
KSI¢GA CZWARTA

[1,1] Cyrus przez niezbyt długi czas pozostał jeszcze na miejscu 
wraz ze swoim wojskiem, dając do zrozumienia, że jest gotowy do 
walki, gdyby ktokolwiek chciał ją podjąć. Ponieważ nikt nie prze-
jawiał takich chęci, wycofał się na odległość, jaka wydała mu się 
odpowiednia, a następnie rozbił obóz. Rozstawiwszy czujki, wysłał 
przodem podjazd. Sam zajął miejsce pośrodku, wezwał do siebie 
żołnierzy i przemówił tak:

‒ [1,2] Persowie, przede wszystkim sławię bogów, jak tylko po-
trafię, a wy wszyscy, jak sądzę, również! Los bowiem dał nam nie 
tylko zwycięstwo, ale i ocalenie.331 Za to, co posiadamy, powinniśmy 
złożyć bogom ofiary dziękczynne.332 Ja zaś sławię was jako całość. 
Czyn, którego dokonaliście, jest wszak znakomitym osiągnięciem 
was wszystkich. Skoro zaś poznam miarę dokonań każdego z osob-
na, wówczas postaram się tak słowem, jak czynem każdego stosow-
nie uczcić. [1,3] O stojącego najbliżej mnie taksjarchę Chryzantasa 
nie potrzebuję pytać, gdyż sam wiem, jak stawał. Sądzę, że i on 

331 sŁawię (ἐπαινῶ [epainó]) – Grek nie wielbił swoich bogów, a jego postawę moż-
na określić jako amalgamat strachu i rezerwy z atencją i szacunkiem. Wynikało to 
z przeświadczenia, iż bogowie są potężnymi siłami, o których łaskawość i przychyl-
ność należało zabiegać, składając przede wszystkim ofiary (3,3,34). Znawcy religii 
greckiej porównują relację człowiek‒bóg do relacji istoty silniejszej i potężniejszej 
ze słabszą, szukającą u niej wsparcia, protekcji i opieki (analogią byłyby tu stosunki 
opiekun/patron‒klient). Nie należy jednak zakładać, że bóstwo stanowiło dla Greka 
wyłącznie zagrożenie, mściwą i destrukcyjną siłę, jakkolwiek myśl ta jest obecna 
i u Homera, i u Herodota, i w tragedii, a później u epikurejczyków. Z drugiej bowiem 
strony, wbrew Platonowi, bogowie byli dla Greków ostoją ładu i sprawiedliwości 
(np. Zeus), osądzali ich za dopuszczanie się zła i zsyłali na nich kary.  nie tylko 
zwycięstwo, ale i ocalenie ‒ por. wyżej, 3,3,34.

332 ofiary dziękczyNNe (χαριστήρια [charistéria]) – właściwie były to ‘dary wotyw-
ne’ (inaczej: ἀναθήματα [anathémata]), tj. drogocenne przedmioty składane przez Gre-
ków w świątyni w podzięce za wysłuchanie próśb lub ocalenie; obrządek połączony 
był zwykle z uroczystą ofiarą.
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dokonał tych wszystkich rzeczy, których i wy dokonaliście. Kiedy 
wydałem rozkaz do odwrotu i wezwałem go po imieniu, choć miał 
już krótki miecz wydobyty niczym do cięcia wroga, usłuchał mnie 
natychmiast i powstrzymawszy się od tego, co już już zamierzał 
uczynić, wykonał rozkaz.333 I sam się wycofał, i bezzwłocznie pole-
cił to innym. W rezultacie zdążył uformować szyk poza zasięgiem 
pocisków, zanim wróg zorientował się, że nasze wojsko się wycofa-
ło, nim nieprzyjaciele zdążyli napiąć łuki i cisnąć oszczepami. Tym 
samym okazał posłuszeństwo, dzięki czemu i sam nie odniósł rany, 
i swoich ludzi ochronił przed odniesieniem ran. [1,4] Widzę jednak 
innych z ranami, toteż po zbadaniu, kiedy zostali ranni, podejmę 
co do nich odpowiednią decyzję.334 A co do Chryzantasa, pragnę 
uhonorować go stanowiskiem chiliarchy, gdyż okazał się sprawcą 
militarnych dokonań, był też na tyle rozważny, by słuchać rozkazów, 
i na tyle utalentowany, by je wydawać. Jeżeli bóg ześle inne jeszcze 
pomyślne zdarzenie, wówczas też nie zapomnę o nim. [1,5] Pragnę, 
byście i wy wszyscy o tym pamiętali ‒ kontynuował. ‒ Nigdy też 
nie przestawajcie zastanawiać się nad tym, co widzieliście dzisiaj 
podczas tej bitwy, by samym sobie móc odpowiedzieć [na pytanie], 
czy życie można ocalić tchórzostwem, czy raczej dzielnością; czy 
łatwiej ustępują ci, którzy chcą walczyć, czy ci, którzy tego nie chcą; 
i jaką rozkosz przynosi zwyciężanie.335 Sami też możecie w tej chwi-

333 Chryzantas okazuje czysto spartańskie posłuszeństwo i tak odczytywali jego 
zachowanie już starożytni czytelnicy Cyropedii; por. Plutarch (Quaest.Rom. 39 = 
Moralia 273f).

334 Dla Cyrusa było rzeczą istotną ustalenie, kiedy żołnierze odnieśli rany: przed 
czy po otrzymaniu rozkazu o odwrocie, co wskaże, czy usłuchali rozkazu, czy nie; 
zob. wyżej, 3,3,59. Zainteresowanie Cyrusa ranami ociera się o swoisty fetyszyzm, 
wspólny zresztą środowisku żołnierskiemu. W przekonaniu wielu dowódców zadane 
im rany i blizny są miarą ich waleczności – widomą oznaką męstwa i przedmiotem 
dumy, legitymacją i miarą areté. Tekstem archetypicznym była dla Greków Iliada, 
obfitująca w szczegółowe opisy zadawania ran i medyczną wręcz wnikliwość w re-
lacjonowaniu uszkodzeń ciała (np. Il. 14,402‒417).

335 dzielNością (ἀρετή [areté]) – dawna, homerycka cnota, tj. dzielność na polu 
bitwy, tak mocno hołubiona przez oligarchiczne elity miast-państw w epoce archa-
icznej, została następnie przejęta przez społeczności poleis epoki klasycznej, by stać 
się wreszcie jednym z głównych filarów ideologii monarszej czasów aleksandryj-
skich; areté (jej rzymskim odpowiednikiem była virtus) stała się charakterystycznym 
przymiotem arystokraty (3,3,8; 4,1,4).  rozkosz Przynosi zwyciężaNie – interesująca 
myśl, iż istnieje związek pomiędzy odczuciami towarzyszącymi zwycięstwu i miło-
snym uniesieniom. Ta metafora mówi wiele o Grekach i ich sensualnym postrzega-
niu świata (por. relief ze świątyni Ateny Nike ukazujący w zmysłowej pozie boginię 
zwycięstwa wiążącą sandał czy rzymski relief przedstawiający podbój Brytanii przez 
cesarza Klaudiusza jako przemoc fizyczną na kobiecie). Historycy literatury zwracają 
uwagę na opinię Tukidydesa (6,24,3), iż w przeddzień wyprawy sycylijskiej Ateńczy-
ków ogarnął jakby demon żądzy, którego nie udało się powstrzymać. Podobnie jest 
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li najlepiej te sprawy ocenić, kiedy już ich doświadczyliście, a do 
zdarzenia doszło dopiero co. [1,6] A jeśli będziecie o tym zawsze pa-
miętać ‒ kończył ‒ staniecie się waleczniejsi. Udajcie się teraz, jako 
mężowie mili bogom, dzielni i pełni rozwagi, na ucztę, wylejcie 
płynne ofiary bogom, zaintonujcie pean i jednocześnie nasłuchujcie 
dalszych rozkazów.336

[1,7] Po tych słowach wskoczył na konia i odjechał. Przybywszy do 
Kyaksaresa, przywitał się zgodnie ze zwyczajem, rozejrzał i zapytał, 
czy czegoś nie potrzeba, po czym powrócił do swej armii. Ludzie 
ze świty Cyrusa zjedli posiłek, rozstawili czaty, jak należało, i udali 
się na spoczynek.

[1,8] Choć wszyscy Assyryjczycy upadli na duchu po śmierci wład-
cy337 i najdzielniejszych ludzi z jego otoczenia, to wielu nocą uciekło 
z obozu. Gdy Krezus oraz inni ich sprzymierzeńcy to zobaczyli, 
ogarnęło ich zwątpienie. Cała sytuacja stawała się beznadziejna. 
Poczucie bezradności u wszystkich pogłębiał fakt, że dowództwo 
armii338 straciło głowę. Opuszczają zatem obóz i uchodzą nocą. [1,9] 
Kiedy nazajutrz okazało się, że obóz wroga opustoszał, Cyrus na-
tychmiast wprowadził tam najpierw Persów: w obozie pozostawiono 
wiele owiec, dużą ilość bydła i pełno wozów, załadowanych wsze-
lakim dobrem. Potem [do obozu] wkroczyli również wszyscy Me-
dowie z otoczenia Kyaksaresa i przyrządzili tam śniadanie. [1,10] Po 
śniadaniu Cyrus wezwał własnych taksjarchów i rzekł, co następuje:

tutaj, jakkolwiek niewykluczone, iż Ksenofont zawarł jakąś aluzję do obowiązującej 
w Sparcie ideologii zwycięstwa (nieobcej również Ateńczykom), pozbawionej jednak 
seksualnych skojarzeń, za to przepełnionej uniesieniami bardziej wysublimowanymi, 
obliczonymi na estetyzację doświadczenia śmierci, która dla Spartan była po prostu 
piękna.

336 Mili bogoM (θεοφιλεῖς [theofileís]) – por. Herodot (1,87), Platon (Resp. 2 = 382e; 
Phlb. 39e). Zyskanie przychylności bogów było stałą troską Greka, temu też służyło 
składanie ofiar, tak częste w Cyropedii, że aż monotonne; antropolodzy jednak twier-
dzą, iż powtarzanie czynności jest istotą rytuału.  WyleJcie pŁyNNe ofiary bogoM ‒ 
zob. wyżej, 3,3,22.  zainTonuJcie Pean ‒ zob. wyżej, 3,3,58.

337 Przy opisie bitwy nie było mowy o jego śmierci, musiał jednak zginąć, broniąc 
wału otaczającego assyryjski obóz (3,3,68). To był „dobry” król assyryjski, o którego 
zgonie Ksenofont wspomni niżej, tam również zamieści jego pochwałę (4,6,2).

338 DoWóDzTWo arMii (τὸ ἡγούμενον… φῦλον [tó hegúmenon… fýlon]; dosłownie: 
‘grupa ludzi dowodzących’, rodzaj ‘sztabu’) ‒ trudno przesądzać, iż Ksenofont nie 
miał informacji o strukturze armii assyryjskiej z VI w., bo ‒ jak wiadomo ‒ ceniono 
tam najemników greckich i Grecy, zwłaszcza ci z Azji Mniejszej oraz przebywający 
potem na dworze perskim (jak lekarz i historyk Ktezjasz), mogli niemało o niej wie-
dzieć; wykorzystywano też informacje pozyskiwane od jeńców (4,5,56). Istnienie 
takiego sztabu nie wykluczało roli króla jako naczelnego dowódcy. Mimo to przyjęta 
przez Ksenofonta konwencja prozatorskiego eposu dydaktycznego nie pozwala jed-
noznacznie stwierdzić, czy zawsze w równym stopniu zależało mu na historycznej 
skrupulatności, czy zadowalał się zasłyszanymi opowieściami.
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‒ Jakże wiele wspaniałych bogactw, mężowie, może ujść naszych 
rąk, mimo że bogowie przyznali je właśnie nam! Sami teraz bowiem 
widzicie, że nieprzyjaciel ucieka przed nami ze strachu. A nawet jeśli 
jacyś ludzie byli jeszcze w obwarowaniach, ale opuścili je i uciekają, 
to jak ktokolwiek może sądzić, że wytrwają na nasz widok w otwar-
tym polu? Skoro nie potrafili dotrzymać pola, mimo że nawet nie 
doświadczyli walki z nami, jakże wytrwają teraz, kiedy już zostali 
pokonani i doznali od nas tak wielu klęsk? Kiedy ich najlepsi ludzie 
polegli, jakże ci, którzy są od tamtych gorsi, zechcą się z nami bić?

[1,11] Wtedy ktoś zapytał:
‒ Skoro takie dobra są w naszym zasięgu, to czemu jak najszyb-

ciej nie organizujemy pościgu?
Odparł:
‒ Bo brakuje nam koni, a najlepsi z wrogów, których mieliśmy 

okazję albo schwytać, albo zabić, mkną właśnie na koniach.339 Z po-
mocą bogów byliśmy w stanie zmusić ich do ucieczki, ale nie damy 
rady ująć ich w pościgu.

‒ [1,12] Czemu więc ‒ zapytali ‒ nie pojechałeś do Kyaksaresa i nie 
powiedziałeś mu tego?

A on odparł:
‒ Jedźcie wszyscy za mną, niech wie, co każdy z was sądzi na 

ten temat!
Wówczas wszyscy tam się udali i każdy wyłożył to, co uważał za 

właściwe, jeśli chodzi o braki w jakichś sprawach.
[1,13] A Kyaksares był zarazem nieco zazdrosny, że to oni rozpo-

częli taką mowę, jednocześnie wydawało mu się rzeczą pożądaną nie 
narażać się znowu na niebezpieczeństwo.340 Ponieważ akurat starał 
się on zaznać radości i widział, że wielu Medów także o to zabiega, 
powiedział tak:

‒ [1,14] Cyrusie, z tego, co widzę i słyszę, miarkuję, że wy, Per-
sowie, bardziej niż inni ludzie staracie się, by goniąc chciwie za 
rozkoszą, nie poprzestać na zadowoleniu się tylko jedną.341 Mnie zaś 

339 Jazda Assyryjczyków i ich sprzymierzeńców liczyła 60 000 żołnierzy, jazda 
Medów i Armeńczyków, która była w stanie ścigać nieprzyjaciela, 14 000, a więc 
mniej niż 1/4 konnicy przeciwnika (2,1,6).

340 Ta cecha charakteru Kyaksaresa ujawni się zwłaszcza w trakcie długiej dys-
kusji z siostrzeńcem (5,5,6–10. 25–34).

341 Bardzo popularny stereotyp wśród mieszkańców Hellady. Wyobrażenia 
o Persji jako krainie i państwie rozkoszy i przepychu (ów mit zepsutych moralnie 
społeczności Orientu żył potem własnym życiem przez kolejne stulecia, by wspo-
mnieć choćby o Listach perskich Monteskiusza) ściśle łączyły się z greckimi poglą-
dami na monarchię i ustrój despotyczny: Wielki Król i jego dwór uosabiali co prawda 
tyranię i okrucieństwo, lecz symbolizowali zarazem niedostępny Grekom, a przez to 
fascynujący ich, świat pałaców, pięknych kobiet, eunuchów-intrygantów, wystaw-
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z kolei wydaje się, że o wiele większą korzyść przynosi zachowanie 
powściągliwości342 nawet wśród największych rozkoszy. A czy coś 
jest w stanie przynieść ludziom rozkosz większą od radości, która 
nas obecnie spotkała? [1,15] Jeśli więc ‒ {o ile los nam dozwoli} ‒ 
z rozwagą jej upilnujemy, prawdopodobnie zdołamy nawet dożyć 
starości jako ludzie cieszący się szczęściem, i to bez narażania się 
na niebezpieczeństwo, jeśli zaś będziemy korzystać [z powodzenia] 
w sposób zachłanny, goniąc za coraz to nowymi rozkoszami, baczcie, 
byśmy nie doznali tego, co, jak powiadają, na morzu wycierpiało 
wielu ludzi, którzy wskutek powodzenia nie chcieli zaprzestać że-
glugi i podczas żeglugi zginęli, a wielu innych, którzy cieszą się 
ze zwycięstwa, dąży do kolejnych i marnuje to poprzednie.343 [1,16] 
Jeśli uciekaliby wrogowie mniej od nas liczni, może byłoby bez-
piecznie ścigać tych nielicznych. Pamiętajcie jednak, że my wszyscy 
odnieśliśmy zwycięstwo, walcząc teraz tylko z częścią ich armii, 
a przecież inni w ogóle nie brali udziału w bitwie. Jeśli nie zmu-
simy ich do walki, pozostaną w niewiedzy o sobie i o nas, a przez 
tę niewiedzę oraz słabość ustąpią.344 Gdyby zaś dowiedzieli się, że 
odchodząc, nie narażają się wcale na mniejsze niebezpieczeństwo, 
niż gdyby zostali, obyśmy nie zmusili ich do okazania waleczności, 
nawet wbrew ich woli. [1,17] Wiedz, że pragniesz schwytać ich kobiety 
i dzieci nie mniej, niż oni pragną je ocalić. Weź także pod uwagę, 
że i dziki, i lochy uciekają z młodymi, kiedy zostaną dostrzeżone, 
nawet jeśli są w licznym stadzie, lecz jeśli ktoś usiłuje upolować 

nych uczt i ostentacyjnego bogactwa (Poliajnos 4,3,32); szczególną popularnością 
cieszyły się historie z haremu, podglądające życie Króla i jego żon oraz nałożnic. Tak 
pisarze epoki klasycznej (Herodot, Ktezjasz, Dejnon, Heraklejdes z Kyme), jak i póź-
niejsi (w tym tworzący w czasach tzw. II sofistyki autorzy romansów czy Athenajos) 
podtrzymywali mit wyuzdanych, pławiących się w rozpuście i zdegenerowanych 
Persów. Do utrwalenia się tego poglądu przyczynił się także Ksenofont, a następne 
po nim pokolenie Greków otrzyma kolejny dowód perskiej słabości i zniewieścienia: 
błyskawiczny podbój imperium Achemenidów przez niskiego wzrostem, ale owład-
niętego żądzą władzy, wielkiego duchem megalomana z Macedonii – nowego Achil-
lesa. Por. także niżej, przyp. 998 [s.v. ‘kiedy wojują między sobą’].

342 zachoWanie powściągliwości (ἐγκρατῆ εἶναι [enkraté eínai]) – ἐγκρατεία ([enkra-
teía]; dosłownie: ‘panowanie nad sobą, opanowanie, umiar’) była jedną z najbardziej 
sławionych cnót w etyce greckiej, cenioną i podziwianą szczególnie u ludzi, którzy 
mieli władzę i mogli jej nadużywać; opanowanie to także jeden z kardynalnych przy-
miotów idealnego monarchy w epoce hellenistycznej. Zob. także niżej, 4,5,15.

343 nie chcieli zaprzestać żeglugi i PoDczas żeglugi zgiNęli ‒ porównania nau-
tyczne pojawiają się dość często w twórczości Ksenofonta, są one bowiem rzeczą na-
turalną u pisarza, którego ojczyzna – Hellada, a w szczególności Ateny, była krajem 
żeglarzy; por. niżej, 5,4,6; 6,1,16.  Morał całego tego fragmentu jest banalny i nieco 
zaskakujący w ustach Kyaksaresa.

344 pozostaNą W nieWieDzy o sobie i o nas ‒ czyli jak oni w rzeczywistości są silni, 
a jak my jesteśmy słabi.  sŁabość (μαλακίαν [malakían]) ‒ por. Tukidydes (2,40,1).
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któreś z młodych, samica nie tylko nie ucieka, nawet jeśli jest akurat 
sama, ale atakuje myśliwego.345 [1,18] W chwili obecnej, kiedy oni 
zamknęli się w obwarowaniach, dali nam możliwość zastanowienia 
się, w jaki sposób i jakimi siłami chcielibyśmy z nimi walczyć. Ale 
jeżeli wyjdziesz im naprzeciw na wolną przestrzeń, a oni zorientują 
się i podzielą siły tak, że jedni staną naprzeciw nas z przodu, jak 
teraz, drudzy z boku, a inni z tyłu, pomyśl, żeby nikomu z nas nie 
zabrakło wielu rąk i oczu. Poza tym ‒ dodał ‒ nie chciałbym teraz, 
gdy widzę szczęśliwych Medów,346 niepokoić ich i zmuszać, aby 
narażali się na niebezpieczeństwo.

