jako faktyczny wódz stanie na czele armii medyjsko-per-
skiej. Począwszy od tej pierwszej rady wojennej, Cyrus już zawsze będzie forsował 
i narzucał swoje zdanie.

298 Wieńczenie głowy przed przystąpieniem do składania ofiary było zwyczajem 
greckim. Jednakże Herodot (1,132) podaje, że i Persowie wzywali boga, mając na 
głowie tiarę przystrojoną mirtem. Strabon (15,3) twierdzi, że u Persów tylko zwierzę 
ofiarne było wieńczone, a następnie jego mięso układano przed położeniem na ogniu 
na mirtowych i wawrzynowych gałązkach.

299 skŁadaNia ofiar ze zwierząt (ἡ θυσία [he thysía]) – główny (a z pewnością je-
den z głównych) ryt w praktyce religijnej Greków; uczestnictwo w nim było dowo-
dem pobożności antycznego Hellena. Thysía to zarazem najbardziej obcy i odstręcza-
jący w opinii znawców aspekt religii greckiej. To spojrzenie jest jednak wynikiem 
zwycięstwa chrześcijaństwa, które ostro sprzeciwiało się zabijaniu zwierząt w ofierze 
(chrześcijanie mieli tu sojuszników w osobach filozofów pitagorejskich oraz filozo-
fów cynickich, odmawiających lub krytykujących spożywanie mięsa zwierząt), nie 
tyle wszakże ze względów humanitarnych, ile w ramach walki z pogańskimi kulta-
mi. Sam termin wskazuje na dym towarzyszący spalaniu kości zwierząt; wcześniej, 
po zabiciu świni, kozła, owcy lub (rzadziej) krowy, zwierzę (tj. ofiarę) patroszono 
i dzielono na części. Mięso otrzymywali ofiarnicy (nigdy porcje nie były jednakowe), 
natomiast tłuszcz i kości wskutek słynnego podstępu Prometeusza (Hezjod, Theog. 
536‒557) stawały się własnością bogów. W samym akcie przemocy tkwiła (jak twier-
dzą znawcy) istota pobożności Greka, który wówczas właśnie kontaktował się z bó-
stwem. Thysía pozostaje przedmiotem niekończących się analiz: fascynuje i odrzuca 
zarazem, a przy tym zawiera wiele niewiadomych. Przede wszystkim pojawiają się 
pytania natury historycznej, bo nie jest dziś pewne, jak często składano tego typu 
ofiary, ile osób korzystało z uczty po zabiciu zwierzęcia i czy zawsze zabijano (oraz 
jakie) zwierzęta w ofierze bogom (polowania były z pewnością wyjątkiem). Do tego 
dochodzi kwestia najbardziej tajemnicza: genezy krwawej ofiary ‒ niektórzy dopa-
trują się jej w zwyczajach łowieckich z czasów paleolitycznych.

300 dają zwycięstwo i przyrzekają… ocalić (νίκην διδόασι καὶ σωτηρίαν ὑπ ι σχ
νοῦνται [níken didóasi kaí soterían hypischnúntai]) ‒ niezwykle fascynujący problem, szcze-
gólnie dla współczesnego czytelnika, wychowanego i żyjącego w kulturze zsekula-
ryzowanej: jak zrozumieć „religijny” aspekt greckiej wojskowości? Czy należałoby 
traktować go metaforycznie, czy literalnie? Jak czytelnik powinien przyjąć zapewnie-
nie antycznego Greka, że to „bogowie odnieśli zwycięstwo”? Kwestia komplikuje się, 
kiedy uświadomimy sobie, że na religijność grecką patrzymy często z punktu widze-
nia etyki, której źródła tkwią przecież w chrześcijaństwie (a wszak chrześcijaństwo 
przejęło wiele z filozofii greckiej, która była rodzajem komentarza do wielu aspektów 
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[3,35] Co do mnie, sam czułbym się zawstydzony, gdybym musiał 
wam doradzać, jakimi ludźmi powinniście się okazać w tej właśnie 
chwili. Wiem przecież, że rozumiecie sytuację, że jesteście już wy-
ćwiczeni301, że nieustannie puchną wam już uszy [jak mnie], tak iż 
moglibyście być instruktorami innych. Lecz jeśli jednak tak się zło-
żyło, że nie [w pełni] zdajecie sobie z tego sprawę, posłuchajcie! 
[3,36] Musimy stale pamiętać o tych sojusznikach, których niedaw-
no pozyskaliśmy i usiłujemy ich charaktery upodobnić do naszych; 
o warunkach, na jakich jesteśmy utrzymywani przez Kyaksaresa; 
o tym, w czym jesteśmy wyćwiczeni; w jakim celu ich wezwaliśmy; 
o tym, dlaczego twierdzili z zadowoleniem, że zostaną naszymi ry-
walami.302 [3,37] A jeśli chodzi o nich, i to miejcie także w pamięci, 
że właśnie ów dzień pokaże, ile jest wart każdy człowiek. Kiedy 
bowiem ludzie zaczynają się czegoś uczyć zbyt późno, nic dziwnego, 
że niektórzy z nich mogą potrzebować [ciągłego] przypominania, 
i należy tylko się cieszyć, jeżeli na skutek takiego przypominania 
w ogóle mogą stać się dzielnymi mężami. [3,38] Czyniąc to, poddacie 
próbie także samych siebie, bo człowiek, który jest zdolny w takiej 
sytuacji sprawić, by inni stali się jeszcze dzielniejsi, według wszel-
kiego prawdopodobieństwa będzie świadom, iż jest w pełni walecz-
nym mężem, ten zaś, kto zatrzymuje takie napominania tylko dla 
siebie i je pielęgnuje, jedynie w połowie może sobie rościć pretensje 
do okazania się dzielnym. [3,39] Z tego względu ‒ kontynuował ‒ nie 
przemawiam do nich, ale polecam, byście wy sami im to przekazali. 
[Żołnierze] ci powinni się starać, aby zasłużyć na waszą pochwałę, bo 
to wy przecież jesteście blisko nich, każdy we własnej części armii. 

greckiej religijności). Greccy bogowie ‒ zawistni, kłótliwi, mściwi i stronniczy (jak 
w Homerowej Iliadzie, na czele z szalejącą na polu bitewnym Ateną), uczestniczący 
w bojach i walczący wraz z ludźmi – wydają się kreaturami wyjątkowo niesympatycz-
nymi, a Tukidydes (5,105) przytacza sofistyczną myśl, iż bogowie po prostu sprzy-
jają silniejszym. Co więcej: wojna ma swego potężnego, boskiego opiekuna, Aresa, 
a Hezjodejska Eris także jest boginią. Bogowie dawnego Greka są istotami (siłami) 
mocno zaangażowanymi, choć niekoniecznie stoją na straży pokoju czy sprawiedli-
wości (chociaż takie przekonanie nie było wszakże Grekom obce; zob. wyżej, 1,6,4). 
Jako potężnym opiekunom zawsze jednak warto było składać im ofiary, także podczas 
prowadzenia wojen czy tuż przed bitwą (1,6,3). Przez cały czas trwania akcji Cyrus 
skrupulatnie wypełnia religijne obowiązki, tj. składa ofiary przed podejmowaniem 
działań i przed bitwą. W tym sensie wojna jest rytuałem religijnym. Pobożność Greka 
jest zatem pobożnością czynu i rytuału i nie stoi w sprzeczności z tym, co na wojnie 
jest normą: z zabijaniem, oszukiwaniem, podstępami. Por. także niżej, 4,1,2.

301 Chodzi o doświadczenie w bitwie.
302 o Tych sojuszNikacH, którycH nieDaWno pozyskaliśmy ‒ Cyrus mówi tutaj 

o Persach z ludu i ich nowym uzbrojeniu, dzięki czemu awansowali w poczet „rów-
nych”; zob. wyżej, 2,1,9nn.  o TyM, W czyM jesteśmy wyćwiczeNi ‒ mianowicie 
w walce wręcz; zob. wyżej, 2,1,11.
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Wiecie przecież doskonale, że kiedy sami wykażecie się wobec nich 
odwagą, będziecie uczyć ich tej odwagi nie tyle słowem, ile czynem 
– zarówno ich, jak i wielu innych.

[3,40] Na zakończenie powiedział, by udali się na posiłek, mając 
wieńce na głowach, a po wylaniu ofiar płynnych powrócili w tych 
wieńcach do swoich oddziałów.303 Po ich odejściu wezwał do sie-
bie niezwłocznie dowódców „ostatnich szeregów”304 i zalecił im, 
co następuje:

‒ [3,41] Persowie, znaleźliście się wśród „równych” i zostaliście wy-
brani, bo mimo że wydajecie się dorównywać najdzielniejszym żoł-
nierzom, to ze względu na wiek macie więcej rozwagi. Nie zajmujecie 
pozycji, która przynosi sławę mniejszą niż ta, jaką zajmują ludzie 
stojący na czele. Ustawieni bowiem z tyłu, widzicie tych, którzy są 
waleczni, a zachęcając ich, sprawiacie, że stają się jeszcze dzielniejsi, 
kiedy z kolei ktoś stchórzy, widząc to, nie pozwolicie mu, aby się 
wycofał. [3,42] Zwycięstwo przynosi korzyść właśnie bardziej wam 
niż komukolwiek, a to ze względu na wiek i ciężar ekwipunku. Jeśli 
ci z przodu wzywają was do podążania za sobą, podporządkowujecie 
się im tak, że w tym względzie nie jesteście gorsi od nich, lecz jeszcze 
zachęcacie ich, by szybciej prowadzili na wroga. Teraz oddalcie się, 
a po posiłku i wy powróćcie z wieńcami do swoich oddziałów.305

[3,43] Takimi sprawami byli zajęci Cyrus i jego ludzie. Tymczasem 
Assyryjczycy skończyli śniadanie i odważnie wyszli naprzód, usta-
wiając się ochoczo w linii bojowej. Ich król dokonywał objazdu na 
rydwanie306 i osobiście pilnował formowania tej linii. Dawał przy 
tym takie zalecenia:

‒ [3,44] Assyryjczycy, teraz musicie okazać się mężami odważny-
mi, teraz walka będzie się wszak toczyć w obronie waszego życia, 

303 W wieńcach na głowach ruszali do bitwy Spartanie, a nie Persowie (Resp.Lac. 
13,8; Anab. 4,3,17).

304 DoWóDcóW „osTaTnich szeregóW” (τοὺς οὐραγοὺς [tús uragús]; por. wyżej, 
przyp. 213) ‒ tak jak idący na czele dowódcy oddziałów, musieli wyróżniać się dziel-
nością i posiadać wieloletnie doświadczenie w walce. Ksenofont dowodził kluczowej 
roli „ostatniego szeregu” (οἱ ἐπὶ πᾶσι [hoi epí pási]; dosłownie: ‘ci za wszystkimi’) 
w każdej bitwie (6,3,25. 27), przypisywał mu także wielkie znaczenie w wojnie ma-
newrowej i wszędzie tam, gdzie trzeba było wykorzystać element zaskoczenia (Inst.
Cyr. 3,3,41; 7,1,34; 7,5,5; Equit.mag. 2,5). Te zamykające szyk oddziały najbardziej 
doświadczonych w walce weteranów miały za zadanie przeciwdziałać wszelkim 
przejawom tchórzostwa, paniki oraz braku dyscypliny wśród żołnierzy znajdujących 
się przed nimi. O roli tzw. ostatniego szeregu zob. ponadto niżej, 7,1,14. 34; 7,5,5.

305 Ksenofont ponownie przypisuje Persom spartańskie obyczaje.
306 Jak mamy okazję to oglądać (w British Museum) na fascynujących reliefach 

assyryjskich, z północnego pałacu w Niniwie nad Tygrysem, który ok. 650 r. wzniósł 
król Asurbanipal (668 ‒ ok. 630). Pałac ten odkopał w roku 1853 Hormuzd Rassam, 
ten sam, który znalazł tzw. Cylinder Cyrusa.
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za waszą ziemię, gdzie się urodziliście, i domy, gdzie się wycho-
waliście, w obronie żon i dzieci, w obronie wszelkich dóbr, jakie 
są waszym udziałem! Zwycięstwo pozwoli wam pozostać panami 
tego wszystkiego, co posiadaliście już przedtem, lecz jeśli okaże-
cie się słabsi, musicie wiedzieć, że wszystko to oddacie wrogom.307 
[3,45] Ponieważ pożądacie zwycięstwa, wytrwajcie i stoczcie bój! 
Byłoby niedorzecznością, aby ci, którzy chcą zwyciężyć, obraca-
li się w ucieczce plecami do wroga, a więc tą stroną ciała, która 
pozbawiona jest ochrony i rąk;308 byłoby niedorzecznością, gdyby 
ktoś, kto pragnie żyć, próbował uciekać, chociaż jest świadom, że 
to zwycięzcy zachowują życie, jako że tracą je raczej uciekający, 
nie zaś ci, którzy wytrwali; byłoby niedorzecznością, gdyby ktoś 
dopuszczał do klęski, wiedziony żądzą bogactwa, któż bowiem nie 
wie, że to zwycięzcy zachowują swoje mienie, a nawet zagarniają 
to, które przedtem należało do zwyciężonych, i że ci ostatni gubią 
nie tylko samych siebie, ale w ogóle tracą wszystko, co posiadają.

Tym zajmował się wtedy Assyryjczyk.
[3,46] Kyaksares pchnął wówczas [posłańca] do Cyrusa, wskazując, 

że nadeszła odpowiednia chwila, by ruszać na wrogów.
‒ Jeśli teraz poza twierdzą jest jeszcze niewielu ludzi ‒ mówił ‒ to 

w czasie naszego zbliżania się liczba wrogów wzrośnie. Nie czekaj-
my więc, aż będą od nas liczebniejsi, ale ruszajmy, póki sądzimy, że 
możemy ich łatwo pokonać.

[3,47] A znów Cyrus odpowiedział tak:
‒ Jeśli jednak, Kyaksaresie, tych, którzy zostaną pokonani, będzie 

nie więcej niż połowa wszystkich [wrogów], musisz wiedzieć, że 
będzie się o nas mówić, iż baliśmy się zaatakować całej siły i zacze-
piamy tylko nielicznych, oni sami zaś będą uważać, że nie zostali 
pokonani, dlatego też będziesz potrzebował kolejnej bitwy, podczas 
której podejmą zapewne lepsze decyzje, niż podjęli podczas tej, kie-
dy to pozwolili, byśmy ich pokonali właśnie takimi metodami walki, 
jakie chcieliśmy zastosować.