[1,19] Cyrus, podchwyciwszy, rzekł:
‒ Ależ nie zmuszaj nikogo, lecz daj tylko tych, którzy zechcą 

pójść za mną, a być może wrócimy, wiodąc dla ciebie i każde-
go z twoich przyjaciół coś, co sprawi nam wszystkim radość. 
Nie będziemy ścigać głównych sił wroga, bo jak moglibyśmy go 
schwytać. Ale jeśli trafimy albo na jakąś grupę żołnierzy, która 
się odłączyła, albo na pozostawioną w tyle, doprowadzimy ich do 
ciebie. [1,20] Rozważ ‒ mówił ‒ że i my, kiedy tego potrzebowałeś, 
przebyliśmy do ciebie długą drogę, gdyż wypadało ci oddać przy-
sługę. Sam też postępujesz wobec nas sprawiedliwie, bo odpłacasz 
przysługą, byśmy z łupami dotarli do domu i nie spoglądali wszy-
scy na twój skarbiec.

[1,21] Wtedy odezwał się Kyaksares:
‒ Przecież, jeśli ktokolwiek zechce iść za tobą, będę miał wobec 

ciebie osobisty dług wdzięczności!
‒ Spośród najbardziej zaufanych przyślij mi zatem ‒ rzekł ‒ ko-

goś, kto przekaże twoje zalecenia.
‒ Zatem ‒ odparł ‒ weź sobie, kogo zechcesz.
[1,22] Tak się złożyło, że był tam akurat człowiek, który przyznawał 

się ongiś do powinowactwa z [Cyrusem] i otrzymał od niego poca-
łunek.347 Cyrus odpowiedział więc natychmiast:

‒ Wystarczy mi ten człowiek.
‒ Niech więc ‒ odrzekł ‒ rusza z tobą. A ty348 powiedz ‒ dodał ‒ że 

kto chce, może jechać z Cyrusem.

345 Jeszcze jeden, charakterystyczny dla pisarstwa Ksenofonta, trafny przykład 
oparty na doświadczeniu zdobytym podczas polowań, zresztą nie tylko na dziki, bo 
w równym stopniu dotyczy on innych zwierząt. Porównania sposobu bycia człowieka 
do zachowań zwierząt stały się komunałem w twórczości sokratyków.

346 Ten argument nie dziwi w ustach Meda, zwolennika przyjemności (1,3,4). 
Cyrus zręcznie go zbija w następnym paragrafie (4,1,19).

347 Chodzi o Meda Artabazosa i zabawną scenę z pocałunkiem, do której tutaj 
autor nawiązuje (1,4,27–28).

348 Kyaksares zwraca się do Artabazosa.
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[1,23] Odjechał zatem z tym człowiekiem. Kiedy tylko się oddalili, 
Cyrus od razu powiedział:

‒ Teraz się okaże, czy mówiłeś prawdę, gdy zapewniałeś, że miło 
ci było na mnie patrzeć.

‒ Skoro tak mówisz ‒ zapewnił Med ‒ nie opuszczę cię!
Cyrus zapytał:
‒ A innych też chętnie przyprowadzisz?
Tamten przysiągł:
‒ Na Zeusa ‒ rzekł ‒ tak uczynię i sprawię, że spojrzysz na mnie 

słodko.
[1,24] Wysłany następnie także przez Kyaksaresa, nie tylko chętnie 

zawoził Medom różne inne wiadomości, ale dodawał, że on sam 
nigdy nie opuściłby najwspanialszego i najszlachetniejszego męża, 
a co najważniejsze – potomka bogów.349

[2,1] Gdy Cyrus zajęty był tymi sprawami, niczym z boskiego zrzą-
dzenia przybyli posłańcy Hyrkańczyków. Hyrkańczycy sąsiadowali 
z Assyryjczykami; nie jest to liczny szczep, dlatego byli poddanymi 
Assyryjczyków.350 Świetnie jeżdżą konno, jak kiedyś o nich mó-
wiono i jak twierdzi się jeszcze i teraz, dlatego Assyryjczycy wyko-
rzystują ich tak jak Lacedemończycy Skirytów.351 Nie oszczędzają 

349 potomka bogóW ‒ tj. Cyrusa, czyli według greckich wyobrażeń potomka Per-
seusza; zob. wyżej, przyp. 14 [s.v. ‘Persejdzi…’]. Władcy perscy nie byli bogami, 
nie byli też czczeni po śmierci jako bogowie, ale uchodzili za wykonawców woli 
Ahuramazdy, z jego poruczenia rządząc światem.  Zdanie to jest cokolwiek nieja-
sne, bo Ksenofont pisze wyjątkowo zwięźle i niejako przeskakuje: poprzednio mamy 
rozmowę Cyrusa z Artabazosem, tu zaś nagle mowa o ponownej (po jakimś czasie) 
służbie tegoż Artabazosa u Kyaksaresa, który tym razem Cyrusa już tylko wspomina.

350 hyrkańczycy sąsiadowali z assyryjczykami ‒ Hyrkania leżała na połu-
dniowy wschód od Morza Kaspijskiego. Ksenofont wspominał już wcześniej, że 
Hyrkańczycy dobrowolnie poddali się Cyrusowi (1,1,4) i że potem król assyryjski 
podporządkował ich sobie siłą (1,5,2), trudno jednak zrozumieć, na jakiej zasadzie 
mieliby być sąsiadami Assyryjczyków, skoro terytorium Medii oddzielało Hyrkanię 
od Assyrii.  szczeP (ἔθνος [éthnos]) – termin ten jest przedmiotem dyskusji history-
ków, którzy usiłują zdefiniować jego zakres semantyczny. Najogólniej mówiąc, jest 
to ‘ludność zamieszkująca jakieś większe terytorium’, więc niekoniecznie jednolita 
pod względem obyczajów, lecz związana np. wspólnym centrum religijnym (świą-
tynia w Delfach była pod opieką dwunastu éthne). Kryterium greckiej etniczności 
byłoby zatem geograficzne. Według Herodota (8,73) na Peloponezie było siedem 
éthne, historyk daje też spis (7,60‒99) szczepów wchodzących w skład imperium 
Achemenidów; za éthnos uważano także Macedończyków (Arrian, Anab. 7,30,3).

351 śWieTnie jeżdżą koNNo ‒ por. Ksenofont (Anab. 7,8,15).  skirytów (τοῖς 
Σκιρίταις [toís Skirítais]) – mieszkańców górzystej krainy Skirytydy (Σκιρῖτις [Skirítis]) 
w północnej Lakonii, na pograniczu z Arkadią, podbitych przez Spartan, ale w po-
równaniu z innymi periojkami (liczną w Sparcie grupą ludności zależnej) znajdu-
jących się w bardziej uprzywilejowanym położeniu. W armii spartańskiej tworzyli 
elitarny oddział lekkiej piechoty, byli wyznaczani do zadań specjalnych, podczas 
obozowania wojsk spartańskich pełnili straż na wysuniętych placówkach, w marszu 
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ich ani w znoszeniu trudów, ani w niebezpiecznych sytuacjach. Po-
nieważ tamci utrzymywali oddział około tysiąca jeźdźców, [Assy-
ryjczycy] zlecali im ongiś zadania tylnej straży, aby w razie jakichś 
trudności na tyłach mogli się nimi wyręczyć. [2,2] Wyznaczani jednak 
do marszu z tyłu, Hyrkańczycy jako ostatni ciągnęli ze sobą wozy 
i domowników, bowiem liczne ludy z Azji wyruszają na wojnę wraz 
z tymi wszystkimi, z którymi mieszkają. I Hyrkańczycy ruszali na 
wojnę w ten właśnie sposób. [2,3] Mając zaś w pamięci, co cierpią 
od Assyryjczyków, jak i to, że ich władca nie żyje, armię [Assyryj-
czyków] opanował strach, a ich sprzymierzeńcy upadli na duchu 
i uciekli, otóż rozważywszy te sprawy, uznali, że gdyby tylko Cyrus 
przyłączył się ze swoimi siłami, w obecnej chwili byłoby dla nich 
korzystne wszcząć bunt. Stąd owi posłańcy zjawili się u Cyrusa, 
bowiem od czasu bitwy sława jego imienia niepomiernie wzrosła.

[2,4] Wysłańcy mówią Cyrusowi, że mają słuszne powody, by nie-
nawidzić Assyryjczyków, i teraz, gdyby tylko zechciał ruszyć prze-
ciwko nim, oni sami, jako lojalni sprzymierzeńcy, będą pod ręką 
i posłużą za przewodników. Chcąc zachęcić go do akcji zbrojnej, 
przekazali jednocześnie, jak wygląda sytuacja u wroga. [2,5] Cyrus 
zapytał ich:

‒ Czy wydaje się wam, że dacie radę ich schwytać, zanim dotrą do 
swoich obwarowań? Bo my nie uważamy za korzystne, iż zniknęli 
nam z pola widzenia i uciekli.

Mówił tak, pragnąc ich jak najusilniej zjednać ku sobie. [2,6] Od-
powiedzieli, że gdyby wyruszyć o świcie z lekkim ekwipunkiem,352 
można byłoby doścignąć nieprzyjaciół nazajutrz, ponieważ z po-
wodu ciżby ludzi i wozów poruszają się powoli. Twierdzili też, że 
tamci nie kładli się spać poprzedniej nocy i rozbili obóz po przebyciu 
niewielkiego odcinka drogi.

[2,7] Cyrus rzekł na to:
‒ Czy w sprawach, o których mówicie, macie jakąś gwarancję 

pewności,353 by nas utwierdzić, iż mówicie prawdę?

tworzyli straż tylną; w czasie bitwy zajmowali pozycję na lewym skrzydle, zawsze 
też zaczynali starcie i jako ostatni schodzili z pola walki. Por. Ksenofont (Resp.Lac. 
13,6), Tukidydes (5,67–68), Diodor Sycylijski (15,32).

352 z lekkim ekwipuNkiem (εὔζωνοι [eúzonoi]; dosłownie: ‘dobrze przepasani’) ‒ 
por. niżej, 4,2,15, oraz Anab. 5,4,23; 7,3,46. Pierwotny sens tego określenia to ‘pięk-
nie przepasany’ (Homer, Il. 1,429: „o pięknej przepasce” ‒ epitet Bryzejdy), potem 
oznaczało ono kogoś silnego, żwawego (Herodot 1,72; Tukidydes 2,97,2), u Kse-
nofonta (tu oraz np. Anab. 7,3,46) i Polibiusza (3,35,7) mamy już sens militarny, 
a mówi się tak np. o hoplitach bez ciężkiej tarczy.

353 gwaraNcję pewNości (πιστόν τι [pistón ti]; dosłownie: ‘coś zasługującego na 
zaufanie’) ‒ jest to określenie z ateńskiej terminologii sądowej i retorycznej oraz 
tym samym ze sfery politycznej. Terminu πιστίς [pistís] użył Arystoteles w Reto-
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‒ Chcemy natychmiast wyruszyć ‒ odpowiedzieli ‒ i dostarczyć 
wam zakładników jeszcze tej nocy. Tylko ty także, Cyrusie, okaż 
nam potwierdzone przez bogów dowody zaufania i podaj prawicę!354 
Wówczas przekażemy pozostałym te same rękojmie bezpieczeństwa, 
które od ciebie otrzymaliśmy.

[2,8] Wtedy daje im gwarancje, że jeśli dotrzymają obietnicy, po-
traktuje ich jako wiernych przyjaciół i będą cieszyć się u niego po-
ważaniem nie mniejszym niż Persowie i Medowie. Jeszcze i teraz 
można się przekonać, że Hyrkańczycy cieszą się takim zaufaniem 
i piastują te same urzędy, jak ci Persowie i Medowie, którzy wydają 
się najbardziej tego godni.355

[2,9] Kiedy skończyli wieczerzę, jeszcze w świetle dnia wypro-
wadził wojsko, natomiast Hyrkańczykom rozkazał oczekiwać na 
miejscu, aby potem mogli do niego dołączyć. Tymczasem Persowie, 
jak nakazywał zwyczaj, wyruszyli wszyscy razem; szedł i Tigranes, 
prowadząc własnych żołnierzy.356 [2,10] Spośród Medów jedni jechali 
dlatego, że sami byli w dzieciństwie przyjaciółmi małego Cyrusa; 
drudzy, gdyż z racji wspólnych polowań podziwiali jego obyczaje; 
następni, ponieważ odczuwali wdzięczność za to, że w ich mniema-
niu uwolnił ich od wielkiej obawy; jeszcze inni żywili nadzieję, że 
mąż ów – dobry i szczęśliwy – stanie się kiedyś potężny; kolejni, 
bo pragnęli odwdzięczyć się za wyświadczone niejednemu dobro 

ryce (1335b) w znaczeniu ‘środków przekonywania’. Dla Stagiryty retoryka była 
niezbędna w życiu społecznym, a jej zakres treściowy uwarunkowywały sytuacje, 
w jakich funkcjonował obywatel w publicznej sferze polis, gdzie okazywała się ona 
przydatna w sądownictwie (mowy sądowe), w podejmowaniu decyzji na zgromadze-
niu obywatelskim (mowy doradcze) czy podczas uroczystości państwowych (mowy 
popisowe). Błędem byłoby utrzymywać (jak czytamy niekiedy), iż dla Greka studium 
retoryki nie miało wiele wspólnego z etyką. Nie oznacza to, iż krytycy nauczania 
sofistycznego i samej retoryki: Platon, czy Ksenofont (a wcześniej Tukidydes), nie 
mieli racji, utrzymując, iż w nauczaniu retoryki chodzi o manipulację, wszak obser-
wowali niedoskonałości ateńskiego systemu demokratycznego, który opierał się na 
słowach i sztuce perswazji. Przegrana wojna peloponeska dowiodła w ich oczach 
słabości ustroju, w którym o kluczowych dla państwa sprawach rozstrzyga zawsze 
debata i swoista wiara w „moc słowa”, nie zawsze prowadzące do właściwych de-
cyzji. Tak więc i Platońskie Państwo, i Ksenofontowa Cyropedia były krytycznymi 
komentarzami do owej rzeczywistości politycznej, jakiej świadkami i uczestnikami 
byli obaj sokratycy. Ksenofont zgodziłby się zapewne z twierdzeniem, że jego dzieło 
poświęcone jest temu, co Platon (Leg. 680c) nazwał βασιλεία δικαιοτάτη ([basileía 
dikaiotáte]; ‘monarchia najbardziej sprawiedliwa’), a Stagiryta (Polit. 1286a) ‒ ὀρθὴ 
πολιτεία ([orthé politeía]; ‘właściwy ustrój polityczny’).

354 Podanie prawej ręki, tak u Greków, jak u Persów, oznaczało potwierdzenie 
gestem ustnej obietnicy lub umowy.

355 Dosyć częsta w Cyropedii refleksja odautorska, służąca podkreśleniu auten-
tyczności opowiadania, co nie znaczy, że nieoparta na znajomości sprawy.

356 Była to jazda armeńska, licząca 4000 ludzi (3,2,3).
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w czasie, gdy wychowywał się wśród Medów; wielu – za wiele 
dobra, jakiego doświadczyli dzięki życzliwości jego dziada wobec 
ludzi; a niemało było i takich, którzy pojechali powodowani chęcią 
zdobycia majątku, gdyż widzieli Hyrkańczyków, którzy, jak wieść 
niosła, mieli być jak gdyby przewodnikami wiodącymi do wielkich 
bogactw.357 [2,11] Tak oto wyjechali prawie wszyscy, nawet Medo-
wie, z wyjątkiem tych, którzy akurat ucztowali w namiocie z Kya-
ksaresem358 ‒ ci oraz ich podwładni zostali. Wszyscy inni ochoczo 
i chętnie ruszyli w drogę, ruszając nie z przymusu, ale z własnej woli 
i z poczucia wdzięczności.

[2,12] Kiedy znaleźli się poza [obozem], [Cyrus] udał się najpierw 
do Medów i wygłosił ich pochwałę, modlił się też gorąco do bo-
gów, by prowadzili łaskawie ich i ich ludzi, następnie pomodlił 
się, by dana mu była szansa osobistego odwdzięczenia się za tak 
wielką [boską] życzliwość. Na koniec oznajmił, że piechota będzie 
ich poprzedzać w marszu,359 a oni wraz ze swoją jazdą otrzymują 
rozkaz podążania za piechotą. Na wypadek postoju na odpoczynek 
lub przerwy w marszu zalecał, aby kilku podjeżdżało do niego, by 
zasięgnąć wiedzy o aktualnej sytuacji. [2,13] Potem wydał polecenie, 
by Hyrkańczycy jechali przodem,360 ale oni zapytali:

‒ Dlaczego nie czekasz, aż przyprowadzimy zakładników, abyś 
mógł wyruszyć, otrzymawszy od nas gwarancje wierności?

Miał podobno odpowiedzieć:361

‒ Jestem przekonany, że mamy już gwarancje w naszych duszach 
i w naszych dłoniach. Dlatego, jak się wydaje, jesteśmy gotowi, by 

357 byli W dzieciństwie przyjacióŁmi maŁego cyrusa ‒ zob. wyżej, 1,4,1.  życzli-
wości (φιλανθρωπίαν [filanthropían]; dosłownie: ‘życzliwość, miłość dla ludzi’) ‒ cno-
ta ta nie miała wiele wspólnego z arystokratycznym (snobistyczno-ekskluzywnym) 
‘poczuciem szlachetności’ (καλοκἀγαθία [kalokagathía]), ile raczej z ‘litością’ (ἔλεος 
[éleos]), ‘współczuciem’ (συμπαθεία [sympatheía]) i późniejszym chrześcijańskim ‘mi-
łosierdziem’ (misericordia); por. Platon (Euth. 3d), Arystoteles (Poet. 1452b; Rhet. 
1390a). Nb. grecka filantropia różniła się też od rzymskiej koncepcji humanitas. Zob. 
także 1,4,1; 7,5,73; Ages. 1,22.

358 Zob. niżej, 4,5,8.
359 Zob. niżej, 5,3,37.
360 Autor dopiero co (4,2,9) mówił Hyrkańczykom, żeby zaczekali i dopiero za 

chwilę do niego dołączyli. Takie omyłki zdarzają się autorom epopei (wszak i Cyrope-
dia nią jest): u Homera Pylajmenes ginie w piątej księdze Iliady (5,576), ale pojawia się 
w trzynastej (13,643); u Mickiewicza Maciek Dobrzyński (Pan Tadeusz 12,238‒239), 
rozgniewany, odmawia jedzenia na uczcie, by chwilę potem (w. 397‒398) pałaszować 
ze smakiem; już Horacy (Ars 359) pisał, że „i Homerowi zdarza się zdrzemnąć”.

361 MiaŁ PoDobno odpowiedzieć (καὶ τὸν ἀποκρίνασθαι λέγεται [kaí tón apokrínasthai 
légetai]) – zmiana sposobu, w jaki narrator zazwyczaj ujmuje odpowiedzi bohaterów, 
tu podyktowana chęcią urozmaicenia tradycyjnego i monotonnego nieco ἔφη ([éfe]; 
‘powiedział, odparł, odrzekł’). Ten przykład stylistycznej variatio (gr. metabolé) po-
twierdza Ksenofontową dbałość o literacką stronę dzieła.



 Księga czwarta    2,10–18 197

uznać, że możemy wam wyświadczyć dobrodziejstwo, o ile mówicie 
prawdę. Jeśli jednak oszukujecie, sądzimy, że rzeczy ułożą się tak, 
iż z woli bogów to nie wy nas będziecie mieć w mocy, ile raczej 
wy dostaniecie się w naszą. Zaiste, Hyrkańczycy ‒ mówił ‒ skoro 
twierdzicie, że wasi ludzie pójdą zaraz za ostatnimi oddziałami wro-
ga, dajcie nam na ich widok sygnał, że już wpadli w wasze ręce,362 
abyśmy ich oszczędzili.

[2,14] Na te słowa Hyrkańczycy ruszyli w drogę przodem, jak roz-
kazał. Byli pod wrażeniem siły jego ducha i nie bali się już ani As-
syryjczyków, ani Lidyjczyków, ani ich sprzymierzeńców; jednego, 
czego się obawiali, to tego, aby Cyrus nie uznał w ogóle za mało 
istotne, czy ma ich ze sobą, czy też nie.

[2,15] Znajdowali się już w drodze, gdy zapadła noc. Opowiadają, 
że Cyrusowi i wojsku ukazała się na niebie tak niezwykła świa-
tłość,363 iż na widok tego boskiego zjawiska wszystkich przeszedł 
wprawdzie dreszcz, ale zarazem w obliczu wroga przepełniła ich 
odwaga. Ponieważ z lekkim ekwipunkiem maszerowali szybko,364 
jest oczywiste, że pokonali spory odcinek drogi i tym samym znaleźli 
się o brzasku bliżej wojska Hyrkańczyków. [2,16] Gdy posłańcy to za-
uważyli, donieśli Cyrusowi, że to swoi; zapewniali, iż rozpoznali ich 
po tym, że idą jako ostatni365 i palą wiele ognisk. [2,17] Wtedy [Cyrus] 
wysłał do [Hyrkańczyków] jednego ze swoich dwóch [posłańców], 
zlecając mu przekazać, że jeśli są usposobieni przyjaźnie, mają się 
jak najprędzej zbliżyć i podnieść prawe ręce.366 Razem z tamtym 
posłał też do nich któregoś z ludzi ze swojej świty i nakazał zapo-
wiedzieć Hyrkańczykom, że jeśli ujrzą, jak oni się zbliżają, to mają 
postąpić w taki sam sposób.

Tak oto jeden posłaniec został na miejscu przy Cyrusie, a drugi od-
jechał do Hyrkańczyków. [2,18] Wówczas Cyrus, obserwując, jak zacho-
wają się Hyrkańczycy, zatrzymał wojsko. Podjechali doń naczelnicy 

362 W Wasze ręce (οἱ ὑμέτεροί εἰσιν [hoi hyméteroí eisin]; dosłownie: ‘są już wasi’) 
‒ to korekta renesansowego filologa Johannesa Brodaeusa (Annotationes in omnia 
Xenophontis opera, Basel 1559), przyjęta przez późniejszych wydawców, mimo iż 
żaden z rękopisów takiej lekcji nie przynosi. Naszym zdaniem korekta jest niepo-
trzebna, gdyż lekcja rękopiśmienna οἱ ἡμέτεροί εἰσιν [hoi heméteroí eisin], czyli ‘w nasze 
ręce’, jest zrozumiała: Cyrus mówi o wspólnych siłach, traktując Hyrkańczyków jak 
„swoich”.

363 Jeden z tych znaków, za pomocą których mogła się objawić wola bogów 
i których pobożny Cyrus nie omieszkał interpretować, trzeba to podkreślić, w sensie 
dla siebie korzystnym. Por. wyżej, przyp. 110.

364 Por. wyżej, 4,2,6.
365 Tj. na tyłach wycofujących się wojsk assyryjskich.
366 Podniesienie prawej ręki było gestem wskazującym na przyjazne zamiary; 

por. niżej, 4,2,19; 6,3,13.
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Medów i Tigranes z zapytaniem, co należy dalej robić.367 Odparł, że 
armia Hyrkańczyków jest niedaleko, a jeden z posłańców udał się do 
nich razem z kimś spośród naszych ludzi; mają powiadomić tamtych, 
aby wszyscy podnieśli prawe ręce, o ile są przyjaciółmi.368

‒ Jeżeli to uczynią ‒ mówił ‒ powitajcie ich prawą ręką tam, gdzie 
każdy z was stoi, i bądźcie dobrej myśli. Gdyby zaś chwycili za broń 
lub spróbowali uciekać, musicie natychmiast sprawić, by nikt z nich 
nie pozostał przy życiu.

[2,19] Wydał zatem takie zalecenia. Hyrkańczycy ucieszyli się, 
wysłuchawszy posłańców; wskoczyli na konie i zjawili się z wy-
ciągniętymi prawicami – jak było uzgodnione. Z kolei Medowie 
i Persowie powitali ich, podnosząc prawice, i dodali im otuchy. [2,20] 
Następnie Cyrus rzekł:

‒ Mamy już do was zaufanie, Hyrkańczycy, a i wy powinniście 
je żywić do nas. Powiedzcie nam najpierw, jak daleko stąd znajdują 
się dowódcy wrogów i główne ich siły.

Odpowiedzieli, że nieco dalej niż jeden parasang.
[2,21] Wtedy Cyrus przemówił:
‒ Persowie i Medowie, naprzód! I wy, Hyrkańczycy, a zwracam 

się już do was jako do sprzymierzeńców i towarzyszy! Musicie być 
teraz w pełni świadomi, że znaleźliśmy się tu w takim położeniu, iż 
jeśli okażemy słabość, spotkają nas wszelkie najgorsze nieszczęścia. 
Wrogowie wiedzą, po co przybywamy, dlatego jeśli zaatakujemy 
wroga z impetem, odwagą i zapałem, od razu ujrzycie wyraźnie, 
że ‒ niczym jacyś niewolnicy w chwili odkrycia próby ucieczki ‒ 
jedni będą zmuszeni błagać o litość, drudzy uciekną, a jeszcze inni 
nie zdążą nawet o tych rzeczach pomyśleć! Ujrzą nas przecież po 
tym, kiedy [już raz] zostali pokonani, a staną się łatwym łupem, bo 
nie sądzą, że nadejdziemy, ponieważ nie ustawili się w szyku bojo-
wym ani nawet nie przygotowali do walki. [2,22] Jeśli więc pragnie-
my w przyszłości ucztować jeszcze w miłej atmosferze i zażywać 
spoczynku we śnie oraz prowadzić od tej chwili spokojne życie, 
nie dajmy im czasu ani na podjęcie jakiejkolwiek decyzji, ani na 
przygotowanie odpowiednich dla siebie zabezpieczeń. W ogóle nie 

367 Postąpili tak zgodnie z instrukcją otrzymaną wcześniej od Cyrusa; zob. wyżej, 
4,2,12.

368 Zauważmy, że główny narrator powtarza w zasadzie informację, którą przed 
chwilą przekazał Hyrkańczykom protagonista, czyli sam Cyrus. Przypomina to me-
todę Homera, który daje, nierzadko dosłownie, takie powtórzenia całych zwrotów 
i formuł. Niewykluczone, że to przykład Ksenofontowego naśladownictwa poezji 
epickiej, z tą różnicą, że prozaika nie wiąże ścisłe powtarzanie zwrotów i wyra-
zów tworzących heksametr; 4,2,17: εἰ φίλοι εἰσίν, ὡς τάχιστα ὑπαντᾶν τὰς δεξιὰς 
ἀνατείναντας; 4,2,18: εἰ φίλοι εἰσίν, ὑπαντιάζειν τὰς δεξιὰς ἀνατείναντας πάντας.
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powinni się zorientować, że jesteśmy istotami ludzkimi! Muszą my-
śleć, że to same plecione tarcze, szerokie, zakrzywione noże i topory 
spadły na nich niczym uderzenie gromu. [2,23] A wy, Hyrkańczycy 
‒ mówił dalej ‒ maszerujcie przed nami i rozwińcie oddziały, aby 
widać było tylko wasze uzbrojenie, podczas gdy my pozostaniemy 
jak najdłużej niezauważeni. Kiedy zbliżę się do nieprzyjaciela, niech 
każdy z was zostawi mi do dyspozycji oddział jazdy, której będę 
mógł w razie potrzeby użyć, kiedy już znajdę się blisko nieprzyja-
cielskiego obozu. [2,24] Lecz wy, dowódcy, i starsi wiekiem,369 jeśli 
jesteście rozważni, maszerujcie szybko, zachowując szyk zwarty, 
abyście nie zostali odparci siłą w razie ewentualnego starcia się 
ze zwartym szykiem wroga. Pozwólcie, by młodsze roczniki rzu-
ciły się w pościg ‒ niech oni zajmą się zabijaniem, bo teraz będzie 
najbezpieczniej, jeśli przy życiu pozostanie jak najmniejsza liczba 
wrogów. [2,25] Jeśli zwyciężymy ‒ mówił ‒ musimy wystrzegać się 
tego, co często niweczy powodzenie zwycięzców, czyli zajęcia się 
plądrowaniem. Człowiek, który to robi, nie jest już prawdziwym 
mężem, ale zwykłym ciurą, a każdy, kto tylko zechce,370 może go 
traktować jak niewolnika. [2,26] Musimy wiedzieć i to, że nie ma nic 
korzystniejszego niż samo zwyciężanie. Ten, kto okaże się silniej-
szy, bierze wszystko: i mężczyzn, i kobiety, i mienie, i całe tery-
torium. Miejcie więc to tylko na względzie, abyśmy wykorzystali 
zwycięstwo371, bo ten, kto zajmuje się rabunkiem, wpadnie w ręce 
wroga, jeśli zostanie pokonany. Gdy podejmiecie pościg, pamię-
tajcie również o tym, aby wrócić do mnie przed zmrokiem, gdyż 
w ciemnościach nie wpuścimy już nikogo.

369 Do starszych wiekiem, doświadczonych w walce weteranów Cyrus zwracał 
się już w podobnych słowach wcześniej, przed bitwą (3,3,38).

370 każdy, kto tylko zechce (ἔξεστι τῷ βουλομένῳ [éksesti tó buloméno]) – formuła 
zadziwiająco bliska podstawowej zasadzie demokracji ateńskiej, czyli prawu zabie-
rania głosu na zgromadzeniu obywatelskim przez każdego Ateńczyka, który wyraził 
na to chęć (ὁ βουλόμενος [ho bulómenos]); zob. Demostenes (18,170), Ajschines (1,23; 
3,4). Zwrot Ksenofonta bardziej nawet przypomina ironiczne stwierdzenie Platona 
(Resp. 8 = 557b), który zauważa, iż w demokracji „wolno każdemu robić, co mu się 
podoba” (ἐξουσία ἐν αὐτῇ ποιεῖν ὅτι τις βούλεται [eksusía en auté poieín hóti tis búletai]). 
Dowodzi to, że Ksenofont zapamiętał oficjalny język procedur demokratycznych 
z czasów, gdy za młodu przysłuchiwał się obradom Zgromadzenia.

371 abyśmy wykorzystali zwycięstwo (τὴν νίκην διασῳζώμεθα [tén níken diasozó-
metha]; dosłownie: ‘ocalili / zachowali zwycięstwo’) ‒ myśl ta przypomina o słynnej 
uwadze pod adresem Hannibala, któremu zarzucano nieumiejętność politycznego 
wykorzystania zwycięstwa (Liwiusz 22,51,4); podobne pretensje wysunął wobec 
króla Władysława Jagiełły Jan Długosz w XI księdze swych Roczników, czyli Kronik 
sławnego Królestwa Polskiego (Długossius, HP IV, s. 65‒66: „Poloni occasionem 
arcis Marienburgk conquirendae cunctatione sua amittunt”): król zwlekał i nie zdobył 
Malborka. Zob. też 4,1,15; 4,4,6.
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[2,27] Po tych słowach odesłał wszystkich do swoich oddziałów 
z jednoczesnym rozkazem, aby podczas marszu przekazali to deka-
darchom ‒ każdy swojemu. Dekadarchowie szli bowiem na czele,372 
aby dobrze słyszeć; i każdy z dekadarchów miał to obwieścić swojej 
dekadzie. Przodem jechali Hyrkańczycy, a sam [Cyrus] jechał wraz 
z Persami, zajmując centrum, natomiast jeźdźców373 ustawił po obu 
stronach, jak tego wymagała praktyka. [2,28] Gdy nastał dzień, ich 
widok zaskoczył część nieprzyjaciół, inni już się zdołali zoriento-
wać, następni podawali sobie wiadomość, kolejni krzyczeli; ktoś tam 
uwalniał konie, jeszcze inni je siodłali; ktoś zdejmował uzbrojenie 
dźwigane przez zwierzęta juczne; jacyś żołnierze zakładali zbroje; 
kolejni wskakiwali na konie, inni je kiełznali; jedni pomagali ko-
bietom wsiąść na wozy; jacyś tam, chcąc jeszcze ratować dobytek, 
chwytali to, co najbardziej wartościowe, innych przyłapano na za-
kopywaniu go; a największa liczba ludzi rzuciła się do ucieczki.374 
Należy sądzić, że podejmowali wiele innych wszelkiego rodzaju 
działań, z wyjątkiem podjęcia przez kogokolwiek walki, gdyż od-
dawali życie, nawet nie dobywszy miecza.375 [2,29] Ponieważ było 
lato, król Lidyjczyków, Krezus, już wcześniej, nocą, odesłał kobiety, 
aby na krytych wozach w chłodzie jechało im się wygodniej, a on 
sam podążał za nimi z jazdą. [2,30] To samo miał uczynić Frygijczyk, 
władający Frygią nad Hellespontem. Gdy dostrzegli uciekinierów, 
którzy ich dopędzili, sami uciekli co sił w nogach, dowiedziawszy 
się, co zaszło. [2,31] Natomiast królowie Kappadoków i Arabów, któ-

372 na czele (ἐν μετώπῳ [en metópo]) – jeden z synonimów (zresztą jest to wyrażenie 
dosłowne, tożsame z polskim „na czele”) ‘pierwszej linii’ lub ‘przodu’ armii, w tym 
kontekście także ‘front’. Inne synonimy podaje Asklepiodot (Tact. 2,5): μῆκος [mékos] 
‒ ‘długość’, πρόσωπον [prósopon] ‒ ‘oblicze’, στόμα [stóma] ‒ ‘usta’, παράταξις [paráta-
ksis] ‒ ‘linia bojowa’, πρωτολοχία [protolochía] i πρῶτον ζυγόν [próton zygón] ‒ ‘pierwsza 
linia’. W terminologii staropolskiej w użyciu był, na przykład, termin ‘hufiec czelny’.

373 Byli to wyłącznie jeźdźcy medyjscy i armeńscy. Ustawienie jazdy na skrzy-
dłach oddzielało ją od reszty armii i pozwalało szybko interweniować wszędzie tam, 
gdzie zaistniała taka potrzeba.

374 zwierzęta Juczne (τῶν ὑποζυγίων [ton hypozygíon]) – zob. Eneasz Taktyk (27,14). 
 Wozy (τὰ ὀχήματα [tá ochémata]) ‒ z zaprzęgniętymi do nich mułami, w odróżnieniu 
od ciągniętych przez konie ἅρματα [hármata], oznaczających także ‘rydwany’, lub 
ἁρμάμαξαι ([harmámaksai]; zob. zaraz niżej, 4,2,29, oraz 3,1,40; 6,4,11), które z reguły 
były kryte (Herodot 7,41; 7,83; Arystofanes, Ach. 70; Ksenofont, Inst.Cyr. 4,3,1), lub 
ἅμαξαι [hámaksai], ciężkich, czterokołowych pojazdów, ciągniętych przez woły (także 
2,4,18; 4,3,1; Anab. 6,4,22; oraz Hezjod, Op. 453).

375 Obraz klęski został nakreślony niezwykle barwnie i sugestywnie, w sposób 
świetnie podkreślający pośpiech. Jest on jednak mało przekonywujący dla czytelnika. 
Trudno uwierzyć, że nikt nie stawiał oporu i że Assyryjczycy oraz ich sprzymierzeń-
cy mogli być aż do tego stopnia zaskoczeni. Takie ujęcie ma jednak wytłumaczenie 
w koncepcji ideowej dzieła, które jest, idąc za Cyceronem (ad Q.fr. 1,1,23), effigies 
iusti imperii (zwierciadłem sprawiedliwego imperium).
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rzy przebywali jeszcze w pobliżu i zostali na miejscu, choć nie mieli 
uzbrojenia, polegli z rąk Hyrkańczyków.376 Najwięcej poległych było 
wśród Assyryjczyków i Arabów, gdyż znajdując się na własnym te-
rytorium, zbyt opieszale zbierali się do wymarszu.377 [2,32] Tym właś-
nie zajęci byli podczas pościgu Medowie i Hyrkańczycy, bo taka 
rola zwykle przypada tym, którzy okazują się silniejsi. Tej części 
jazdy, która została przy nim,378 Cyrus rozkazał dokonać objazdu 
obozu i zgładzić tych wszystkich, których dostrzegą, jak wychodzą 
w uzbrojeniu. A tym wszystkim, co pozostali na miejscu, zapowie-
dział przez heroldów, aby spośród nieprzyjacielskich żołnierzy każdy 
jeździec, peltasta czy łucznik wyniósł powiązaną razem broń, konie 
zaś muszą zostawić przy namiotach ‒ kto tego nie uczyni, da głowę. 
Ludzie [Cyrusa] otoczyli ich zwartym szykiem, trzymając w rękach 
szerokie, zakrzywione noże. [2,33] Ci, co zachowali jeszcze broń, zło-
żyli ją i odnieśli na miejsce wskazane przez [Cyrusa]. Spalili379 ją 
wyznaczeni do tego [żołnierze].

[2,34] Cyrus zorientował się jednak, że dotarli tu, nie zabierając ze 
sobą ani jadła, ani napoju, a bez tego nie było możliwe ani podjęcie 
wyprawy, ani uczynienie czegokolwiek innego.380 Rozważywszy, 
jak najsprawniej i najszybciej można zapewnić sobie zaopatrzenie, 

376 królowie kappadoków i arabóW ‒ w ten sposób Ksenofont wylicza raz jesz-
cze głównych sprzymierzeńców króla Assyrii poległego w bitwie w obronie swego 
obozu; zob. wyżej, 4,1,8.  cHoć nie Mieli uzbroJenia, Polegli ‒ mogłoby się wyda-
wać, iż obaj władcy, nie uciekając, wykazują w oczach Ksenofonta iście spartań-
ską dzielność (areté). Nie wiadomo jednak, czy fakt, iż autor zaznacza, że nie mieli 
pancerzy, nie świadczy aby o ich głupocie. Ksenofontowi imponowała wprawdzie 
„achillejska” odwaga i hoplickie poczucie honoru (szczególnie u Spartan), z drugiej 
jednak strony był „psem wojny” i doskonale wiedział to, co wiadome było przebie-
głemu Odysowi, iż najważniejsze to przeżyć, nawet za cenę ucieczki czy zastosowa-
nia mało honorowego podstępu.

377 Jak z tego wynika, byli to Arabowie zamieszkujący południową Mezopotamię; 
zob. wyżej, 1,1,4.

378 Zob. wyżej, 4,2,23.
379 sPalili – dość zaskakujące rozwiązanie: albo płód imaginacji Ksenofonta, 

albo rezultat jego obserwacji zwyczajów bądź rytuałów orientalnych podczas pobytu 
w Persji. Tutaj akt palenia broni, jeśli prawdziwy, mógł mieć znaczenie nie tylko 
praktyczne, ale i symboliczne ‒ ujarzmienia wroga. Generalnie jednak zdobyczna 
broń, symbol statusu i zwycięstwa, była zbyt cennym nabytkiem, by ją palić (Gre-
cy wystawiali ją jako trofea w świątyniach). Częściej ją łamano (liczne przykłady 
w Starym Testamencie). Jednak w Księdze Ezechiela, napisanej w cieniu zdobycia 
Jerozolimy w 586 r. przez władcę babilońskiego Nabuchodonozora II, mowa o tym, 
że podczas zmagań Boga ze złym Gogiem (Ez 39,9) „wyjdą mieszkańcy miast izrael-
skich, by zapalić ogień i spalić oręż, puklerze i tarcze, łuki i strzały, maczugi i dzidy” 
(przekład Biblia Tysiąclecia). Por. także niżej, 4,5,36; 4,6,1.