[3,48] Wysłuchawszy tego, gońcy odjechali.
W tym czasie dotarł Pers Chryzantas, a wraz z nim i inni „rów-

ni”, wiodąc ze sobą zbiegów. Cyrus, swoim zwyczajem, zaczął wy-
pytywać zbiegów o wieści z obozu wroga. Ci zaś powiedzieli, że 
wyruszyli już w pełnym uzbrojeniu i sam król poza obozem ustawia 

307 To retoryka znana także z inskrypcji (M.N. Tod, A Selection of Greek Histo-
rial Inscriptions, Oxford 1948, nr 204) i mów attyckich (np. Likurg, Leocr. 76); por. 
ponadto Eneasz Taktyk (Praef. 2), Tukidydes (5,111,5; 7,69,2).

308 Ten powszechnie znany frazes będzie później naśladował Sallustiusz (Cat. 
58; Iug. 107).
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ich w szyku bojowym, kierując długie, płomienne wezwania do [od-
działów], które [znajdują się] już poza obozem. Tak mieli, w każdym 
razie, donosić [ludzie], którzy go słyszeli. [3,49] Wtedy Chryzantas 
zapytał:

‒ Cyrusie, a cóż by się stało, gdybyś i ty skierował takie wezwa-
nie do żołnierzy, póki to jeszcze jest możliwe, może dzięki temu 
wzmocniłbyś ich odwagę?

[3,50] Na to Cyrus odrzekł:
‒ Chryzantasie, nie martw się wcale wezwaniami Assyryjczyka, 

bo żadna zachęta nie jest nigdy tak piękna, żeby sprawić, iż po jej 
wysłuchaniu mężowie, którym brakowało odwagi, natychmiast sta-
li się waleczni; a przecież i łucznicy nie staliby się takimi, gdyby 
wcześ niej nie zostali w tym wyćwiczeni, ani oszczepnicy, ani jeźdź-
cy nie byliby w ogóle zdolni do znoszenia fizycznych trudów, gdyby 
wcześniej nie odbyli odpowiednich ćwiczeń.309

[3,51] Chryzantas odpowiedział:
‒ Lecz wystarczy, Cyrusie, że dzięki takiemu wezwaniu uczynisz 

ich dusze lepszymi.
‒ Czy jednak choćby jedno wypowiedziane słowo ‒ zapytał Cyrus 

‒ ma taką moc, żeby natychmiast napełnić poczuciem honoru du-
sze słuchaczy lub powstrzymać ich od haniebnych postępków, bądź 
zachęcić do tego, by pod wpływem pochwały zechcieli całkowicie 
poddać się trudom czy niebezpieczeństwom?310 Czy ma moc, by 
trwale wyryć w umysłach, iż trzeba raczej wybrać śmierć w wal-
ce niż ocalenie w ucieczce?311 [3,52] A nawet jeśli ‒ mówił ‒ takie 
przekonania dadzą się w ludziach wyryć i na stałe już tam w nich 

309 Również i tę myśl wypowiedzianą przez Cyrusa przejął Sallustiusz (Cat. 58). 
Uwaga Ksenofonta wyraża jednak raczej życzenie wodza i stratega, niż odwołuje się 
do rzeczywistości. Ćwiczenia takie, nawet jeśli okazjonalnie je urządzano, nie były 
powszechne.

310 Możliwe, że jest to jakaś ironiczna aluzja do sofistycznej „wiary” w moc 
słowa, wyeksponowanej tak silnie już przez Gorgiasza z Leontynów w jego słyn-
nej mowie Obrona Heleny (Enc.Hel. 9). Niewykluczone, że Ksenofonta mierziła 
też niekiedy praktyka wygłaszania w obliczu starcia przemówień i zachęt, jakie 
wodzowie kierowali do swoich żołnierzy. Z drugiej strony, umieszczając mowy 
(tak w Historiii greckiej, jak w Anabazie i tutaj), szedł za tradycją Homerycką, 
Herodotejską i Tukidydejską, a siła tej tradycji była zdecydowanie zbyt wielka, 
by pomijać przemówienia.