380 Zdumienie budzi fakt, że armia Cyrusa wyruszyła do walki bez zapasów 
żywności. Czy można było przewidzieć, że z taką łatwością zatriumfuje on nad Assy-
ryjczykami i żołnierze znajdą wszystko, co potrzebne, w ich obozie? Por. także 7,1,3.
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wpadł na myśl, że przecież wszystkim, którzy wyruszają w pole, to-
warzyszą pachołkowie zajmujący się namiotami, aby po powrocie 
do nich żołnierze mieli już wcześniej wszystko przygotowane. [2,35] 
Doszedł zatem do wniosku, że wedle wszelkiego prawdopodobień-
stwa byli to ludzie, których schwytano teraz w obozie, gdyż właś-
nie zajmowali się pakowaniem bagaży. Ogłosił przez herolda, by 
zjawili się wszyscy intendenci, a gdyby gdzieś nie było intendenta, 
miał przyjść najstarszy wiekiem w namiocie. Dla nieposłusznych 
zapowiedział surowe kary. Widząc, że ich panowie są posłuszni, 
oni sami też szybko posłuchali. Gdy się zjawili, rozkazał najpierw 
usiąść tym, którzy mają w namiocie ponad dwumiesięczne zapasy 
żywności. [2,36] Skoro ujrzał, jak siedzą, natychmiast wydał taki 
rozkaz tym, co mają zapasy na miesiąc. I tak oto usiedli niemal 
wszyscy. [2,37] Kiedy już się rozeznał w sytuacji, powiedział im, 
co następuje:

‒ Teraz, mężowie, jeśli któryś z was nie pragnie kłopotów i chciał-
by, byśmy go łagodnie potraktowali, niech żwawo zatroszczy się 
o przygotowanie w każdym namiocie porcji jedzenia i picia dwa 
razy większej, niż codziennie przygotowywał to swoim panom i ich 
czeladzi. Przygotujcie też wszystkie inne składniki dobrej uczty, aże-
by ci, którzy okażą się silniejsi,381 kiedy się tu zaraz zjawią, uznali, 
że wszystkiego, co niezbędne, jest w nadmiarze. Bądźcie pewni, że 
szczodre ugoszczenie tych ludzi okaże się dla was korzystne.

[2,38] Kiedy to usłyszeli, spełnili wydane polecenie w wielkim po-
śpiechu. A on zwołał z kolei taksjarchów i oznajmił:

‒ Przyjaciele, skoro nasi sprzymierzeńcy są nieobecni, uznaję, 
że w tych okolicznościach wolno nam pierwszym zasiąść do stołu 
i uraczyć się tak dobrze przygotowanym382 jadłem i napojem. Lecz 
nie wydaje mi się, by to śniadanie przyniosło nam korzyść większą 
niż przejawianie naszej troski o sprzymierzeńców, podobnie jak nie 
sądzę, że ta skromna uczta wzmocni nas o tyle, o ile moglibyśmy 
stać się silni, gdyby udało nam się uczynić sprzymierzeńców odda-
nymi naszej sprawie.383 [2,39] Jeśli ‒ gdy oni teraz ścigają, pokonują 
i zabijają naszych wrogów, o ile któryś stawia opór ‒ będzie się wy-
dawać, że lekceważymy ich do tego stopnia, iż powstało wrażenie, 
że urządziliśmy sobie ucztę, nim dowiedzieliśmy się, jak oni się tam 
spisali, to obyśmy nie okazali się z jednej strony niewdzięcznika-

381 By rozniecić zapał do pracy, Cyrus pozostawia słuchaczy w nieświadomości 
i nie rozstrzyga, której ze stron przypadnie ostateczne zwycięstwo, chociaż na pewno 
nie przewiduje wygranej wroga.

382 Przez assyryjskich intendentów i ich służbę.
383 Cyrus okazuje tymi słowami kurtuazję wobec sprzymierzeńców, a zarazem 

wyraża pragnienie, by nie odnieść się do nich niezręcznie.
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mi, a z drugiej nie zostali osłabieni wobec braku sprzymierzeńców. 
Gdyby jednak okazano im pomoc, by mieli wszystko, co niezbędne 
podczas odwrotu, kiedy narażają się na niebezpieczeństwo i ponoszą 
trudy, ten sam posiłek sprawiłby nam, powiadam, o wiele większą 
przyjemność niż doraźne napełnianie brzucha. [2,40] Zważcie tedy ‒ 
mówił ‒ że nawet jeśli nie musielibyśmy się przed nimi wstydzić, to 
w chwili obecnej nie przystoi nam ani obżarstwo, ani pijaństwo, bo 
jeszcze nie dokonaliśmy tego, co zamierzamy. Oto wszystko kumu-
luje się teraz i wymaga wielkiej troski. W obozie jest o wiele więcej 
wrogów, i to nieuwięzionych, niż nas samych384. Tych wypada nie 
tylko się strzec, ale również ich strzec, abyśmy mieli do dyspozycji 
ludzi, którzy zapewnią nam to, co niezbędne. Ponadto nasza jazda 
jest daleko, co przysparza nam trosk, gdzie się znajduje i czy zosta-
nie, o ile powróci. [2,41] Dlatego, mężowie, wydaje mi się, że trzeba 
zabrać tylko tyle jedzenia i tyle napoju, ile każdy uzna za właściwe, 
aby ani nie ogarnęła nas senność, ani nie zgubiła lekkomyślność. [2,42] 
W obozie znajduje się jeszcze wielka ilość pieniędzy i jestem w pełni 
świadom, że chociaż są one wspólną własnością naszą i tych, którzy 
je razem z nami zdobyli, jest możliwe, że sami przywłaszczymy so-
bie tyle, ile zechcemy. Lecz nie wydaje mi się, żeby zawłaszczenie 
[tych pieniędzy] było rozsądniejsze, niż żebyśmy w oczach tamtych 
[ludzi] uchodzili za sprawiedliwych, a przez to pozyskali ich jeszcze 
bardziej, choć lubią nas już teraz. [2,43] Wydaje mi się także ‒ kon-
tynuował ‒ iż podział pieniędzy należy powierzyć Medom, Hyr-
kańczykom i Tigranesowi, kiedy już powrócą. Jeśli wyznaczą nam 
jakąś mniejszą część, trzeba to uważać za korzystne, bo dzięki swoim 
zyskom tym chętniej wytrwają przy nas. [2,44] Chwilowa żądza posia-
dania może nam zapewnić pieniądze tylko na krótki czas, ale jeśli ją 
poświęcimy, a zachowamy samo źródło napływu pieniędzy, może to, 
w moim osobistym przekonaniu, przynieść nam i wszystkim naszym 
[ludziom] nieprzemijający dostatek. [2,45] Uważam też, że z tego wła-
śnie powodu już u siebie w domu ćwiczymy się w przezwyciężaniu 
głodu i pragnienia nierozumnych korzyści,385 abyśmy gdy zajdzie 
taka potrzeba, mogli ową powściągliwość wykorzystać. Poza tym 
doprawdy nie wiem, w jakich to ważniejszych okolicznościach niż 
obecne moglibyśmy wykazać zalety naszego wychowania.

384 Twierdzenie z pewnością przesadzone. Dopiero co była mowa o tym, że w obo-
zie pozostali przede wszystkim intendenci i służba. Większość Assyryjczyków w tym 
czasie uciekała, inni, w tym dwóch królów, zostali zabici, a żołnierze, którzy nie zdą-
żyli opuścić obozu, złożyli broń.

385 Ksenofont w 1. księdze Cyropedii wielokrotnie podkreślał ustami młodego 
Cyrusa ogólną prostotę obyczajów, a zwłaszcza umiarkowanie dawnych Persów, 
w przeciwieństwie do mieszkańców Persji z jego czasów.
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[2,46] Tak powiedział. A z kolei Pers Hystaspas,386 jeden z „rów-
nych”, dodał:

‒ Zaiste, Cyrusie, byłoby to straszne! Skoro bowiem podczas po-
lowania często powstrzymujemy się od jedzenia,387 by dopaść jakieś 
dzikie zwierzę, wydawałoby się, że czynimy zgoła coś, co nam nie 
przystoi, gdybyśmy w tym staraniu się upolowania pełni szczęścia 
sprawili, że przeszkodą będzie dla nas to, co powoduje ludźmi lichy-
mi, ale podporządkowuje się mężom szlachetnym.

[2,47] Tak dopowiedział Hystaspas, a wszyscy inni przytaknęli. Na 
to rzekł Cyrus:

‒ Skoro w tej kwestii jesteśmy jednego zdania, dalejże, niech każ-
dy wyśle ze swojego lochosu pięciu najbardziej gorliwych ludzi. Gdy 
podczas dokonywania obchodu obozu dostrzegą takich, którzy przy-
gotowują dla nas to, co niezbędne, niech ich pochwalą, tych natomiast, 
którzy się zaniedbują, niech ukarzą surowiej, niż uczyniliby to ich 
panowie.

Rozkaz wykonano.
[3,1] Tymczasem spośród Medów jedni przejęli już wozy, któ-

re jechały przodem, i je zawrócili (były wyładowane mieniem 
potrzebnym w wojsku), inni przejęli i prowadzili kryte wozy, na 
których wieziono kobiety z najszlachetniejszych rodów, tak żony, 
jak i nałożnice,388 wożone razem ze względu na urodę. [3,2] Zresztą, 
jeszcze i teraz wszyscy, którzy na obszarze Azji wyruszają na woj-
nę, wojując, mają przy sobie to, co dla nich najcenniejsze, utrzy-
mują bowiem, że lepiej im się walczy, gdy mają przy sobie to, co 
najdroższe.389 Twierdzą też, że muszą wtedy z konieczności bronić 
tego z większym zapałem. Być może sprawy tak się mają, ale jest 

386 Hystaspas, ważna postać w otoczeniu Cyrusa, pojawił się już wcześniej, kiedy 
wyśmiewał żarłoczność jednego ze swoich ludzi; zob. wyżej, 2,2,2.

387 Por. wyżej, 1,2,11.
388 NaŁożNice (παλλακίδων [pallakídon]) ‒ źródło fascynacji Greków (4,1,14), któ-

rzy tym terminem określali kobiety będące własnością perskich królów i satrapów 
(Anab. 1,10,2). Nie były one co prawda legalnymi małżonkami, ale jako konkubiny 
należały do haremu i reprezentowały orientalny porządek poligamiczny. Taki status 
miały też „muzykantki” (a raczej „tancerki”) przysłane Kyaksaresowi (4,5,2) i „mu-
zykantki” Panthei (4,6,11). Grecy określali tym mianem kobiety do towarzystwa. 
W mowie Przeciw Neajrze (122), długo przypisywanej Demostenesowi, pojawia się 
zwięzłe określenie statusu owych pallakídes: jak żony mają Hellenom dawać legalne 
dzieci, tak nałożnice ‒ rozkosz.

389 To, co Najdroższe (τὰ φίλτατα [tá fíltata]) ‒ możliwe, że poza kontekstem orien-
talnym to kolejna aluzja do poglądów Platona (Phaed. 178a‒179b), który utrzymy-
wał, że najlepsza armia składa się z par kochanków, bo ci dla wzbudzenia większego 
uczucia ku sobie prześcigają się w aktach męstwa i dzielności. Ksenofont wiedział 
też zapewne o „świętym” hufcu tebańskim, wyciętym w pień przez jazdę Aleksandra 
Macedońskiego pod Cheroneją (338 r.).
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również możliwe, że czynią tak, aby czerpać radość z rozkoszy 
zmysłowej.390

[3,3] Cyrus, widząc, czym zajęci są Medowie i Hyrkańczycy, obwiniał 
tak siebie, jak i ludzi ze swego otoczenia, że podczas gdy inni przez 
cały ten czas zdawali się prześcigać samych siebie w czerpaniu korzy-
ści z nadmiaru obfitej zdobyczy, oni znaleźli się w sytuacji, w której 
nie mieli nic do roboty. Kiedy tamci wracali, pokazywali Cyrusowi, 
co prowadzą, po czym odjeżdżali z powrotem, by ścigać następnych. 
Twierdzili, że rozkazy do takiego działania wydali im ich dowódcy.391 
Cyrus był tym wszystkim dotknięty, niemniej jednak wyznaczył miej-
sce na składanie łupów. Ponownie zwołał taksjarchów, stanął tam, gdzie 
wszyscy mogli usłyszeć jego rady, po czym powiedział, co następuje:

‒ [3,4] Przyjaciele, sądzę, że jak jeden jesteśmy tego samego zdania, 
iż jeśli potrafilibyśmy pozyskać bogactwa wystawione teraz przed na-
szymi oczami, wszyscy Persowie odnieśliby z tego wielkie korzyści, 
największe zaś najprawdopodobniej my sami, ponieważ to właśnie 
dzięki nam zostały zdobyte. Nie mogę jeszcze tylko pojąć, jak mogli-
byśmy stać się właścicielami tych łupów, skoro nie jesteśmy w stanie 

390 czerpać radość z rozkoszy zmysŁowej – Ksenofont, obywatel zawsze pobożny 
i uczeń Sokratesa pilny, był, jak się okazuje, również estetą. Wojaczka na Wscho-
dzie nie przesłoniła mu tego, co najważniejsze: znaczenia obecności kobiet w życiu 
człowieka. Persjanki urzekły go, czemu dał wyraz w Anabazie (3,2,25) i opowieści 
o Panthei. W swym podziwie dla urody kobiet perskich (niebagatelną rolę odgrywał 
tu ich wysoki wzrost) nie był zresztą odosobniony, bo i wielu polityków czy dowód-
ców (Temistokles, Harpalus, Seleukos) oraz pisarzy starożytnych (Herodot, Ktezjasz, 
Dejnon, Heraklejdes, Chariton, Athenajos) zachwycało się urodą Persjanek, zarazem 
zazdroszcząc królom orientalnym ich uprzywilejowanej pozycji społecznej, jak i po-
dziwiając cały ów porządek monarchii orientalnych, w którym niemała liczba kobiet 
w haremie pozostawała na usługach władców. Ksenofontowi, który podkreślał per-
skie umiejętności strzelania z łuku i rzucania oszczepem (1,4,4), tym bardziej spodo-
bałby się Ktezjaszowy (Pers. 55 = FGrH 688 F15) portret pięknej Roksany, Persjanki 
nie tylko urodziwej, ale ‒ co było fascynujące dla żołnierza – znakomitej łuczniczki, 
umiejącej ponadto rzucać oszczepem. Przybyszów znad Morza Środziemnego mu-
siała frapować pewna swoboda i aktywniejszy tryb życia niektórych przynajmniej 
Persjanek na dworze Achemenidów czy u boku satrapów.  Uwagi pisarza o kobie-
tach Orientu mają charakter dzisiejszego ekskursu lub przypisu naukowego do głów-
nego tekstu. Tego typu odejście od zasadniczego tematu nieobce było, rzecz jasna, 
literatom antycznym – od Herodota po Ammiana Marcellina; określano je terminem 
ἐκβολὴ τοῦ λόγου ([ekbolé tú lógu]; Tukidydes 1,97,2). Historiografia grecko-rzymska 
to w zasadzie opowieść o wojnach, wielkich czynach, godnych pamięci dokonaniach 
i to one stanowiły trzon narracji. Mimo to historycy nie pozostawali obojętni na uroki 
krain, na florę i faunę, zdradzali też zainteresowanie tym, co dziś należy do etnogra-
fii i antropologii: odmiennymi zwyczajami i rytuałami obcych ludów (to chociażby 
casus Herodota i jego dygresji egipskiej, tak obszernej, że ujęto ją w odrębny zwój 
papirusu, zwany potem „księgą”), nie wahali się też zamieszczać ekskursów o swoim 
warsztacie metodologicznym (np. Herodot 1,8; 2,99; Tukidydes 1,22).

391 Chodzi o dowódców trzech oddziałów jazdy, w tym Tigranesa.
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zdobyć ich samodzielnie tak długo, dopóki Persowie nie będą posia-
dać własnej jazdy.392 [3,5] Rozważcie tylko ‒ kontynuował ‒ że my, 
Persowie, mamy uzbrojenie, dzięki któremu, jak się wydaje, walcząc 
z wrogiem w bezpośrednim starciu, zmuszamy go do ucieczki, jednak 
dokonawszy tego, jakich moglibyśmy schwytać lub zabić jeźdźców, 
łuczników, peltastów czy oszczepników, skoro nie mamy koni.393 Jacy 
łucznicy, oszczepnicy lub jeźdźcy mogą obawiać się naszego ataku 
i zadanych przez nas strat, skoro dobrze wiedzą, iż z naszej strony 
nie grozi im żadne większe niebezpieczeństwo niż ze strony rosną-
cych tam drzew? [3,6] Skoro więc sprawy tak się mają, czyż nie jest 
oczywiste, że jeźdźcy, których obecnie mamy, uważają, że wszystko, 
co wpadło w ich ręce, staje się ich własnością nie mniej niż naszą, 
a może, na Zeusa, bardziej [niż naszą]! [3,7] Obecne położenie wyni-
ka z konieczności. Jeśli jednak stworzylibyśmy jazdę nie gorszą niż 
oni, czyż nie stanie się dla nas wszystkich jasne, że bez nich dali-
byśmy radę zdziałać to, co teraz uczyniliśmy z ich pomocą, oraz że 
oni traktowaliby nas mniej wyniośle, że mniej już by nam zależało 
na tym, czy zechcą pozostać, czy odjechać, skoro wystarczalibyśmy 
sobie bez nich? Tak mogłoby być. [3,8] Jak sądzę, nikt nie będzie chyba 
przeciwnego zdania, że istniałaby zasadnicza różnica, gdyby Persowie 
mieli własną jazdę. Zapewne zastanawiacie się, jak można byłoby to 

392 Już wcześniej (4,1,11) Cyrus ubolewał nad brakiem perskiej jazdy. Uda mu się 
jednak niebawem zrealizować swoje marzenie po długiej (4,3,4–24), rozpoczynającej 
się właśnie, debacie ze swoimi dowódcami.

393 uzbroJenie, dzięki któremu, jak się WyDaJe… zMuszaMy go Do ucieczki (ὅπλα 
οἷς δοκοῦμεν τοὺς πολεμίους τρέπεσθαι [hópla hoís dokúmen tús polemíus trépesthai]; do-
słownie: ‘uzbrojenie, dzięki któremu, jak się wydaje… obracamy wrogów’) ‒ nie jest 
do końca pewne, dlaczego właściwe Persowie ulegali w bitwach greckim hoplitom. 
Helleńska propaganda podkreślała odwagę opancerzonych hoplitów, biegnących lub 
maszerujących prosto w paszczę perskiej bestii – taktykę wyśmiewaną przez Persa 
Mardoniosa jako głupią i nierozważną (Herodot 7,9), ale przypominającą tę, którą 
w tym miejscu Ksenofont przypisuje samym Persom, a w końcu widział armię Ache-
menidów w akcji: i pod Kunaksą (Anab. 1,8,17‒29), i walcząc pod dowództwem Age-
silaosa przeciw Persom. Autor sugeruje tu po pierwsze, że perska piechota, tak jak 
greccy hoplici, nigdy nie stroniła od walki z bliskiej odległości; po drugie, wskazuje 
na zalety ich uzbrojenia zaczepnego i obronnego. Nieco stronniczy obraz Persów pre-
ferujących (tchórzliwe w podtekście) ataki formacjami łuczników jest zniekształcony, 
jako że Grecy wiedzieli, iż barbarzyńcom nie brak odwagi (Herodot 9,41; 9,63,3; 
9,102; Diodor Sycylijski 17,18,2), zresztą sami Achemenidzi podkreślali znaczenie 
dzielności (napis na grobowcu Dariusza w Naksz(Naqsh)-i-Rustam) i nagradzali za 
nią (Herodot 8,86‒90; Ksenofont, Anab. 1,9,4; Diodor Sycylijski 17,59,2). Drugim 
powodem akcentowania przez Greków odwagi ich własnej piechoty w bezpośrednich 
starciach była być może chęć umniejszenia roli perskiej konnicy. Formacji tej Grecy, 
których własne oddziały konnicy z racji ekonomicznych i geograficznych były sła-
be, bali się jak ognia (Inst.Cyr. 4,3,23; Hist.Graec. 3,4,14).  W bezpośredNim sTarciu 
(ὁμόσε ἰόντες [homóse ióntes]) – zob. Arystofanes (Eccl. 863), Tukidydes (2,62).
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zrealizować. Gdybyśmy chcieli zorganizować jazdę, czy nie powin-
niśmy rozważyć, czego mamy pod dostatkiem, a czego nam brakuje? 
[3,9] Oto w obozie wpadło w nasze ręce wiele koni i uzd, którymi są 
kiełznane, poza tym jest tam wszystko, czego potrzeba, by można 
było korzystać z koni. Mamy to, co niezbędne do wykorzystania przez 
jeźdźca: ochronne pancerze i oszczepy, którymi można rzucać lub po-
sługiwać się bezpośrednio. [3,10] Co pozostaje? Oczywiście, potrzeba 
ludzi. Ale przecież tych nam akurat nie brakuje! Nic przecież nie jest 
bardziej dla nas niż my sami. Powie ktoś, że nie znamy się na tym. 
Na Zeusa, przecież nikt z tych, którzy teraz się na tym znają, nie miał 
tej wiedzy, zanim jej sobie nie przyswoił. Może ktoś powiedzieć, że 
nauczyli się tego, będąc dziećmi. [3,11] Ale czy dzieci są bystrzejsze niż 
dorośli mężczyźni, aby nauczyć się tego, co się do nich mówi i co się 
im pokazuje? Czy to chłopcy, czy mężczyźni są bardziej wytrzymali, 
by znosić trudy fizyczne, o których nabyli wiedzy? [3,12] A przecież 
na naukę mamy więcej wolnego czasu niż dzieci czy inni ludzie! Nie 
musimy się już, jak chłopcy, uczyć strzelania z łuku, gdyż sztukę tę 
poznaliśmy już wcześniej; podobnie z rzutem oszczepem – to także 
już umiemy. Jest inaczej: jak bowiem jednym wolny czas zabiera rol-
nictwo, drugim określone umiejętności, a jeszcze innym zajęcia do-
mowe, tak dla nas wyprawy wojenne są nie tylko wolnym czasem, ale 
koniecznością.394 [3,13] A ponadto tu jest inaczej niż w wypadku wielu 

394 określoNe umiejętNości (τέχναι [téchnai]) – tak w przekładzie, wzmacniając 
przymiotnikiem, oddajemy grecki termin oznaczający ‘umiejętność i praktyczną wie-
dzę w danej dziedzinie’, tj. praktyczną sztukę i znajomość wykonania jakiejś rzeczy. 
 WolnyM czaseM (σχολή [scholé]) ‒ Ksenofont przeciwstawia tu „czas wolny” różnym 
absorbującym zajęciom (tu ogólnie: ἀσχολία [ascholía]; por. Tukidydes 2,38,1). Wśród 
tych ostatnich autor wymienia uprawę roli (γεωργίαι [georgíai]), téchnai oraz prowa-
dzenie domu (οἰκεῖα [oikeía]). Dwuznaczny status ma wojna: wymaga czasu wolnego 
od innych zajęć (co implikuje, że w wyprawach wojennych mogą uczestniczyć ludzie 
o pewnym statusie), jednak i ona należy do zajęć typu ascholía. Powstaje zatem py-
tanie: jaki sposób spędzania wolnego czasu uważał Ksenofont za najbardziej godny? 
Czy dysponował w ogóle takowym, skoro sam gdzie indziej propagował rolnictwo 
(O gospodarstwie), a na wojnie spędził wiele lat? Pytanie to jest interesujące w świe-
tle innych wypowiedzi autora w Cyropedii: stwierdza oto, iż wolny czas umożliwia 
edukację (8,1,16), lecz stać na nią tych, którzy żyją z pracy innych, podczas gdy 
zwykły mieszkaniec imperium zmuszony jest pracować na swe utrzymanie (2,1,11). 
Uwaga ta przypomina rozwiązania Stagiryty, według którego (Metaph. Α, 982a nn.) 
scholé umożliwia to, co najwartościowsze w życiu – kontemplację (θεωρία [theoría]) 
i rozmyślania. Jest możliwe, że Ksenofont, weteran tylu kampanii, dokonał tu swo-
istego rozrachunku i uznał, iż „wolny” czas to nie (tylko?) gospodarstwo i wojna, 
ale nade wszystko studia filozoficzne i literatura. Warto dodać, iż myśl ta jest prefi-
guracją dyskusji toczonych przez stoików i epikurejczyków, doceniających luksus 
posiadania wolnego czasu i dowodzących wyższości życia kontemplacyjnego (βιός 
θεωρητικός [biós theoretikós]) nad aktywnym (βιός πρακτικός [biós praktikós]), tj. nad 
politycznym zaangażowaniem (πολυπραγμοσύνη [polypragmosýne]), pogonią za sławą, 
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innych zajęć związanych z wojną ‒ użytecznych wprawdzie, ale cięż-
kich. Czyż jazda na koniu nie wydaje się w drodze przyjemniejsza niż 
poruszanie się na dwóch nogach? A w razie pośpiechu, czy nie milej 
szybko przyjść z pomocą przyjacielowi, gdy zachodzi taka potrzeba, 
lub w razie konieczności pościgu błyskawicznie ująć człowieka lub 
zwierzę? Czy nie jest wygodne i to, że koń pomaga ci nieść uzbroje-
nie, jakie musisz mieć ze sobą? A mieć i nosić to z pewnością nie to 
samo.395 [3,14] Najbardziej można by się obawiać – w razie, gdybyśmy 
się musieli narażać na niebezpieczeństwo, walcząc konno, nim jeszcze 
dobrze opanowaliśmy tę sztukę – że już nie będziemy piechurami, 
a jeszcze nie będziemy dobrymi kawalerzystami. Lecz to nie stanowi 
jakiejś wielkiej przeszkody, bo gdzie tylko zechcemy, tam będziemy 
mogli natychmiast walczyć pieszo. Ucząc się sztuki jeździeckiej, nie 
oduczymy się przecież zasad, wedle jakich walczy piechota.396

[3,15] Tak przemawiał Cyrus. Po nim głos zabrał Chryzantas, mó-
wiąc tak:

‒ Ja tak bardzo pragnę wyuczyć się sztuki jeździeckiej, że są-
dzę, iż gdybym został kawalerzystą, byłbym człowiekiem, który ma 
skrzydła. [3,16] Obecnie już się cieszę, jeśli równo startując w biegu, 
wyprzedzam człowieka choćby o głowę, a widząc przebiegające 
obok dzikie zwierzę, jeśli mogę, dołożywszy starań, dosięgnąć je 
oszczepem lub trafić z łuku, zanim całkiem daleko ucieknie. Lecz 
gdybym był jeźdźcem, zdołałbym pochwycić człowieka, nawet 
jeśli ten byłby oddalony na odległość wzroku; zdołałbym złapać 
niektóre dziko żyjące zwierzęta w pościgu, uderzając je z ręki, 
a inne trafiając oszczepem, jak gdyby stały, {gdy człowiek i zwie-

bogactwami i prestiżem (nb. motywem wielu traktatów filozoficznych jest konfron-
tacja postaw, czyli „pedagogiczna” i moralizująca rozmowa filozofa z chorobliwie 
ambitnym władcą: por. Plutarch, Pyrrh. 14), które niosą niepokój i frustracje, rodzą 
wręcz konflikty polityczne. Zob. także niżej, 5,1,8; 7,5,42, oraz Hiero 7,5.

395 Jeździec ma wszystkie elementy uzbrojenia stale pod ręką, podczas gdy grecki 
hoplita pełny rynsztunek zakładał tylko do bitwy, a podczas marszu ciężką tarczę 
i hełm oddawał do niesienia słudze-niewolnikowi.  Przemyślenia typu „mieć i no-
sić to z pewnością nie to samo” należą do rad praktycznych, codziennych, nieomal 
oczywistych, stąd trącących banałem, niczym mądrości ludowe. Nie przysporzyły 
one uznania Ksenofontowi w oczach późniejszych miłośników Platona, Arystotelesa 
czy Heideggera. Jest prawdą, że Cyropedia ‒ okraszona nimi dość obficie ‒ może być 
lekturą nieco nużącą, skoro na każdym niemal kroku czytelnik natrafia na pouczenia 
(podobnie jest w przypadku wielu diatryb Plutarcha). Ksenofontowi odmawiano z tej 
racji niekiedy miana „filozofa” (niesłusznie, naszym zdaniem, skoro jako uczeń So-
kratesa był nim w oczach starożytnych), jakkolwiek prawdą jest, że jego rozważania 
etyczne miały bardziej praktyczny, „przyziemny” charakter.

396 Ksenofont pamiętał niewątpliwie o Agesilaosie tworzącym jazdę (Ages. 
1,23–24; Hist.Graec. 3,4), a i on sam uformował oddział konnicy podczas odwrotu 
Dziesięciu Tysięcy (Anab. 3,3,16–20).
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rzę znajdują się w ruchu, to nawet jeśli są tuż przy sobie, jest tak, 
jakby stały}.397 [3,17] Istotami, którym chyba zazdroszczę najbardziej, 
są hippo centaury, o ile w ogóle istnieją.398 One to zdolne są do 
rozumowania399 na równi z człowiekiem, rękoma mogą sporządzić 
to, co im niezbędne, mają przy tym siłę i szybkość konia, dzię-
ki czemu mogą dogonić wszystko, co ucieka, bądź obalić, co stoi 
w miejscu. Tak więc, biorąc to wszystko pod uwagę, gdybym został 
jeźdźcem, zgromadziłbym w swej osobie te właśnie zalety. [3,18] Oto 
wszystko będę w stanie przewidzieć za sprawą umysłu, jaki po-
siada człowiek, broń będę trzymał w ręku, a pościg poprowadzę 

397 Wydawcy usuwają to zdanie jako nieautentyczne, jakkolwiek jest ono w rę-
kopisie C. Arnoldus Hug (Xenophontis Institutio Cyri, Lipsiae 1883, s. LIX; „Bi-
bliotheca Teubneriana”), za którym lekcję manuskryptu podważyli następni edytorzy 
(także Gemoll), uzasadniał: „Ceterum haec omnia delevi, cum explicatio inepta esse 
videretur illius ἑστηκότα ὥσπερ [hestekóta hósper] quo praecedit” (W ogóle usunąłem to 
wszystko, gdyż wyjaśnienie wydaje się niestosowne wobec owego poprzedzającego 
„jakby stały”).

398 hiPPocenTaury (ἱπποκενταύρους [hippokentaúrus]; dosłownie: ‘koniocentaury’) 
‒ w greckiej mitologii były to pół konie, pół ludzie, natomiast w sztuce archaicz-
nej przedstawiano je jako ludzi z przyczepionym końskim ogonem. Później centaur 
przybrał postać z głową i ramionami człowieka, a zadem i czterema nogami konia. 
I tak właśnie wyobraża sobie centaura Chryzantas. Wyraz w takim dokładnie brzmie-
niu pojawia się też u Platona (Phaed. 229d) i Lukiana (Zeux. 3). Częściej spotykana 
była jednak forma krótsza: „centaur”. Nie wiadomo, dlaczego Ksenofont zdecydował 
się na nią, ale kusząca byłaby sugestia, iż miało to związek z użyciem słowa przez 
Platona (o ile datowanie Fajdrosa na rok 370 jest słuszne, byłby to może ślad lektu-
ry dialogu przez Ksenofonta). W polskiej tradycji literackiej nazwę unieśmiertelnił 
Sienkiewicz w osobie Kmicicowego kompana o nazwisku Kulwiec herbu Hippo-
centaurus. Warto dodać, iż kilka metop (płyt) południowej ściany Partenonu (dziś 
w British Museum) przedstawiało walkę Lapitów (mieszkańców północnej Grecji) 
z centaurami. Przez ówczesnych to mityczne starcie było intepretowane jako wojna 
Ateńczyków z niedawno pokonanymi perskimi barbarzyńcami, których symbolizo-
wały właśnie centaury. Ksenofont mógł o tym wiedzieć, jest zatem prawdopodobne, 
iż pisząc Cyropedię, pamiętał o partenońskiej centauromachii i tutaj do niej nawiązał. 
 o ile W ogóle istNieją ‒ problem, czy Grecy wierzyli w mity (a jeśli tak, to w jaki 
sposób), kiedyś drażliwy, dziś jest pomijany w badaniach jako niemożliwy do roz-
strzygnięcia. Dawniejszy pogląd, iż myśl grecka przeszła ewolucję od stanu (rzeko-
mo) naiwnego myślenia za pomocą mitów do postawy krytycznej, racjonalnej – od 
mitu do logosu – została już zarzucona. I słusznie, wystarczy bowiem przypomnieć 
krytycznie myślącego Tukidydesa (1,3. 9), który choć sceptycznie podchodził do Ho-
merowej wersji wojny trojańskiej, nie wątpił mimo to w istnienie Agamemnona i sa-
mej wyprawy przeciw Troi. Pobożność Greka nie zakładała automatycznie, iż „wie-
rzył” on dosłownie we wszystkie mityczne opowieści i nie próbował ich krytycznie 
badać. W wielu wypadkach mit służył za alegorię (taki charakter ma np. przytoczony 
za Prodikosem z Keos m.in. przez Ksenofonta mit o Heraklesie na rozstajnych ścież-
kach: Mem. 2,1,21‒34, do którego Ksenofont nawiązuje także wyżej, 2,2,24).

399 Do rozuMoWania (φρονήσει [fronései]) ‒ rzeczownik φρόνησις [frónesis] oznaczał 
w etyce greckiej ‘myśl, zdolność oceniania, roztropność, inteligencję’ i pokrewny był 
znaczeniowo terminowi sofrosýne. Zob. także Ksenofont (Mem. 1,2,10).
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na koniu, przeciwnika powalę na ziemię, atakując konno, chociaż 
w przeciwieństwie do hippocentaurów nie będę miał z nim wspól-
nych cech naturalnych.400 [3,19] {Taki stan jest lepszy niż posiadanie 
wspólnych cech naturalnych},401gdyż jak mniemam, hippocentaury 
są w kłopocie, jak posługiwać się wieloma spośród dóbr wynale-
zionych przez ludzi, a poza tym, jakże one mogą korzystać z wielu 
przyjemności właściwych koniom. [3,20] Jeśli będę się uczyć jeź-
dziectwa, to kiedy już dosiądę konia, będę wykonywał czynności 
właściwe hippocentaurom, kiedy zaś z konia zejdę, zjem posiłek, 
ubiorę się i położę spać według zwyczaju [wszelkich] innych ludzi. 
Tak więc czymże innym będę, jak nie hippocentaurem, którego 
można rozłączyć i potem połączyć ponownie? [3,21] Jeszcze i w tym 
‒ dorzucił ‒ będę mieć przewagę nad hippocentaurem, że on pa-
trzył tylko dwoma oczami i słuchał tylko dwoma uszami, podczas 
gdy ja zbiorę informacje za pomocą czterech oczu i przyswoję je 
dwiema parami uszu. Zresztą, panuje przekonanie, że koń potrafi 
dać znać człowiekowi o wielu rzeczach, które dostrzegł wcześniej, 
komunikuje mu też o wielu rzeczach, które wcześniej usłyszał.402 
Zapisz mnie więc ‒ zakończył ‒ do tych, którzy bardzo pragną 
poznać sztukę jeździecką!

‒ Na Zeusa ‒ zakrzyknęli wszyscy pozostali ‒ [zapisz] i nas!
[3,22] Wtedy głos zabrał Cyrus:
‒ Cóż zatem stoi na przeszkodzie, skoro podoba się nam ten po-

mysł, abyśmy na swój użytek wprowadzili zasadę,403 że uznajemy 
za rzecz niewłaściwą, gdyby dostrzeżono kogokolwiek z naszych 
ludzi, którym dostarczę konia, jak wyrusza piechotą, obojętnie, czy 
trzeba przebyć długą czy krótką drogę? Wtedy ludzie rzeczywiście 
będą uważać, że jesteśmy hippocentaurami.

[3,23] Tak się wypowiedział, a oni wszyscy przytaknęli. Od tamtego 
czasu jeszcze po dziś dzień Persowie tak postępują i żadnemu ze 
szlachetnych Persów nie wolno pokazać się, jak dobrowolnie gdzie-
kolwiek udaje się pieszo. Takie były ich rozmowy.

400 za sprawą umysŁu, jaki PosiaDa czŁowiek (τῇ ἀνθρωπίνῃ γνώμῃ [té anthropíne 
gnóme]) ‒ kwalifikacja znaczeniowo zbliżona do frónesis (Herodot 3,4; Tukidydes 
1,77).  atakując (ῥύμῃ [rhýme]; także ‘biegiem’) – niektórzy wydawcy idą za lekcją: 
ῥόμῃ [rhóme] ‒ ‘siłą [konia]’.

401 Zdanie to Gemoll ujął w nawias jako późniejszy dopisek, sądząc, że jest ono 
w zasadzie powtórzeniem poprzedniej myśli, jednak kopiści nie zaznaczyli w ręko-
pisach nic podejrzanego.

402 To porównanie, długo rozwijane, pełne werwy, pomysłowe, wyraziste i do-
brze skomponowane, ma za zadanie zabawić słuchaczy, ale trafia także do przekona-
nia zebranym dowódcom.

403 Nie spisane prawo, ale uroczystą umowę, przestrzeganą w Persji do czasów 
Ksenofonta, jak świadczy odautorska uwaga poniżej (4,3,23).



 Księga czwarta    3,18–4,8 211

[4,1] Kiedy było już nieco po południu, przyjechali jeźdźcy Medów 
i Hyrkańczyków, prowadząc konie i jeńców; tych bowiem mężczyzn, 
którzy złożyli broń, nie zabito.404 [4,2] Gdy podjechali, Cyrus zapytał 
pierwszego z nich, czy wszyscy jego ludzie ocaleli. Kiedy to potwierdzi-
li, wtedy zadał pytanie, czego dokonali, a oni jęli opowiadać, co zdzia-
łali, i chełpili się każdym ze swoich bohaterskich czynów. [4,3] Chętnie 
słuchał wszystkiego, co chcieli [mu] powiedzieć, a potem tak ich sławił:

‒ Jest oczywiste, że staliście się ludźmi dzielnymi. Gdy się na was 
patrzy, wyglądacie nawet na potężniejszych, piękniejszych i groź-
niejszych niż poprzednio.405

[4,4] Potem zaczął wypytywać, jak daleką drogę przebyli i czy tam-
tejsza ziemia jest zamieszkana. Odpowiedzieli, że pokonali wielką 
odległość, że jest zamieszkana, że obfituje w owce i kozy, woły i ko-
nie, zboże i wszelakie dobra.406

‒ [4,5] Powinniśmy ‒ rzekł ‒ zatroszczyć się o dwie rzeczy: aby 
zawładnąć tymi, którzy posiadają owe dobra, oraz aby oni pozostali 
na miejscu, bo zamieszkana ziemia jest zdobyczą o wiele cenniejszą, 
a kraj bez ludzi jest zarazem krajem bez bogactwa. [4,6] Wiem, że 
zabiliście tych, którzy stawiali opór, i postąpiliście słusznie, bo to 
najtrwalej umacnia zwycięstwo. Przyprowadziliście jednak jeńców, 
którzy się poddali. Jestem więc zdania, że jeśli puścimy ich wolno, 
może nam się to opłacać. [4,7] Przede wszystkim nie będziemy mu-
sieli teraz strzec się przed nimi i pilnować ich; odpadnie też problem 
wyżywienia. Nie oznacza to, że wydamy ich na śmierć głodową. 
Gdy pozwolimy im odejść, ostatecznie będziemy mieć do dyspozycji 
jeszcze większą liczbę jeńców. [4,8] Wszak jeżeli opanujemy kraj, 
wszyscy jego mieszkańcy staną się naszymi jeńcami. Reszta zaś, 
widząc, że tamci żyją i zostali wypuszczeni, pozostanie na miejscu 

404 Por. wyżej, 4,2,32‒33.
405 Cyrus chwali ich, bardzo szczerze, aczkolwiek bez przesady, ażeby jeszcze 

bardziej do siebie przywiązać. Można było wcześniej zauważyć, iż żywił on, nie bez 
racji zresztą, obawę, że ich straci (4,2,39).