311 Trzeba raczeJ wybrać śmierć W Walce Niż ocalenie W ucieczce (αἱρετώτερόν 
ἐστι μαχομένους ἀποθνῄσκειν μᾶλλον ἢ φεύγοντας σῴζεσθαι [hairetóterón esti macho-
ménus apothnéskein mállon é feúgontas sózesthai]) ‒ Ksenofont powtarza tu pewien ideał 
postawy obywatelskiej, rozpowszechniony i podtrzymywany szczególnie w Sparcie: 
oto obywatel, w przeciwieństwie do kupionego najemnika, nie ucieknie, nie stchó-
rzy, lecz będzie trwał na miejscu, nawet za cenę utraty życia (2,1,2 oraz przyp. 147). 
Takim obywatelem był np. Leonidas. Por. także wyżej, 3,3,45.
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pozostaną, czyż nie powinny najpierw powstać takie prawa, które 
zapewnią szlachetnym życie chwalebne i godne wolnego człowieka, 
a podłym – poniżające, przykre i nieznośne?312 [3,53] Uważam, że 
w dalszej kolejności potrzebują nauczycieli i zwierzchników, którzy 
wskażą im słuszną drogę,313 a także nauczą ich oraz przyzwyczają, 
by zalecenia te realizowali w takim stopniu, żeby wpoić sobie prze-
konanie, iż dobrzy i szlachetni są w życiu szczęśliwsi, podczas gdy 
źli i niesławni uchodzą za najbardziej nieszczęśliwych. Tak więc 
należy raczej sprawić, żeby umiejętności przystępujących [do woj-
ny] przewyższyły ich obawę przed wrogiem.314 [3,54] Gdy [żołnierze] 
ruszają z bronią w ręku do bitwy, wielu w jednej chwili zapomina 
o dawnych naukach, gdyby więc ktoś w takiej sytuacji potrafił za po-
mocą przemówień od razu uczynić ludzi walecznymi, to i nauczanie, 
i uczenie się byłyby największą ze wszystkich u ludzi zaletą. [3,55] 
Nawet ja nie mógłbym zaufać tym, których teraz przyjęliśmy do nas 
i wyćwiczyli, że zachowają stałość, gdybym nie widział, że jesteście 
obecni w pobliżu, bo to wy będziecie przecież dla tamtych wzorem 
do naśladowania, jakimi powinni się stać, zdołacie ich również po-
dźwignąć, jeśli czegoś zaniedbają. Byłbym nie mniej zaskoczony, 
Chryzantasie ‒ kontynuował ‒ gdyby pięknie wygłoszona mowa mo-
gła w jakiś sposób wzbudzić męstwo w kimś, kto zupełnie nie jest 
nauczony [dzielności], niż w przypadku, gdyby pięknie zaśpiewana 
pieśń potrafiła nauczyć zasad muzyki.

[3,56] Tak tedy rozprawiali. Kyaksares jednak ponownie wysłał 
[gońców] z wiadomością, że jego zdaniem [Cyrus] popełnia błąd, 
zwlekając, zamiast jak najszybciej ruszyć na wroga. Wówczas Cyrus 
odpowiedział gońcom:

‒ Przecież musi dobrze wiedzieć, że nie ma ich jeszcze poza 
[twierdzą] tylu, na ilu czekamy. Oświadczcie mu to w obecności 
wszystkich. Ale skoro tak uważa, już ruszam.

[3,57] Po tych słowach wezwał bogów i wyprowadził armię. Gdy 
zajął miejsce na czele, przyśpieszył tempo marszu, żołnierze szli 
za nim, zachowując szyk, gdyż wiedzieli, jak utrzymać ustawienie 

312 Ksenofont nawiązuje tu do naczelnej zasady spartańskiej ideologii państwo-
wej. Obywatele niedostatecznie wykazujący się męstwem byli w Sparcie bezwzględ-
nie karani atimią (ἀτιμία [atimía]; dosłownie: ‘brak czci’), czyli pozbawiani praw oby-
watelskich, stawali się także obiektem powszechnej wzgardy: w miejscu publicznym 
każdy mógł ich bezkarnie obrażać, nie wydawano za nich córek, a jeśli mieli dzieci, 
to i one żyły we wzgardzie (Herodot 7,232; Lizjasz 14,6‒7. 11. 15). Jest to początek 
Ksenofontowego (bardzo krótkiego zresztą) wykładu o wychowaniu w dzielności. 
Antysofistyczna retoryka ponownie jest widoczna niżej, 3,3,55.

313 Mianowicie własnym przykładem; por. niżej, 3,3,55.
314 Myśl sokratyczna, wyrażona już wyżej, 3,1,17.
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podczas marszu,315 i byli w tym wyćwiczeni. Kroczyli odważnie, 
ogarnięci pragnieniem wzajemnej rywalizacji, jako że ich organizmy 
mogły znieść wiele trudów, a ponadto wszyscy dowódcy byli na 
przedzie;316 kroczyli ochoczo, bo zachowywali rozwagę. Ponieważ 
nauczano ich tego od dawna, wiedzieli, że najbezpieczniej i naj-
łatwiej spotkać się z wrogiem oko w oko, zwłaszcza jeśli byli to 
łucznicy, oszczepnicy i jeźdźcy.317 [3,58] Dopóki pozostawali jeszcze 
poza zasięgiem pocisków, Cyrus podał hasło: „Zeus Sprzymierzeniec 
i Przewodnik”. A kiedy hasło wróciło z powrotem i przekazano mu je 
ponownie, Cyrus osobiście zaintonował zwyczajowy pean.318 Wszy-
scy przepełnieni pobożnością zaśpiewali razem donośnym głosem, 
gdyż w takiej sytuacji ci, którzy wykazują bojaźń bożą, znacznie 
mniej obawiają się ludzi.319 [3,59] Gdy pean dobiegł końca, „równi” 
szli ochoczo razem, blisko siebie. Zwracali się po imieniu do ma-
szerujących obok towarzyszy broni i towarzyszy idących za nimi320 

315 utrzymać usTaWienie PoDczas Marszu (ἐν τάξει πορεύεσθαι [en táksei poreúesthai]) 
‒ zasadniczy przedmiot troski wodzów i teoretyków wojskowości. Podobnie Stagiry-
ta (Polit. 1297b) wiedział, że siła falangi zależy od zachowania szyku.