406 pokoNali wielką odlegŁość ‒ co nie znaczy, że wtargnęli bardzo daleko w głąb 
terytorium assyryjskiego, co byłoby nierozsądne. Pokonywali drogę tam i z powrotem, 
za każdym razem przyprowadzając jeńców i przywożąc łupy (4,3,2).  obfiTuJe W oWce 
i kozy, woŁy i koNie, zboże ‒ autor wylicza zawsze cenne dla greckiego żołnierza łupy, 
zdradzając myślenie i typowego, chciwego greckiego najemnika, o jakim czytamy już 
w poematach homeryckich, i zawodowców, o których pisał Eneasz Taktyk, a wreszcie 
filozofię polityczną władców monarchii hellenistycznych, którzy uważali (preceden-
su dostarczył Aleksander, „zagarniając” na własność Azję) podbite ziemie za swoją 
zdobycz „wywalczoną włócznią” (idea δορίκτητος χώρα [doríktetos chóra]; por. Diodor 
Sycylijski 17,17,2; Justyn 11,5); zob. zaraz niżej, 4,4,5. Z drugiej strony wiadomo, iż 
obowiązkiem Wielkiego Króla było bronić ziemi (Oec. 4,4‒5), a ten sam imperatyw 
obowiązywał także satrapów; por. niżej, 5,3,5. Zob. także niżej, 7,5,35.
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i zamiast walki wybierze raczej posłuszeństwo.407 Tak ja rozumuję. 
Jeśli ktoś widzi lepsze rozwiązanie, niech mówi!

Oni jednak, wysłuchawszy tego, [od razu] zgodzili się, by tak 
uczynić. [4,9] Cyrus wezwał więc jeńców i oznajmił im:

‒ [4,10] Ludzie, zachowaliście teraz życie, ponieważ byliście posłusz-
ni, a jeśli w przyszłości będziecie dalej tak postępować, nie spotka 
was nic strasznego, chociaż już nie ten sam człowiek, co wcześniej, 
będzie wami rządził.408 Zamieszkacie w tych samych domostwach, 
będziecie uprawiać tę samą ziemię, zamieszkacie z tymi samymi ko-
bietami i te same, co teraz, dzieci znajdą się pod waszą opieką. Nie 
musicie walczyć ani z nami, ani z kimkolwiek,409 [4,11] a gdyby ktoś 
wyrządził wam krzywdę, my podejmiemy walkę w waszej obronie. 
Aby nikt nie nakazywał wam ruszać zbrojnie w pole, przynieście 
do nas broń; tym, którzy ją przyniosą, zapewnimy pokój ‒ i żaden 
podstęp nie kryje się za tym, co mówimy. Staniemy jednak zbrojnie 
przeciw tym, którzy nie odniosą sprzętu potrzebnego na wojnie. [4,12] 
Gdyby ktoś z was przyszedł do nas i okazał swą życzliwość jakimś 
czynem lub słowem, potraktujemy go nie jak niewolnika, ale dobro-
czyńcę i przyjaciela. Miejcie więc to i sami na uwadze i oznajmijcie 
innym. [4,13] A gdyby mimo waszej zgody na warunki ‒ dokończył ‒ 
niektórzy nie dali się przekonać, poprowadzicie nas przeciwko nim, 
abyście to wy stali się ich panami, a nie oni waszymi.

Tyle powiedział, tamci zaś oddali mu pokłon410 i przyrzekli tak uczynić.

407 Cyrus okazuje się, jak zawsze, optymistą, deklarując, że Assyryjczycy wybio-
rą raczej uległość zamiast oporu.

408 Zmienić władcę i nie mieć więcej prawa do prowadzenia wojny to, inaczej 
mówiąc, poddać się i stracić wolność. Warto jednak przypomnieć stanowisko Kse-
nofonta w księdze 3., gdzie opisano „sąd” nad zbuntowanym Armeńczykiem, który 
pragnął wolności i nie rozumiał swego statusu władcy podbitego, którego Cyrus miał 
prawo potraktować jak niewdzięcznika. Dla wielu komentatorów ta kazuistyka Cy-
rusa (Ksenofont chce być może przybliżyć greckiemu czytelnikowi punkt widzenia 
Wielkiego Króla, tj. ideologię Achemenidów, idealizując ją nieco w myśl założenia, 
iż opisuje wzorcowe imperium) jest nie do przyjęcia. Zauważmy, że polityczna fi-
lozofia Cyrusa przywodzi na myśl sceny składania Wielkiemu Królowi darów przez 
ludy wchodzące w skład imperium, wyobrażone na reliefach stanowiących jedne 
z najbardziej sugestywnych świadectw potęgi perskiej i ikonograficzny dokument 
panowania Achemenidów; znajdowały się one w Persepolis i zdobiły schody wiodące 
do apadany (sali audiencyjnej Króla).

409 Identycznie brzmiała oferta skierowana do Armeńczyków, tyle że tamci za-
chowali króla, pozbawionego jednak wszystkich prerogatyw (3,3,22).

410 oDDali Mu pokŁoN (προσεκύνουν [prosekýnun]; dosłownie: ‘padli na twarz, bili 
czołem’) ‒ według obowiązującego w starożytnej Persji obyczaju przed królem padano 
na twarz i całowano ziemię, po której stąpał władca. Termin προσκύνησις [pros kýnesis] 
jest jednak w zasadzie nieprzetłumaczalny, istnieją też rozbieżności na temat istoty 
tego aktu. Był to rodzaj postawy, gestu, którym wykonujący zaznaczał swoją niższość 
wobec adresata, ale ta obowiązkowa forma okazania szacunku była też środkiem za-
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[5,1] Kiedy owi [jeńcy] odjechali, Cyrus powiedział:
‒ Medowie i Armeńczycy, dla nas wszystkich nadeszła pora, by 

udać się na ucztę. Najlepiej jak potrafiliśmy, przygotowaliśmy dla 
was wszystko, co niezbędne. Udajcie się [tam] i poślijcie nam poło-
wę upieczonego chleba, bo został wypieczony w ilości wystarcza-
jącej i dla was, i dla nas. Nie posyłajcie nam mięsa ani niczego do 
picia, ponieważ mamy dość przygotowanego u siebie. [5,2] Wy zaś, 
Hyrkańczycy, prowadźcie ich do namiotów: dowódców do najwięk-
szych (wiecie, które to), a pozostałych – jak będzie najlepiej według 
waszego uznania. Sami ucztujcie tam, gdzie wam najwygodniej. Wa-
sze namioty są nietknięte i nie zostały splądrowane, a przygotowania 
poczyniono dla was takie same, jak dla tamtych. [5,3] Wiedzcie zaś, 
i jedni, i drudzy, że poza obozem będziemy i za was pełnić nocą straż, 
miejcie jednak baczenie, co dzieje się w namiotach, i trzymajcie broń 
w pogotowiu, bo ci, którzy przebywają w namiotach, nie są jeszcze 
naszymi przyjaciółmi.411

[5,4] Medowie i ludzie z otoczenia Tigranesa zażyli kąpieli, zmienili 
odzienie na to przygotowane dla nich wcześniej i ucztowali.412 Ich 
konie także zostały dobrze zaopatrzone. Posłali Persom połowę racji 
chleba. Nie przysyłali ani mięsa, ani wina, sądząc, że ludzie Cyrusa 
mają tego jeszcze w nadmiarze. W rzeczywistości Cyrus chciał [po-
przednio] powiedzieć, że mają głód na istocie, a do picia wodę z prze-
pływającej obok rzeki. [5,5] Kiedy się ściemniło, Cyrus rozesłał wielu 
spośród tych Persów, którzy już skończyli wieczerzać, i rozkazał, by 
podzieleni na pempady i dekady po kryjomu otoczyli obóz kołem. 
Z jednej strony, mieli pełnić funkcję straży, gdyby ktokolwiek z ze-
wnątrz chciał zaatakować obóz, z drugiej, ich zadaniem było schwytanie 
każdego, kto próbowałby ucieczki, wynosząc poza obóz pieniądze.413  

bezpieczającym osobę króla przed ewentualnym zamachem (por. niżej, przyp. 732, 820 
i 852). U Hellenów ten typ hołdu zarezerwowano dla posągu bóstwa, o jego niedopusz-
czalności wobec ludzi pisał Herodot (7,136); Grecy w ogóle odnosili się z pogardą do 
tego „barbarzyńskiego” obyczaju, a literatura historyczna obfituje w opisy, jak różni 
bohaterowie unikali proskýnesis; zob. np. Nepos (Con. 3; Konon), Justyn (6,2; Konon), 
Plutarch (Artax. 22,8; Ismenias), Elian (Var.hist. 1,21; Ismenias). Za sprawą takich 
właś nie gestów Grecy widzieli w Persach „niewolników”. Por. niżej, przyp. 820 i 825.

411 Chodzi o wziętych do niewoli Assyryjczyków, pełniących służbę w namiotach 
i wcześniej wyznaczonych do przygotowania uczty. Cyrus Ksenofonta przypomi-
na tutaj późniejszego (I w. n.e.) idealnego wodza z traktatu Onasandra Στρατηγικός 
([Strategikós] O strategii).

412 Kąpiel przed ucztą była obyczajem greckim, zaświadczonym już przez Ho-
mera (np. Od. 3,464; 4,48nn.).

413 pieNiądze (χρήματα [chrémata]; dosłownie: ‘rzeczy potrzebne, użyteczne’) ‒ 
znaczenie tego słowa nie jest tu oczywiste, ale ponieważ wydaje się mało prawdopo-
dobne, żeby Assyryjczycy zdołali wymknąć się z obozu objuczeni swoimi rzeczami, 
przypuszczalnie chodzi więc o pieniądze, gdyż i taki jest sens słowa chrémata.
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I tak właśnie się stało: wielu uciekało, wielu złapano. [5,6] Cyrus po-
zwolił zatrzymać pieniądze tym, którzy [ich] ujęli, ale samym [owym 
schwytanym] ludziom kazał poderżnąć gardła, co sprawiło, że w przy-
szłości nie mogłeś, nawet jeślibyś chciał, znaleźć nikogo, kto próbo-
wałby poruszać się nocą.414 [5,7] Tak postępowali Persowie, a Medowie 
ucztowali tymczasem i pili, cieszyli się muzyką i całkowicie oddawali 
wszelakim uciechom, bo zdobycz była tak obfita, że nawet ci, którzy 
pozostawali rozbudzeni, nie odczuwali braku zajęcia.

[5,8] Tejże nocy, kiedy Cyrus wyruszył w pole, swój rzekomy suk-
ces z biesiadnikami, z którymi dzielił namiot, opijał także sam król 
Medów, Kyaksares.415 Słysząc głośny hałas, sądził, że z wyjątkiem 
kilku w obozie przebywają jeszcze wszyscy inni Medowie, ponieważ 
po odprowadzeniu swoich panów służący Medów pili i hałasowa-
li bez umiaru, szczególnie iż zarekwirowali wojsku assyryjskiemu 
wino i wiele innych produktów. [5,9] Gdy nastał dzień i nikt oprócz 
tych, co z nim ucztowali, nie przyszedł do bram jego namiotu,416 po-
nadto obóz wydawał się opuszczony przez Medów, a i jeźdźców nie 
było, wyszedł na zewnątrz i ujrzał, że tak jest rzeczywiście. Wów-
czas rozzłościł się i na Cyrusa, i na Medów, że odjechali i zostawili 
go samego. Natychmiast też, jakby zgodnie z krążącą o nim opinią, 
że jest gwałtowny i nierozumny,417 rozkazał któremuś z obecnych 

414 poderżNąć gardŁa (ἀποσφάξαι [aposfáksai]) ‒ Cyrus jest bezwzględny, ale po-
zbywa się dzięki temu elementu niepewnego. Zastanawiające jest użycie czasow-
nika oznaczającego specyficzny sposób pozbawienia życia. Może autor wiedział 
o takiej metodzie wymierzania kary śmierci w armii perskiej, możliwe jednak, iż 
chodziło o uniknięcie powtórzenia częściej używanego w tekście czasownika καίνω 
/ κατακαίνω [kaíno / katakaíno].  nie mogŁeś, naWeT jeślibyś cHciaŁ ‒ przykład apostrofy 
i nagłej zmiany w opowiadaniu: narrator zwraca się do wyimaginowanego słuchacza. 
Nie dziwi to w czasach, gdy dialog był jednym z ulubionych gatunków prozy, a dia-
log fikcyjny stanowił element innych gatunków prozatorskich (w tym historiografii, 
spisanych wersji przemówień politycznych i sądowych, traktatów technicznych oraz 
fachowych pism filozoficznych, jak sama Cyropedia, Wspomnienia o Sokratesie, pi-
smo O gospodarstwie czy Hieron).
415 Por. wyżej, 4,1,19–24; 4,2,10.

416 W warunkach wojennych wejście do królewskiego namiotu pełniło taką samą 
funkcję, jak bramy orientalnego pałacu, gdzie od rana gromadzili się poddani, by 
złożyć hołd władcy, okazać swą gotowość do wszelakiego rodzaju usług i czekać 
na ewentualne rozkazy; por. Herodot (3,119), Ksenofont (Anab. 3,1,2; Hist.Graec. 
1,6,7). Ksenofont nawiązuje tu do praktykowanego na Wschodzie, a przynajmniej na 
perskim dworze, obyczaju. Później słowa: „bramy”, „wrota”, „drzwi” (θύραι [thýrai]) 
zaczęły oznaczać po prostu ‘dwór panującego’ i ‘siedzibę władz’ (stąd wzięło się 
określenie dawnych władz Turcji jako Wysokiej Porty; łac. porta – ‘drzwi, brama’). 
Por. także niżej, 6,1,1; 8,6,10.

417 Wprawdzie Ksenofont powołuje się na rzekomo krążącą o Kyaksaresie 
negatywną opinię, ale to on sam przypisał królowi Medów tak zły charakter, żeby 
tym mocniej skontrastować jego postać z Cyrusem, który posiada same zalety.
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tam ludzi zebrać swoich jeźdźców i jak najszybciej wyruszyć do 
wojska, które znajdowało się przy Cyrusie, i powiedzieć tak:

‒ [5,10] Cyrusie, nigdy bym nie sądził, że podjąłeś co do mnie tak 
nierozumną decyzję, a wy, Medowie, iż chcieliście pozostawić mnie 
w takim opuszczeniu, nawet jeśli Cyrus tak zadecydował. A teraz, 
czy Cyrus chce, czy nie, zameldujcie się jak najszybciej z powrotem!

[5,11] Taką wiadomość przekazał. Ten, któremu rozkazano wyru-
szyć, zapytał:

‒ Panie, jak ich znajdę?
‒ A w jaki sposób ‒ zapytał [Kyaksares] ‒ Cyrus i jego ludzie 

znajdują tych, przeciw którym wyruszyli?
‒ Bo, na Zeusa, doszły mnie słuchy ‒ odpowiedział ‒ że jacyś 

Hyrkańczycy, którzy uciekli od wroga i przybyli tutaj, odjechali jako 
jego przewodnicy.

[5,12] Gdy Kyaksares to usłyszał, jeszcze bardziej rozgniewał się na 
Cyrusa, że mu o tym nie powiedział, i z jeszcze większym pośpie-
chem posłał po Medów, ażeby mu ich zabrać. Wezwał Medów do 
powrotu w sposób bardziej stanowczy niż wcześniej i zagroził nawet 
[posłańcowi], gdyby ten nie podkreślił tego dobitnie.

[5,13] [Posłaniec] wyruszył, wiodąc ze sobą blisko stu jeźdźców, 
i żałował, że sam nie odjechał wtedy z Cyrusem. Kiedy znajdowali 
się w drodze, rozdzieliwszy się na jakiejś ścieżce, zabłądzili i do za-
przyjaźnionego wojska dotarli nie wcześniej, nim nie natrafili na ja-
kichś wycofujących się Assyryjczyków, których zmusili do pokaza-
nia drogi. Tak oto około północy dotarli na miejsce i ujrzeli płonące 
ogniska. [5,14] Gdy byli już blisko obozu, straże, zgodnie z rozkazem 
wydanym przez Cyrusa, nie wpuściły ich przed nadejściem dnia. 
Z nastaniem dnia Cyrus najpierw wezwał magów418 i nakazał im 
wybrać dary przeznaczone dla bogów za tak wielkie dobrodziejstwa. 

418 MagóW (τοὺς μάγους [tús mágus]) ‒ Magowie to nazwa jednego z plemion me-
dyjskich, a zarazem (magowie) kasty kapłańskiej u Medów i Persów, której pocho-
dzenie pozostaje niejasne, podobnie jak istota religijnego nauczania, a w szczegól-
ności stosunek do zoroastryzmu. Niewątpliwe jest jedno: jako oficjalni przewodnicy 
podczas religijnych obrzędów i interpretatorzy woli bogów cieszyli się wielkim 
autorytetem w społecznym i politycznym życiu starożytnego Iranu. Herodot (1,101. 
132) wymienia magów pośród plemion medyjskich i zaznacza, że kapłańska kasta 
magów odgrywała uprzywilejowaną rolę już w państwie i na dworze medyjskim; por. 
ponadto Strabon (15,3), Ammianus Marcellinus (22,6), Agatiasz Scholastyk (2,26). 
Oprócz składania ofiar magowie zajmowali się interpretowaniem zjawisk natury 
i snów. Nazwa „magowie” nie występuje w Aweście, świętej księdze Irańczyków. 
W Cyropedii pojawiają się tutaj po raz pierwszy, niemniej to kolegium kapłańskie 
zostanie oficjalnie ustanowione przez Cyrusa znacznie później, bo dopiero po zdo-
byciu Babilonu (8,1,23). Jeszcze przed tym faktem Cyrus kilkakrotnie zwraca się do 
nich z prośbą, żeby wybrali dla bogów na ofiarę odpowiednią część zdobyczy (4,5,14 
[tu]. 51; 5,3,4). Por. także niżej, przyp. 764.



216 Ksenofont    Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia)

[5,15] A kiedy byli tym zajęci, wezwał z kolei „równych” i powiedział:
‒ Mężowie, bóg zsyła nam dobra w wielkiej obfitości! W tej chwi-

li nas, Persów, jest zbyt mało, aby nimi zawładnąć. Jeżeli bowiem nie 
będziemy strzec tego, co zdobyliśmy, przejdzie z powrotem w cudze 
ręce, a jeśli pozostawimy tylko nieliczną straż, by strzegła tego, co 
się nam dostało, do razu ujawnimy, że nie dysponujemy żadną siłą. 
[5,16] Dlatego wydaje mi się, że któryś z nas musi jak najszybciej do-
trzeć do Persów i przedstawić im to, o czym mówię, oraz nakazać, 
by niezwłocznie przysłali wojsko, jeżeli Persowie nadal pragną dla 
siebie władzy nad Azją i owoców, jakie ona przynosi. [5,17] Idź więc 
ty ‒ powiedział ‒ bo jesteś najstarszy, a kiedy będziesz na miejscu, 
przekaż im, że jakichkolwiek żołnierzy wyślą, to kiedy tu przybędą, 
zatroszczę się o ich utrzymanie. Sam widzisz, jak się tu sprawy mają, 
dlatego nie zatajaj niczego. Zapytaj też, jaką część łupów po wysła-
niu Persom mógłbym złożyć w sposób piękny i zgodny z obyczajem: 
ojca ‒ o część dla bogów, a starszyznę ‒ o część dla wspólnoty. Niech 
wyślą też obserwatorów, którzy będą patrzeć, co tu robimy, oraz 
doradców, którzy wyjaśnią, o co zapytamy.419 Tak więc ‒ zakończył 
‒ przygotuj się i zabierz ze sobą towarzyszący lochos.

[5,18] Potem wezwał Medów, ale jednocześnie z nimi pojawił się 
posłaniec od Kyaksaresa i w obecności wszystkich opowiedział 
o jego gniewie na Cyrusa oraz groźbach pod adresem Medów. Na 
koniec oznajmił, że Medowie mają rozkaz wrócić, nawet gdy Cyrus 
chce, by pozostali. [5,19] Medowie, wysłuchawszy posłańca, milczeli, 
gdyż byli w kłopocie, chcąc obejść rozkaz, a z drugiej strony, znając 
okrucieństwo władcy, bali się, jak mogliby wobec tych gróźb nie 
usłuchać rozkazu. [5,20] Cyrus rzekł na to:

‒ Wcale się nie dziwię, ty, pośle, i wy, Medowie, że Kyaksares, 
który widział wtedy tylu nieprzyjaciół i nie wie, czym się zajmujemy, 
niepokoi się o nas i o siebie. Kiedy jednak zorientuje się, że wielu 
wrogów poległo, a wszyscy zostali otoczeni, najpierw przestanie się 
bać, a potem zrozumie, że wcale nie został opuszczony teraz, w mo-
mencie gdy jego przyjaciele niszczą jego wrogów. [5,21] Dlaczego 

419 obserWaToróW (ὀπτῆρας [optéras]; dosłownie: ‘wypatrujących; tych, którzy coś 
widzieli’, tj. zwiadowców) ‒ praktyka przeniesiona przez Ksenofonta ze stosunków 
spartańskich, gdzie królom wyruszającym na wyprawę wojenną przydawano dwóch 
eforów, by jako niemi świadkowie mieli baczenie na to, czy wszystko odbywa się 
zgodnie z prawem; por. Ksenofont (Resp.Lac. 13,5; Hist.Graec. 2,4,36; 3,2,6), Ary-
stoteles (Polit. 2,6,20).  DoraDcóW (φραστῆρας [frastéras]; dosłownie: ‘wyjaśniaczy’) 
‒ urzędowa funkcja, której pierwowzoru również należy szukać w Sparcie, gdzie 
większa lub mniejsza liczba takich „doradców” (σύμβουλοι [sýmbuloi]) towarzyszyła 
na wojnie królom spartańskim: musieli oni wiedzieć o wszystkim jako pierwsi (Tu-
kidydes 2,85; 3,69. 76; 5,63; 8,39. 41; Diodor Sycylijski 12,78).
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jednak to my zasługujemy na słowa potępienia, skoro wyświadcza-
my mu przysługę i nie czynimy nic na własną rękę? Przecież prze-
konałem go, by pozwolił mi was zabrać i wymaszerować. Wy zaś 
pytaliście, czy możecie wyruszyć, i teraz jesteście tutaj nie dlatego, 
że ta wyprawa była waszym marzeniem, lecz dlatego, że on sam 
dał rozkaz do wymarszu tym wszystkim spośród was, którzy nie 
mieli nic przeciw temu. Jego gniew, wiem o tym doskonale, będzie 
wzrastał pod wpływem powodzenia, ale przytłumi się wraz z ustę-
pującym strachem.420 [5,22] Dlatego, pośle, odpocznij teraz, ponieważ 
się utrudziłeś, a my, Persowie, skoro oczekujemy, że nieprzyjaciele 
zjawią się, by albo walczyć, albo się poddać, ustawmy się do bitwy 
jak najstosowniej! Jeśli pokażemy się z jak najlepszej strony, możli-
we, iż zawczasu osiągniemy więcej niż to, czego nam potrzeba. Ty 
zaś, dowódco Hyrkańczyków – dodał – oczekuj na mój rozkaz po 
wydaniu polecenia zwierzchnikom swoich żołnierzy, by ich trzymali 
w pełnym uzbrojeniu.

[5,23] Kiedy Hyrkańczyk wykonał to i powrócił, Cyrus powiedział:
‒ Hyrkańczyku, raduję się, nie tylko widząc, że jesteś tu przy 

nas i okazujesz nam przyjaźń, ale że posiadasz również, jak mi się 
wydaje, mądrość.421 Obecnie jest oczywiste, że łączy nas wspólny 
interes. Moimi wrogami są Assyryjczycy, których ty teraz nawet 
bardziej nienawidzisz ode mnie.422 [5,24] Dlatego i my, i wy musimy 
się naradzić, żeby w tej chwili nie odpadł od nas żaden z obecnych 
sprzymierzeńców i byśmy w miarę możliwości zjednali też innych. 
Słyszałeś słowa Meda423 wzywające jeźdźców z powrotem. Jeśli oni 
odejdą, pozostaniemy sami ‒ piechota. [5,25] Ja i ty musimy więc spra-
wić, by ten, co wzywa do powrotu, sam zechciał przy nas wytrwać. 
Ty musisz znaleźć dla niego namiot, gdzie jak najwygodniej będzie 
dalej wiódł życie, mając wszystko, co niezbędne, ja z kolei spró-
buję zlecić mu jakieś zajęcie, które wykona chętnie i nie odejdzie. 

420 Podobną zręczność i ducha pojednania (podszytych jednak protekcjonalnym 
lekceważeniem) wykaże Cyrus w długiej rozmowie z Kyaksaresem na końcu księ-
gi 5. Nie można przecież zapominać, że Cyrus nie jest jeszcze królem Persów, jego 
ojciec Kambyzes żyje (o śmierci króla Ksenofont powiadamia w 8,5,20), lecz jedynie 
dowódcą wojsk perskich, które przyprowadził na pomoc. Naczelnym wodzem wy-
prawy, w każdym razie oficjalnie, pozostaje jego wuj Kyaksares, któremu winien jest 
respekt i którego podejrzliwe usposobienie dobrze zna.

421 mądrość (ξύνεσιν [ksýnesin]) – także ‘intelekt’; obok frónesis (4,3,17) i gnóme 
(4,3,18) zaleta niezwykle ceniona przez Greków. Tukidydes (1,138,3) przypisał ją 
Temistoklesowi.

422 Cyrus nie ma powodu do obaw, że wódz Hyrkańczyków nie pozostanie mu 
wierny, nie uważa jednak za bezzasadne przypomnieć mu mimochodem, że są ze 
sobą nierozerwalnie związani.

423 Czyli posłańca od Kyaksaresa; por. wyżej, 4,5,18.
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Przekonaj go, jak wielkich dóbr mogą spodziewać się wszyscy nasi 
przyjaciele, jeśli nam się powiedzie. Kiedy to uczynisz, przyjedź do 
mnie z powrotem.

[5,26] Hyrkańczyk, prowadząc Meda, udał się do namiotu. Nato-
miast pojawił się też [posłaniec] w ekwipunku, który miał jechać do 
kraju Persów. Cyrus zalecił mu, by przekazał Persom to, co już wcześ-
niej przedstawił w mowie; miał też dostarczyć Kyaksaresowi pismo.

‒ Chcę ci ujawnić treść listu ‒ powiedział ‒ abyś ją poznał i mógł 
potwierdzić, gdyby stawiał ci jakieś pytania w tej kwestii.

W liście znajdowało się, co następuje:424

[5,27] „Cyrus śle Kyaksaresowi pozdrowienie. Nie pozostawiliśmy 
cię w opuszczeniu, bo nikt nie jest opuszczony przez przyjaciół, 
kiedy zwycięża wroga. Nie sądzimy też, że odchodząc, narazili-
śmy cię na niebezpieczeństwo. Uważamy nawet, że im bardziej się 
oddalamy, tym większe zapewniamy ci bezpieczeństwo. [5,28] Bo 
największe bezpieczeństwo zapewniają przyjaciołom nie ci, którzy 
siedzą najbliżej nich, lecz od niebezpieczeństw chronią przyjaciół 
raczej ci, którzy jak najdalej odpędzają wroga. [5,29] Zastanów się, 
kim okazałem się wobec ciebie, a kim ty dla mnie, i dopiero potem 
rzucaj oskarżenia. To ja przyprowadziłem ci sprzymierzeńców, ale 
nie tych, których ty nakłoniłeś, lecz ilu tylko ja byłem w stanie prze-
konać. Ty natomiast, gdy przebywałem na zaprzyjaźnionej ziemi, 
dałeś mi dokładnie tylu, ilu to ja sam zdołałem nakłonić, a teraz, 
kiedy znalazłem się na wrogim terytorium, odwołałeś nie tylko tych, 
którzy chcieliby powrócić, ale wszystkich. [5,30] Wówczas sądziłem, 
że mam wobec ciebie i wobec nich dług wdzięczności. Teraz zmu-
szasz mnie, bym o tobie zapomniał i starał się zachować całą swoją 
wdzięczność dla tych, którzy mnie nie opuścili. [5,31] Co do mnie, nie 
potrafię postępować podobnie jak ty, bo i teraz posyłam do Persów 
po wojsko. Ilu tylko ludzi do mnie przybędzie, pozostaną do twej 
dyspozycji, jeśli będziesz ich potrzebował, zanim wrócimy z wy-
prawy. [5,32] Chociaż jestem młodszy, doradzam ci, byś nie odbierał 
ponownie tego, co już raz dałeś, bo zamiast dobrodziejstw pozostanie 
ci w spadku nienawiść, a jeśli chcesz, żeby ktoś do ciebie przybył, 
wezwij go bez gróźb; nie rzucaj też gróźb po to, by potem mówić, 

424 Z literackiego punktu widzenia decyzja, by cytować „list” Cyrusa, była ze 
wszech miar trafna. Kolejny raz dowodzi ona dbałości autora o urozmaicenie sposo-
bu opowiadania. Ksenofont miał tu poprzednika w osobie Tukidydesa, przytaczające-
go listy Temistoklesa do Artakserksesa (1,137) oraz Nikiasza do obywateli ateńskich 
(7,11‒17). Czy można jednak wykluczyć, że pisarz wzorował się również na tradycji 
wschodniej i nie wiedział o autentycznych listach królów perskich do swych podda-
nych lub innych proklamacjach władców orientalnych? Pewności mieć nie możemy, 
ale list Cyrusa pozostaje bez wątpienia miłym urozmaiceniem narracji.
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że jesteś przez wszystkich opuszczony, gdyż w ten sposób nauczysz 
ich, by cię lekceważyli. [5,33] Spróbujemy zjawić się u ciebie, gdy 
tylko jak najszybciej doprowadzimy nasze plany do końca, ponie-
waż uważamy, że dokończenie sprawy przyniesie pożytek i tobie, 
i nam.425 Bądź zdrów!”.

‒ [5,34] Przekaż mu ten list ‒ dodał ‒ a jeśli zapyta cię o coś, odpo-
wiedz zgodnie z tym, co tutaj napisane. Polecenia dotyczące Persów 
również tu zapisałem.426

Tak go instruował, po czym przekazał mu list i odesłał; dodatko-
wo zalecił, aby tak się śpieszył, jak gdyby wiedział, że szybki powrót 
przyniesie mu korzyść.

[5,35] Potem Cyrus zauważył, że wszyscy Medowie, Hyrkańczycy 
i żołnierze z otoczenia Tigranesa byli już w pełnym uzbrojeniu; pod 
bronią stali także Persowie. Również niektórzy okoliczni mieszkańcy 
przyprowadzili konie i przynieśli broń. [5,36] Cyrus kazał im odłożyć 
oszczepy w to miejsce, gdzie wcześniej inni je odkładali,427 po czym 
ci, którym poruczono to zadanie, podpalili wszystko to, czego sami 
nie potrzebowali. Tym, co przyprowadzili konie, rozkazał ich strzec 
i czekać, aż sam wyda odpowiednie rozkazy. Wezwał dowódców 
jazdy i [dowódców] Hyrkańczyków, po czym rzekł:

‒ [5,37] Przyjaciele i sprzymierzeńcy, nie dziwcie się, że tak 
często was zwołuję. Sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się obecnie, 
jest nowa i wiele spraw w tych okolicznościach pozostaje nieupo-
rządkowanych. A cokolwiek nie zostało jeszcze uporządkowane, 
z konieczności zawsze rodzi problemy tak długo, dopóki nie po-
wróci na swoje miejsce. [5,38] Mamy teraz wiele łupów zdobytych 
na nieprzyjacielu, a ponadto jeńców.428 Ponieważ nadal nie wiemy, 
jaka część z nich należy do każdego z nas, tak jak i oni sami nie 
wiedzą, kto będzie panem każdego z nich, nie ma możliwości, by 
przyjrzeć się dokładnie, jak wielu z nich wywiązuje się ze swoich 
obowiązków, skoro niemal wszyscy nie wiedzą, co mają robić. [5,39] 
Aby zmienić ten stan rzeczy, dokonajcie podziału łupów! Ktokol-
wiek jednak wziął już namiot wraz z odpowiednią ilością jadła 
i napoju, służbą, łożem, ubiorami i innymi rzeczami, dzięki którym 
w namiocie wojennym mieszka się wygodnie, nie potrzebuje brać 
już teraz niczego innego, ma tylko pamiętać, że skoro wziął, musi 

425 Ostatnie słowa wskazują, że Cyrus nie zamierza brać pod uwagę skargi wuja. 
Obydwaj spotkają się ponownie dużo później (5,5,1).

426 A mianowicie, że dodatkowe posiłki z Persji w pierwszej kolejności będą od-
dane do dyspozycji Kyaksaresa (4,5,31), o czym wcześniej Cyrus jeszcze niczego 
posłańcowi nie powiedział.

427 Por. wyżej, 4,2,33.
428 Por. wyżej, 4,2,35.
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się o to troszczyć jak o własność prywatną. O ile ktoś zamieszkał 
w namiocie, gdzie czegoś brakuje, po sprawdzeniu uzupełnicie nie-
dostatek. Wiem, że znajdzie się jeszcze wiele rzeczy w nadmiarze, 
[5,40] wrogowie mieli bowiem wszystkiego o wiele więcej, niż po-
trzebuje nasza masa ludzi. Przybyli do mnie również skarbnicy tak 
króla Assyryjczyków, jak i innych władców, którzy powiedzieli, że 
posiadają złoto w postaci monet,429 nazywając je daniną. [5,41] Każ-
cie więc ogłosić, że wszystko to należy wam dostarczyć tam, gdzie 
kwaterujecie, i napędźcie strachu temu, kto nie zastosuje się do po-
wyższych zarządzeń. Weźcie złoto i rozdzielcie je: kawalerzystom 
stawkę podwójną, a zwykłą stawkę żołnierzom służącym w piecho-
cie,430 abyście mieli za co kupić, jeśli będzie wam czegoś brakowało. 
[5,42] Jeśli chodzi o targowisko w obrębie obozu,431 ogłoście, że nie 
wolno nikogo krzywdzić, kupcy mogą natomiast handlować tym, co 
mają na sprzedaż, a po sprzedaniu towaru sprowadzić inny, aby obóz 
był dobrze zaprowiantowany.

Ci natychmiast to obwieścili. [5,43] A Medowie i Hyrkańczycy za-
pytali:

‒ Jak mamy podzielić łupy bez ciebie i twoich ludzi?
[5,44] Na to pytanie Cyrus odpowiedział takimi słowy:
‒ Mężowie, czy rzeczywiście tak uważacie, że cokolwiek trzeba 

zrobić, zawsze wszyscy musimy w każdym przypadku tam być i że 
nie wystarczy, iż ja uczynię w waszym imieniu to, co trzeba uczy-
nić, a wy ‒ w naszym? Czyż w innym wypadku nie mielibyśmy 
jedynie więcej zajęć, a mniej moglibyśmy zdziałać? [5,45] Spójrzcie 
tylko! – mówił. ‒ Ustrzegliśmy przecież tę zdobycz dla was, a wy 
sami nam ufacie, że ustrzegliśmy skutecznie. Z kolei wy dokonajcie 
podziału zdobyczy, a my wam zaufamy, że podział zostanie przepro-
wadzony sprawiedliwie.432 [5,46] Dla wspólnego dobra spróbujemy 
zrobić jeszcze coś innego. Oto widzicie, ile teraz mamy koni, a ile 
jeszcze zostanie przyprowadzonych. Gdy pozwolimy, by pozostały 

429 zŁoto W PosTaci MoneT (χρυσίον… ἐπίσημον [chrysíon… epísemon]) – dosłownie: 
‘złoto zaznaczone, mające znak/napis’; zob. też niżej, 4,6,12; Herodot (9,41), Tuki-
dydes (2,13,3: „bita moneta” w przekładzie Kazimierza Kumanieckiego), IG XII 301.

430 Odzwierciedlenie zwyczajowej praktyki w greckich wojskach najemnych, 
zgodnie z którą jeźdźcy otrzymywali dwa razy większy żołd niż żołnierze służący 
w piechocie (jeździec musiał dodatkowo wyżywić konia).

431 Według Herodota (1,153) Persowie nie znali targowisk, Ksenofont (1,2,3) 
jednak sugeruje ich istnienie w Persji, ale to wojskom greckim towarzyszyli kupcy, 
oferując żywność na sprzedaż w sąsiedztwie wojskowych obozów (żołnierz sam mu-
siał zapewnić sobie zaopatrzenie podczas wyprawy wojennej).

432 Jak w innych wypadkach, tak i tutaj, okazując sprzymierzeńcom pełne zau-
fanie, Cyrus łączy uprzejmość z własnym interesem, co widać wyraźnie w tekście 
poniżej.
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nieosiodłane, na nic nam się nie przydadzą, a tylko dostarczą zajęcia, 
bo trzeba się będzie o nie troszczyć. Jeśli jednak wsadzimy na ich 
grzbiety jeźdźców, tym samym pozbędziemy się problemów, a sobie 
zapewnimy większą siłę. [5,47] Chyba że zamiast nas macie kogoś 
innego, komu chcielibyście je przekazać, a z kim w razie potrzeby 
wolelibyście narażać się wspólnie na niebezpieczeństwo – wtedy 
podarujcie jemu. Gdybyście mimo to bardzo chcieli mieć nas za 
towarzyszy broni,433 podarujcie je nam. [5,48] Zresztą i teraz tak już 
bywało, że bez nas atakowaliście wroga i narażali życie, co wielkim 
napawało nas strachem o was, by nic złego was nie spotkało, i wysta-
wiało na wstyd, że nie byliśmy obecni tam, gdzie wy. Mając jednak 
konie, dotrzymamy wam kroku. [5,49] A jeśli wydaje się wam, że bar-
dziej możemy się przydać, walcząc przy was konno, to z pewnością 
nie zabraknie nam odwagi. Jeżeli zaś uważacie, że lepiej byłoby, 
gdybyśmy obok was walczyli pieszo, zeskoczymy z koni w samym 
środku bitwy i natychmiast staniemy obok was jako piechurzy, a co 
do koni, to znajdziemy takich, którym będziemy mogli je powierzyć.

[5,50] Tak to powiedział. Oni odrzekli:
‒ Ależ Cyrusie, ani nie mamy takich ludzi, których moglibyśmy 

wsadzić na owe konie, ani nawet, gdybyśmy ich mieli, skoro ty sobie 
tego życzysz, nie wybralibyśmy żadnych innych zamiast twoich. 
Zabierz je teraz ‒ prosili ‒ i zrób to, co twym zdaniem najlepsze.

‒ [5,51] Więc je przyjmuję ‒ powiedział ‒ i oby szczęśliwy los 
pozwolił nam zostać jeźdźcami, a wam podzielić wspólną zdobycz. 
Najpierw więc wybierzcie wyznaczoną przez magów część należną 
bogom, potem dla Kyaksaresa wybierzcie tyle, ile waszym zdaniem, 
najbardziej by go uradowało.

[5,52] Gdy żartując, zastanawiali się, czy nie należy wybrać dla 
niego także kobiet,434 [Cyrus] powiedział:

‒ Wybierzcie i kobiety, i wszystko inne wedle waszego uznania. 
A kiedy już wybierzecie, postarajcie się, Hyrkańczycy, na ile to tyl-
ko możliwe, aby ci wszyscy ochotnicy, którzy ciągną za mną, byli 
zadowoleni. [5,53] A znów wy, Medowie, poważajcie tych, którzy są 
pierwszymi sprzymierzeńcami,435 bo powinni wiedzieć, że zostając 
naszymi przyjaciółmi, podjęli właściwą decyzję. Wyznaczcie też po 

433 mieć nas za ToWarzyszy broni (παραστάτας… ἔχειν [parastátas… échein]) ‒ w tym 
miejscu termin nie ma sensu technicznego, lecz oznacza ‘sojuszników’.