316 Takie samo stanowisko zajmowali dowódcy w wojsku spartańskim: zawsze 
szli w pierwszym szeregu do bitwy, co wzbudzało podziw Ksenofonta (Resp.Lac. 
11,5). O zaletach takiego dowodzenia będzie jeszcze mowa dalej (7,5,5).

317 Pewna sprzeczność, bo istotą walki tych formacji było unikanie spotkania 
oko w oko z ciężkozbrojnym hoplitą. W podtekście Ksenofont zdaje się potwierdzać 
stereotypowe myślenie, iż łucznik czy procarz tak naprawdę nie walczą. Por. wyżej, 
przyp. 162 i 280.

318 HasŁo wróciŁo z PoWroTeM i przekazaNo Mu Je PonoWnie ‒ w wojsku greckim 
podane na nowo bezpośrednio przed bitwą hasło przechodziło z ust do ust wzdłuż 
szeregu od prawego do lewego skrzydła, po czym wracało ponownie od lewego na 
prawe. Zwyczaj ten zdziwił Cyrusa Młodszego przed bitwą pod Kunaksą, kiedy ha-
sło („Zeus Zbawca i Zwycięstwo”) wędrowało właśnie wzdłuż greckich szeregów, co 
dowodzi, że Persom był całkowicie nieznany (Anab. 1,8,16). Por. także niżej, 7,1,10. 
 Pean (παιᾶνα [paiána]) – był to rodzaj hymnu, śpiewanego przez chór ku czci bóstwa 
(najczęściej Apollona). Tutaj oznacza pieśń bojową (ἐμβατήριος / ἐπινίκιος [embatérios / 
epiníkios]). Ruszając do bitwy, wojsko greckie śpiewało pean ku czci Aresa z przydom-
kiem Enyalios (por. także niżej, przyp. 615), boga wojny znanego już Homerowi, a po 
bitwie – ku czci Apollona. Por. niżej, 4,1,6; 4,3,19; 5,2,14; 6,3,27; 7,1,9. 25‒26, oraz 
Anab. 1,8,18. W wersji tekstu, jaką przyjął w swoim wydaniu Marcel Bizos, Cyrus 
intonuje pean ku czci Dioskurów, a wiadomo, że Kastor i Polideukes byli herosami 
szczególnie czczonymi w Sparcie. Byłby to zatem jeszcze jeden przykład przeniesie-
nia przez Ksenofonta greckich kultów do Persji, tak jak w wypadku innych helleń-
skich bóstw pojawiających się w Cyropedii: Zeusa, Apollona, Heraklesa czy Hestii.

319 wykazują bojaźń bożą (οἱ δεισδαίμονες [hoi deisdaímones]) – termin grecki nie 
ma tutaj pejoratywnego znaczenia, wskazującego na osobę zabobonną, skarykaturo-
waną przez Teofrasta w Charakterach (Char. 16, passim) i tak wyśmiewaną później 
przez filozofów epikurejskich.  Jedno z najcelniejszych zdań w Cyropedii, trafnie 
pokazujące religijną mentalność antycznego Greka.

320 ToWarzyszy idącycH za niMi (ἐπιστάτας [epistátas]) ‒ ἐπιστάτης [epistátes] to fa-
chowy termin militarny, szczególnie w epoce aleksandryjskiej, oznaczający dosłownie 
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i powtarzali co chwila: „Prowadźcie, przyjaciele! Prowadźcie, dziel-
ni mężowie!”. Tak zachęcali się wzajemnie do marszu. Słysząc to, 
żołnierze stojący z tyłu wzywali ze swej strony tych na przedzie, 
aby ich żwawiej prowadzili. Armia Cyrusa była przepełniona żądzą 
walki, ambicją, siłą i odwagą, otuchą, rozwagą i posłuszeństwem, 
a nic, jak sądzę, nie jest groźniejsze dla nieprzyjaciół.321

[3,60] Kiedy główne siły perskie już się zbliżyły, ci z Assyryj-
czyków, którzy po zeskoczeniu z rydwanów walczą wysunięci na 
przedzie, ponownie wchodzili na te rydwany i wycofywali się ku 
swojemu wojsku.322 W tym czasie ich łucznicy, oszczepnicy i pro-
carze zaczęli miotać pociski, nim te jeszcze mogły dosięgnąć celu. 
[3,61] Gdy atakujący Persowie znaleźli się w zasięgu wypuszczanych 
pocisków,323 Cyrus zakrzyknął:

‒ Najwaleczniejsi żołnierze, niech każdy z was przyśpieszy kroku, 
okaże teraz swą dzielność i poda ten rozkaz dalej!

I przekazywali go sobie. Pod wpływem zapału, gniewu i pragnie-
nia bezpośredniego starcia niektórzy zaczęli biec i cała falanga324 

‘żołnierza następującego po’ (Asklepiodot, Tact. 2,3‒4; 4,2; Arrian, Tact. 6,4; 12,3‒4). 
Epistátai tworzyli lochos.

321 Opisany tu atak Persów nacierających pod wodzą Cyrusa bardzo przypomina 
szturm spartańskich hoplitów: dowódcy kroczący na czele, żołnierze śpiewający wo-
jenny hymn-pean itp. Kolejny przykład pięknej retoryki autora, który w całej księdze 
zapewnia czytelnika, że nic nie jest tak groźne dla wroga jak wyćwiczenie i praktyka. 
 żądzą walki, ambicją, siŁą i odwagą, otucHą, rozwagą i posŁuszeństwem (προθυμίας, 
φιλοτιμίας, ῥώμης, θάρρους, παρακελευσμοῦ, σωφροσύνης, πειθοῦς [prothymías, filoti-
mías, rhómes, thárrhus, parakeleusmú, sofrosýnes, peithús]) ‒ zauważmy, iż pierwsze pięć przy-
miotów ducha stoi jak gdyby w sprzeczności z dwoma pozostałymi: owszem, Cyrus 
zachęca do odwagi, ale nie do brawury (por. wyżej, 2,1,22 oraz przyp. 164 [s.v. ‘lubił 
wyzwania, ale bez brawury’]), stąd nawet najbardziej odważny żołnierz nadal musi 
być „rozważny” i „posłuszny”, co w realiach greckich oznaczało, iż nie może zrobić 
nic, co zagroziłoby rozerwaniem szyku i naraziło życie towarzyszy broni (parastátai). 
Kilka zdań dalej (3,3,61) mamy dowód, że Ksenofont uważnie przeczytał Homera, 
pojawia się bowiem homerycki „gniew”, a raczej „zaciekłość” (μένους [ménus]), afekt 
wyjątkowo niebezpieczny dla zachowania ciągłości walczącej linii hoplitów.

322 Załogę rydwanu stanowili: powożący, ale nie biorący udziału w walce, woźni-
ca (ἡνίοχος [heníochos]) oraz wojownik (παραιβάτης [paraibátes]), który mógł prowadzić 
walkę albo z wysokości rydwanu, albo ‒ po zeskoczeniu na ziemię ‒ pieszo, posuwa-
jąc się przed rydwanem (zob. przyp. 532). Zadaniem żołnierzy walczących z rydwa-
nów było rozpoczęcie bitwy. Podjeżdżali w kierunku nieprzyjacielskiego wojska, za-
wracali rydwany, zeskakiwali z nich i rozbiegali się jako harcownicy na polu bitwy, 
a kiedy linia bojowa wroga była tuż tuż, wskakiwali ponownie na wozy i pośpiesznie 
wycofywali się pod osłonę własnych wojsk. Por. niżej, 6,1,27‒28; 6,2,17; 7,1,29; 
oraz przyp. 151, 531 i 618.

323 Wejście w strefę rażenia wrogich pocisków zmuszało atakujących do niemal 
bezwiednego przyśpieszenia kroku, który rychło przemieniał się w bieg.

324 caŁa falanga (πᾶσα ἡ φάλαγξ [pása he fálanks]) – kolejny przykład greckiego 
terminu na oznaczenie perskiej formacji, co oczywiście zakłada, że nie chodzi tutaj 
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ruszyła biegiem. [3,62] I sam Cyrus, zapominając o utrzymaniu kroku, 
prowadził ich biegiem, krzycząc:

‒ Kto za mną?! Kto dzielny?! Kto pierwszy powali [wrogiego] 
żołnierza?!

Ci, którzy to usłyszeli, odpowiedzieli mu takim samym krzykiem 
i tak, jak polecił, krzyk przechodził przez usta wszystkich:

‒ Kto za mną?! Kto dzielny?!
[3,63] W stanie takiej euforii Persowie zbliżali się [do przeciwnika]. 

Wrogowie nie zdołali dłużej wytrwać w miejscu, lecz odwrócili się 
i zaczęli uciekać do twierdzy.325 [3,64] Tymczasem Persowie ścigali ich 
aż do wrót, a podczas ich spychania wielką ilość położyli trupem, 
wskakiwali też za tymi, którzy wpadli do rowów, i zabijali tak lu-
dzi, jak i konie; również kilka rydwanów, zmuszonych do ucieczki, 
wpadło do rowów. [3,65] Na ten widok jazda Medów ruszyła na kon-
nicę wroga, ale i ta się wycofała. Wtedy nastąpił pościg za konnicą 
i rozpoczęła się rzeź koni i ludzi.326 [3,66] Assyryjczycy z twierdzy, 
którzy stali na koronie [wału] fosy,327 nie wiedzieli wcale, czy strze-
lać z łuków czy razić siejących rzeź [Persów] oszczepami, zresztą 
z powodu strasznego widoku i przerażenia i tak nie byli w stanie 
tego robić. Kiedy zorientowali się, że kilku Persów odcięło im drogę 
do bram twierdzy, szybko wycofali się nawet z tych wewnętrznych 
przyczółków. [3,67] Widząc uciekających już w obrębie samego obo-
zu, kobiety Assyryjczyków i ich sprzymierzeńców podniosły płacz 
i przerażone rzuciły się przed siebie – i te, które miały dzieci, i te 