434 Skoro Cyrus zadbał, by wuj mieszkał w namiocie otoczony wszelakimi wy-
godami i dobrami.

435 W zasadzie to Armeńczycy wcześniej niż mieszkańcy Hyrkanii stali się pierw-
szymi sojusznikami, a nawet przyjaciółmi Cyrusa (3,2,25). Co prawda, początkowo 
byli wrogo do niego nastawieni, podczas gdy Hyrkańczycy spontanicznie zaofiaro-
wali mu swoje usługi.
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części ze wszystkiego dla tego człowieka i jego towarzyszy, którzy 
przybyli od Kyaksaresa. Wezwijcie go, żeby zatrzymał się tu ra-
zem z nami, jako że pragnę, aby wiedząc więcej o poszczególnych 
sprawach, powiadomił Kyaksaresa o całej sytuacji.436 [5,54] Persom, 
którzy są ze mną ‒ mówił ‒ wystarczy to, co zostanie w nadmiarze, 
jak się już odpowiednio zaopatrzycie. Nie wychowywano nas bo-
wiem w przepychu, ale w prostocie i dlatego moglibyście śmiać się 
z nas, gdybyśmy założyli jakieś zbytkowne szaty, tak jak ‒ wiem 
o tym ‒ wzbudzamy gromki śmiech, kiedy wsiadamy na konie i ‒ jak 
mniemam ‒ kiedy z nich potem spadamy na ziemię.437

[5,55] Następnie przystąpili do dzielenia zdobyczy, żartując z tej 
konnicy. [Cyrus] zaś wezwał taksjarchów i rozkazał im zabrać ko-
nie, uprząż oraz stajennych, a po zliczeniu koni przydzielić losem 
równą ich liczbę do każdego oddziału. [5,56] Cyrus ponownie kazał 
obwieścić, że jeśli w armii Assyryjczyków, Syryjczyków lub Arabów 
jest jakiś niewolnik Medów, Persów, Baktrów, Karów, Cylicyjczy-
ków czy Hellenów lub skądkolwiek bądź zwerbowany siłą, to niech 
się ujawni. [5,57] Wielu usłyszało wezwanie herolda i z radością się 
ujawnili. Spośród nich wybrał prezentujących się najdorodniej i po-
wiedział, że zostaną ludźmi wolnymi, ale ich obowiązkiem będzie 
noszenie broni, którą im się powierzy, a jemu samemu, jak dowodził, 
będzie zależało na tym, żeby mieli to, co niezbędne.438 [5,58] Zaraz też 
powiódł ich do taksjarchów i zaprezentował. Polecił wyposażyć ich 
w plecione tarcze i gołe, krótkie miecze ‒ mieli je nosić i postępo-
wać za końmi; zalecił też zabrać dla nich zaopatrzenie takie jak dla 
towarzyszących mu Persów, a ci z kolei, odziani w pancerze, dostali 
oszczepy i zawsze poruszali się konno ‒ {on sam był tu wzorem, 
tak postępując}.439 Rozkazał też, by dla piechoty „równych” każdy 

436 Raport ten będzie stanowił uzupełnienie listu, który Cyrus wysłał już Kyaksa-
resowi (4,5,27).

437 Ton wesołej ironii nie jest rzadki w ustach tytułowego bohatera Cyropedii, ale 
ta uwaga stanowi dowód, iż mimo początkowego optymizmu upłynie jeszcze dużo 
czasu, nim perscy nowicjusze staną się jeźdźcami z prawdziwego zdarzenia.

438 zostaNą ludźmi WolnyMi ‒ czy rzeczywiście, skoro Cyrus narzuca im służbę 
w swojej armii, na co oni, być może, wcale nie mają ochoty?  ich obowiązkiem 
będzie noszenie broni, którą iM się PoWierzy ‒ jak wynika z kontekstu, świeżo wy-
zwoleni mają dźwigać broń nowych perskich jeźdźców.

439 Mieli Je Nosić i postępować za końmi ‒ na podobieństwo spartańskich helotów, 
którzy na wojnie nosili tarcze swoim panom, Spartiatom, mieli oni towarzyszyć per-
skim jeźdźcom oraz dźwigać ich tarcze i miecze, by w razie potrzeby, tuż przed wal-
ką, podać im broń wprost do ręki (stąd „gołe krótkie miecze” – τὰς ψιλὰς μαχαίρας 
[tás psilás machaíras], a więc ‘bez pochew’).  {on saM byŁ Tu WzoreM, tak postępując} 
‒ dopowiedzenie to Gemoll uważa za nieautentyczne, wbrew lekcjom rękopisów. 
Cyrus już w dzieciństwie nauczył się jazdy konnej, przebywając na dworze swego 
dziadka, króla Medii Astyagesa (1,3,15).
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wyznaczył zamiast siebie samego jakiegoś innego dowódcę spośród 
„równych”.440

[6,1] Takie zatem sprawy ich zajmowały. W tym czasie pojawił 
się tam Assyryjczyk Gobryas,441 człowiek w starszym już wieku; 
przybył konno, wiodąc konny orszak, a wszyscy [inni] mieli broń 
używaną przez jazdę. Ludzie, którym wyznaczono przejęcie broni,442 
polecili im odłożyć oszczepy, by je spalić jak inne. Lecz Gobryas 
odrzekł, że najpierw chciałby zobaczyć się z Cyrusem. Czeladź po-
zostawiła więc innych jeźdźców, a Gobryasa poprowadzono przed 
oblicze Cyrusa. Gdy ujrzał Cyrusa, przemówił tak:

‒ 443[6,2] Panie, jestem z urodzenia Assyryjczykiem. Posiadam 
silną warownię i władam wielkim terytorium. Moja konnica liczy 
blisko tysiąc ludzi ‒ udostępniałem ją królowi Assyryjczyków, gdyż 
byłem jego wielkim przyjacielem, lecz szlachetny ten mąż poległ 
z waszej ręki, a jego syn, który teraz panuje, jest moim największym 
wrogiem. Dlatego przybywam do ciebie i jako błagalnik przypadam 
do twych stóp, ofiarując siebie jako niewolnika oraz sprzymierzeń-
ca, i proszę cię, byś został moim mścicielem. Tak oto czynię cię, na 
ile to tylko możliwe, synem, bo nie mam potomków płci męskiej. 

440 Zatem, zgodnie z powyższym stwierdzeniem, jeszcze nie wszyscy „równi” zosta-
li jeźdźcami; niżej (5,2,1) mowa o tym, że liczba perskich konnych nie osiągnęła dwóch 
tysięcy. Dlatego też każdy „równy”, który przechodził do jazdy, powinien był najpierw 
wybrać sobie zastępcę, który dowodziłby opuszczonym przez niego oddziałem piecho-
ty. Ze słów Ksenofonta nie wynika jednak, że jeźdźcami zostawali jedynie oficerowie 
wywodzący się spośród „równych”, bo autor podkreśla tylko, że każdy oficer, który 
zostawał jeźdźcem, musiał znaleźć zastępcę na swoje dotychczasowe miejsce.

441 gobryas (pers. Gaubruwa) – imię niejednokrotnie pojawiające się na kartach 
historii Persji. Pers Gobryas wymieniony jest na inskrypcji króla Dariusza I w Behistun 
pośród sześciu arystokratów, którzy pomogli zabić fałszywego Bardiję, a w istocie ma-
ga-uzurpatora – Gaumatę. W tej samej roli spiskowca pojawia się u Herodota (3,70), 
a potem wymieniany jest jeszcze nieraz, ponieważ, tak jak jego syn Mardonios, od-
grywał znaczącą rolę w dziejach państwa perskiego za panowania Dariusza. W ocenie 
orientalistów postać Gobryasa w Cyropedii to prawdopodobnie Ugbaru, pojawiający 
się w napisanej pismem klinowym Kronice Nabonidusa (zob. Ancient Near Eastern 
Texas Relating to the Old Testament, ed. J.B. Pritchard, Princeton 1955, s. 306‒307). 
Ugbaru, zarządca Gutium, aktywnie uczestniczył w zdobywaniu Babilonu i pomagał 
w administrowaniu miastem. Postać ta nie pojawia się u Herodota w opisie oblężenia 
Babilonu, co wskazuje, że nie zawsze wersja Cyropedii jest mniej wiarygodna od Hero-
dotowej (tak też jest z wielce kontrowersyjną sceną śmierci Cyrusa). W ogóle perskich 
imion w Cyropedii znajdujemy stosunkowo dużo, nie mówiąc o imionach władców 
(Kambyzes, Cyrus). Ksenofont mógł je zaczerpnąć z dzieł znanych mu historyków 
(przede wszystkim od Herodota i Ktezjasza), a wiele innych zapożyczyć z perskiej 
współczesności i nadać je pseudohistorycznym postaciom bohaterów Cyropedii.

442 Zob. wyżej, 4,5,36.
443 Smakowita, „szekspirowska” opowieść o cierpieniu, złamanym życiu i żądzy 

zemsty, godna sztuki na miarę Otella czy Hamleta, skądinąd także przykład ekskursu 
w stylu opowiadań Herodota.



224 Ksenofont    Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia)

[6,3] Panie, miałem jedynego syna, młodzieńca pięknego i szlachet-
nego. Szanował mnie i kochał tak, jak tylko syn może oddawać 
szacunek szczęśliwemu ojcu. Jego to obecny król, gdy mego syna 
wezwał kiedyś ojciec obecnego władcy, zamierzając dać mu swą 
córkę za żonę, a ja wysłałem go tam, bo cieszyłem się niezmiernie, 
że odtąd będę mógł oglądać mego syna jako małżonka córki kró-
lewskiej, otóż tenże obecny król zaprosił go na łowy444 i pozwolił 
mu polować do woli, ponieważ uważał, że sam jest o wiele lepszym 
jeźdźcem. I polował z nim wespół jak z przyjacielem, aż tu nagle 
ukazał się niedźwiedź,445 którego obaj zaczęli ścigać. Obecny władca 
rzucił w niego oszczepem, ale nie trafił (oby się to nigdy nie zda-
rzyło!), zaś mój chłopiec rzucił (chociaż niepotrzebnie!) i powalił 
niedźwiedzia. [6,4] Wtedy tamten się obraził, ale w ciemnościach 
ukrył zawiść.446 Potem wytropili lwa i on ponownie chybił, w czym 
nie ma, jak dziś, bolejąc nad tym, uważam, nic dziwnego; za to mój 
syn znowu rzucił celniej i zabił lwa, wołając: „Oto rzucałem dwu-
krotnie z rzędu i za każdym razem powaliłem zwierzę!”. Wówczas 
tamten bezbożnik nie powstrzymał już wybuchu zawiści i porwaw-
szy włócznię od któregoś z towarzyszących mu ludzi, wbił w pierś 
mojego jedynego i ukochanego syna, wyrywając z niej duszę. [6,5] 
A ja, nieszczęsny, zamiast pana młodego, zabrałem zwłoki i – bę-
dąc już w tak podeszłym wieku – musiałem pogrzebać najlepszego 
i ukochanego syna, któremu ledwie pokazał się zarost. Tamten łotr 

444 Ksenofont mógł wymyślić inne miejsce i inną okazję do przedstawienia tej 
zbrodni, wybrał jednak scenerię polowania, które lubił opisywać, nie tylko w dzieł-
ku O łowiectwie, ale i w Anabazie czy tutaj. Wzmianka o polowaniu na niedźwiedzia 
i lwa znajduje się w 1. księdze (1,4,7). Historia ta pokazuje, nie pierwszy zresztą raz, 
iż polowania nie były tylko zwykłymi łowami, ale ważną instytucją społeczną i okazją 
do zademonstrowania siły, zręczności, odwagi, zgodnie z przekonaniem, iż to swoiste 
przygotowanie do wojny, jej substytut. Co więcej, była to zwłaszcza okazja do ry-
walizacji z innymi uczestnikami łowów o palmę pierwszeństwa w zabijaniu zwierząt 
najbardziej cennych i niebezpiecznych, czyli właśnie niebezpiecznych przeciwników.

445 Niedźwiedź – był zwierzęciem znacznie rzadziej spotykanym przez dawnych 
Greków niż inne drapieżniki. Ksenofont ma tu na myśli przedstawiciela niedźwiedzi 
syryjskich, żyjących, oprócz dzisiejszego Libanu i Syrii, także na terenach Anatolii 
i dawnej Persji. Spotkanie niedźwiedzia na łowach z pewnością było testem posiada-
nia przez myśliwego areté ‒ tę wykazał Cyrus Młodszy (Anab. 1,9).

446 zawiść (τὸν φθόνον [tón fthónon]) – podstawowe uczucie jednostki w jej rela-
cjach z innymi ludźmi (Pindar, Ol. 8,55; Arystoteles, Rhet. 1387b), ukryty i jawny 
motyw wielu poczynań (Herodot 3,30; 5,91; 7,8‒9; 9,71) oraz (niestety) konfliktów 
czy wręcz wojen, jak zaświadcza chociażby Tukidydes (1,25,3‒4; 1,38; 3,38,1; 7,68); 
por. także Homer (Il. 14,493‒507), Ksenofont (Hist.Graec. 2,2,10; 3,2,21‒23; 3,5,5), 
Polibiusz (3,6,13). Antyczni Grecy często przypisywali to uczucie bogom, tłumacząc 
sobie niekorzystną odmianę szczęśliwego losu właśnie zawiścią bogów. Plutarch po-
święcił temu zjawisku osobną, częściowo zachowaną diatrybę ‒ Περὶ φθόνου καὶ 
μίσους ([Perí fthónu kaí mísus], De invidia et odio; O zawiści i nienawiści).
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tymczasem nigdy nie okazał skruchy – jak gdyby zabił wroga! Nie 
uznał tego, kto już przebywa pod ziemią, za godnego odpłaty za 
popełnioną zbrodnię,447 chociaż jego ojciec współczuł mi i otwarcie 
smucił się wraz ze mną z powodu tego nieszczęścia. [6,6] I gdyby 
[stary król] żył, nigdy bym nie przyszedł do ciebie, prosząc o zgubę 
dla jego syna, bo wielu przejawów przyjaźni doznałem od tamtego 
[króla], a i sam mu się przysłużyłem. Ponieważ jednak władza do-
stała się w ręce mordercy, nigdy nie byłbym w stanie kierować się 
wobec niego życzliwością, a i on, wiem to doskonale, nie uważałby 
mnie za przyjaciela. Jest świadom, jakie żywię wobec niego uczucia, 
jak i tego, że żyję teraz odrętwiały i spędzam starość w osamot-
nieniu i smutku, chociaż ongiś cieszyłem się pogodnym żywotem. 
[6,7] Gdybyś więc mnie przyjął i gdybym nabrał nadziei, że z twoją 
pomocą dokonam zemsty za ukochane dziecko, wydaje mi się, że 
odzyskałbym siły i nie powstałoby wrażenie, że wstydzę się żyć ani 
że dobiegając kresu żywota, umieram w utrapieniu.448

[6,8] Tak powiedział, a Cyrus odrzekł:
‒ Gobryasie, przyjmę cię jako błagalnika i obiecuję, że z pomocą 

bogów pomszczę śmierć syna, jeżeli wykażesz, że twe myśli odpo-
wiadają twym słowom. Powiedz mi, jeśli uczynimy to dla ciebie 
i jeśli pozwolimy, byś zatrzymał warownie, ziemię, broń i władzę, 
którą miałeś wcześniej, jaką przysługę w zamian nam wyświadczysz.

[6,9] Odpowiedział:
‒ Udostępnię ci warownie jako miejsce zamieszkania, gdy do 

mnie przybędziesz. Daninę z terytorium, którą wcześniej płaciłem 
tamtemu, oddam tobie, a gdziekolwiek wyruszysz zbrojnie, wyruszę 
wraz z tobą wsparty siłą zbrojną mego kraju.449 Mam jeszcze ‒ mówił 

447 Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, postać króla Assyrii ma być modelowym 
przykładem czarnego charakteru i budzić antypatię u czytelnika, w związku z tym mło-
dy król popełni kolejną zbrodnię, jeszcze bardziej odrażającą (5,2,28). W Helladzie od-
dawano cześć zmarłym poprzez ofiary nagrobne i żałobne uroczystości (7,3,7; 8,7,18).

448 dokoNam zeMsTy za ukocHaNe dziecko ‒ Gobryas zabije mordercę podczas 
zdobywania Babilonu (7,5,30), choć będą mieli okazję już wcześniej zetrzeć się ze 
sobą (5,3,6). W Grecji wedle powszechnie przyjętych poglądów za hańbę uchodziło 
nie pomścić doznanej krzywdy oraz ogólnie nie odpłacić wrogom równą miarą zła, 
a przyjaciołom taką samą miarą dobra (zob. wyżej, 1,4,25). W opinii antycznych my-
ślicieli zemsta nie ograniczała się do jednostek czy grup. W równym stopniu kiero-
wała poczynaniami mężów stanu, polityków i państw, chociaż rzadko kiedy właśnie 
zemstę podaje się za rzeczywisty powód działań, zasłaniając się innymi tłumacze-
niami lub „racją stanu”.  dobiegając kresu żywota, uMieraM W uTraPieniu ‒ Gobryas 
jest tutaj ukazany jako starzec, jednak będzie potem u boku Cyrusa prowadził życie 
aktywne i będziemy go spotykać aż do końca dzieła (8,4,24–27).

449 Tak oto Cyrus zjednuje jeszcze jednego sojusznika, który wzmocni jego 
armię; po Armeńczykach, Chaldajach i Hyrkańczykach, a przed pozyskaniem Kadu-
zjów, Gadatasa i Abradatasa.
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‒ ukochaną córkę, to panna, która już dojrzała do zamążpójścia.450 
Kiedyś sądziłem, że zostanie żoną obecnie panującego. Teraz jednak 
ona sama błagała mnie przez łzy, by nie wydawać jej za mordercę 
brata. I ja jestem tego zdania. A teraz tobie pozostawiam decyzję 
w jej sprawie, tak jak ty przekonasz się, że działam w twojej.

[6,10] Cyrus odpowiedział tak:
‒ Na potwierdzenie prawdziwości twych słów, daję ci swoją i bio-

rę twoją prawicę. Niech bogowie zostaną naszymi świadkami!
Gdy tego dokonano, rozkazuje Gobryasowi odjechać i zabrać 

uzbrojenie, a ponieważ zamierzał udać się do niego, zapytał, jak 
daleka czeka go droga. [Gobryas] odparł:

‒ Jeśli wyruszysz jutro o świcie, następnego dnia będziesz już na 
naszym dworze.

[6,11] Tak oto odjechał, pozostawiając przewodnika. Wtedy pojawi-
li się Medowie; oddali już magom to, co tamci uznali za odpowiednią 
część dla bogów. Dla Cyrusa wybrali najpiękniejszy namiot i Suzyj-
kę,451 według powszechnej opinii najpiękniejszą kobietę w całej Azji; 
towarzyszyły jej dwie najlepsze muzykantki. Z kolei Kyaksaresowi 
drugą część.452 Całą resztę rozdzielili między siebie w zależności od 
potrzeb, aby nie zabrakło im niczego podczas kampanii wojennej. 
Wszystkiego zresztą wielka była obfitość. [6,12] Hyrkańczycy również 
zabrali to, co im było potrzebne. Także posła od Kyaksaresa dopu-
ścili do równego z nimi udziału w łupach. Wspaniałe namioty, jakie 
jeszcze pozostały, przekazali Cyrusowi, aby stały się własnością Per-
sów. Stwierdzili, że pieniądze w monecie podzielą, gdy zgromadzą 
już wszystkie. I tak dokonano [podziału łupów].

450 Panna… już dojrzaŁa Do zamążpójścia – wiek dziewcząt gotowych do mał-
żeństwa w antycznej Grecji to mniej więcej 14 lat. Natomiast Arrian (Anab. 7,4,7) 
ogólnikowo pisze, jak wyglądał perski zwyczaj zaślubin: panna młoda siadała obok 
oblubieńca po uczcie, a ten ściskał jej dłoń i całował.

451 Pierwsza wzmianka o Panthei, choć imię jej padnie dużo później (6,1,41). 
Stanie się ona bohaterką trzech następnych ksiąg Cyropedii i zapewni sławę zarówno 
dziełu, jak i jego twórcy.

452 z kolei kyaksaresowi drugą część (δεύτερον δὲ Κυαξάρῃ τὰ δεύτερα [deúteron 
dé Kyaksáre tá deútera]) – tj. drugą część łupów. Zdanie warte przywołania, bo pokazuje 
– któryż to raz? ‒ Ksenofontową dbałość o efekt stylistyczny: maksymalnie zwięzłe, 
z domyślnym orzeczeniem, przypominające treściwy, gęsty styl Tukidydesa czy eko-
nomiczny sposób pisania mistrzów prozy łacińskiej, Sallustiusza i Tacyta; dodatkowo 
– wzorcowe exemplum retorycznej figury mowy zwanej „anaforą”.