o terminus technicus, ale zjawisko zwane interpretatio Graeca. „Falangą” perską 
jest więc zatem ogólnie piechota, ustawiona we w miarę zwartym szyku i atakują-
ca w biegu. Nie oznacza to bynajmniej, iż Ksenofont popełnia anachronizm (wszak 
widział perską piechotę w akcji), ale że tak wielka była siła skojarzeń i ograniczeń 
językowych. Dla wielu greckich obserwatorów piechota monarchii orientalnych mia-
ła z pewnością wiele wspólnego z grecką, a Ksenofontowi nie chodziło tu o elementy 
uzbrojenia czy wyposażenia, lecz o podobną siłę uderzenia piechurów, funkcjonują-
cych razem jak walec (taka jest zresztą etymologia słowa fálanks). Mimo że termin 
ten pojawia się dopiero tutaj, wcześniej już autor użył imiesłowów (συντεταγμένοι 
[syntetagménoi] ‒ 3,3,25 i συνταξάμενοι [syntaksámenoi] ‒ 3,3,29) oznaczających ‘usta-
wienie falangi do boju’; por. wyżej, przyp. 289.

325 Rekonstrukcja zachowania Assyryjczyków ma swe źródło w rzeczywistości 
i wschodniej, i greckiej: wiele bitew rozstrzygnęła ucieczka jednej ze stron.

326 Trzeba tu podziękować Ksenofontowi, iż oszczędził czytelnikowi szczegółów. 
W Agesilaosie (2,14) dał jednak zwięzły opis, jak wygląda pobojowisko; por. także 
Tukidydes (7,84‒85) oraz niżej, 7,1,29‒35.

327 na koroNie [waŁu] fosy (ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς τάφρου [epí tés kefalés tés táfru]; 
dosłownie: ‘na głowie rowu, na grzebieniu fosy’) ‒ należy przez to rozumieć, że 
przy kopaniu fosy ziemię odrzucano na stronę wewnętrzną i tak powstał wał, który 
następnie wzmocniono od zewnątrz palisadą, pozostawiając luki na wrota. Wał, po-
przerywany wejściami, dzielił się więc na kilka części – „głów” (κεφαλαί [kefalaí]).
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młodsze; rozdzierały peplosy328 i kaleczyły sobie twarze, błagając 
każdego, kogo napotkały, by nie uciekał i nie zostawiał ich, ale bronił 
dzieci, je same i siebie. [3,68] Wtedy nawet królowie i ich najbardziej 
zaufani ludzie zajęli miejsce przy wejściach i weszli na wały, gdzie 
sami walczyli i innych do walki zachęcali. [3,69] Gdy Cyrus roze-
znał się w tym, co zaszło, przestraszył się, by nieliczni jego ludzie 
(mimo że czynili spustoszenie w środku) nie zostali zabici przez 
przeważającą siłę wroga, dlatego zalecił im wycofywać się krok po 
kroku poza zasięg pocisków {i czekać na rozkazy}.329 [3,70] Każdy 
mógł się wówczas przekonać, że „równi” byli wyszkoleni jak należy, 
niezwłocznie bowiem usłuchali poleceń, niezwłocznie też zaczęli 
wydawać je innym. Kiedy znaleźli się poza zasięgiem pocisków, 
wytrwali na miejscu, gdyż dobrze wiedzieli, gdzie każdy powinien 
się znaleźć – lepiej nawet niż wiedzą to członkowie chóru.330

328 Kolejny przykład interpretatio Graeca.
329 wycofywać się krok Po kroku (ἐπὶ πόδα ἀνάγειν [epí póda anágein]; dosłownie: 

‘cofać się na nogę’, czyli bez odwracania się, z twarzą zwróconą w kierunku nieprzy-
jaciela) ‒ więcej na temat tego manewru niżej, 7,5,6.  {i czekać na rozkazy} (καὶ 
πείθεσθαι [kaí peíthesthai]; dosłownie: ‘być posłusznym’) ‒ lapidarny często sposób 
wyrażania się Ksenofonta stanowi wystarczające uzasadnienie dla przyjętej w tekście 
wersji tłumaczenia, ale być może w sformułowaniu tym kryje się zarazem sugestia, 
że żołnierze Cyrusa zapędzili się w walce za daleko, a bez odrębnego rozkazu nie 
powinni byli tak daleko zapuszczać się w obręb twierdzy Assyryjczyków, okazali 
się więc niesubordynowani i Cyrus przywołuje ich do porządku, każąc oczekiwać 
dalszych rozkazów. Wydawca tekstu będącego podstawą przekładu usuwa zresztą te 
słowa, mimo zgodnego brzmienia rękopisów.

330 Autor ma oczywiście na myśli chór ustawiony na orchestrze greckiego teatru.




