
KSI¢GA PIÑTA

[1,1] Tak więc uczynili i to właśnie powiedzieli. Cyrus zaś rozkazał, 
aby udziału Kyaksaresa strzegli ludzie, o których wiedział, że są mu 
najbliżsi.

‒ A co mi dajecie ‒ rzekł [Cyrus] ‒ z radością przyjmuję. Korzy-
stać z tego będzie zawsze ten z was, który znajdzie się w największej 
potrzebie.

Któryś z Medów, miłośnik muzyki, rzekł wówczas:
‒ Otóż właśnie, Cyrusie, słyszałem wczoraj wieczorem muzy-

kantki, które teraz należą do ciebie, a słuchałem ich z przyjemnością. 
Jeślibyś zatem dał mi jedną z nich, sądzę, że przebywanie na wypra-
wie wojennej byłoby mi milsze niż pozostawanie w domu.

Cyrus powiedział:
‒ Ależ daję ci ją i przypuszczam, że więcej wdzięczności odczu-

wam dla ciebie za to, że mnie o to poprosiłeś, niż ty dla mnie za to, 
że ją otrzymujesz. Tak bardzo pragnę być dla was szczodry!

Ten, który prosił o muzykantkę, odszedł więc, zabierając ją ze sobą.
[1,2] Cyrus wezwał Meda Araspasa, który był jego przyjacielem 

od dzieciństwa. To jemu podarował, zdjąwszy z siebie, medyjską 
szatę, kiedy wyruszał od Astyagesa do Persów.453 Rozkazał mu teraz, 
żeby strzegł dla niego kobiety i namiotu. [1,3] Była to żona Abradata-
sa Suzyjczyka.454 Kiedy zdobywano obóz Assyryjczyków, jej męża 
akurat tam nie było, wyruszył bowiem jako poseł do króla Baktrów. 
Assyryjczyk wysłał go w sprawie przymierza, gdyż [Abradatasa] 

453 Por. wyżej, 1,4,26.
454 byŁa To żoNa abraDaTasa… ‒ rozpoczyna się właściwa partia sławnej opo-

wieści o miłości Panthei i Abradatasa, która obejmuje passusy: 4,6,11; 5,1,2–18; 
6,1,31–36. 45–51; 6,4,2–11; 7,3,2–15. Kunszt pisarza w realizowaniu tego wątku, 
traktowanego niekiedy jako odrębna nowela, wysoko oceniali późniejsi autorzy 
starożytni; por. Lukian (Imag. 10), Filostrat Starszy (Imag. 2,9).  suzyjczyka ‒ tj. 
z Suz, prastarego miasta w Suzjanie, dawnej stolicy Elamu, która później stała się 
wiosenną rezydencją perskich władców (8,6,22). 
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łączyły z królem Baktrów więzy gościnności. Tej więc kobiety roz-
kazał Cyrus strzec Araspasowi, dopóki on sam jej nie zabierze. [1,4] 
Araspas, otrzymawszy rozkaz, zapytał:

‒ Cyrusie, czy widziałeś tę kobietę, której polecasz mi pilnować?
‒ Na Zeusa ‒ odrzekł Cyrus ‒ oczywiście, że nie.
‒ Ale ja tak! ‒ powiedział. ‒ Wówczas, gdy ją dla ciebie wybie-

raliśmy. I doprawdy, kiedy weszliśmy do jej namiotu, najpierw nie 
zwróciliśmy na nią uwagi, ponieważ siedziała na ziemi, a wszystkie 
służebne wokół niej. Poza tym miała na sobie szatę taką samą jak nie-
wolnice. Kiedy przyglądaliśmy się im wszystkim, chcąc dowiedzieć 
się, która jest panią, bardzo szybko okazało się, że wyróżnia się spo-
śród innych, mimo iż siedziała osłonięta welonem455 i wpatrywała się 
w ziemię. [1,5] Gdy nakazaliśmy, by powstała, podniosły się wraz z nią 
wszystkie służebne, które ją otaczały. Wyróżniała się wówczas przede 
wszystkim wzrostem,456 ale poza tym także godnością i szlachetnością 
postawy, chociaż znalazła się w poniżającej sytuacji. Widać było łzy, 
które po peplosie spływały aż do jej stóp. [1,6] Najstarszy z nas rzekł: 
„Bądź dobrej myśli, niewiasto! Słyszymy, że małżonek twój jest piękny 
i szlachetny.457 Wiedz jednakże, iż teraz zabieramy cię dla mężczyzny, 
którego ani wygląd, ani rozum, ani potęga nie ustępują tamtemu. Są-
dzimy nawet, że jeśli jakikolwiek inny człowiek godny jest podziwu, 
to właśnie Cyrus, do którego odtąd będziesz należała”. Gdy tylko owa 
kobieta to usłyszała, rozerwała górę swego peplosu i podniosła lament, 
służebne zaś rozpaczały razem z nią. [1,7] Odsłoniła przy tym znaczną 
część twarzy, odsłoniła szyję i ręce. I wiedz, Cyrusie ‒ mówił ‒ że 
i mnie, i wszystkim, którzy patrzyli, wydało się, iż jeszcze nigdy nie 
narodziła się i nie istniała w Azji taka kobieta zrodzona ze śmiertelnych 
rodziców. Lecz koniecznie ty sam ‒ dodał ‒ musisz ją zobaczyć.

[1,8] A Cyrus odrzekł:
‒ Na Zeusa, tym bardziej nie, jeśli jest taka, jak mówisz.
‒ Jakże to? – zapytał młodzieniec.
‒ Ponieważ ‒ odpowiedział ‒ jeśli teraz, gdy usłyszałem od cie-

bie, że jest piękna, dam się przekonać i pójdę, by ją ujrzeć, chociaż 
nie mam dla siebie chwili wolnego czasu, boję się, aby ona z kolei 
jeszcze szybciej nie nakłoniła mnie do ponownego przybycia, żeby 

455 WeloneM (κεκαλυμμένη [kekalymméne]; dosłownie: ‘zasłonięta’) ‒ charaktery-
styczny sposób noszenia się kobiet Orientu. Wedle niektórych badaczy welon miał 
odgrywać odwrotną do zamierzonej rolę, tj. wzmóc tym bardziej ciekawość męż-
czyzn, kim jest osoba ukryta za zasłoną.

456 Wysoki wzrost uchodził za jeden z elementów zgrabnej sylwetki (por. np. 3,1,41).
457 Zalety Abradatasa zostaną potwierdzone całym jego postępowaniem: miłością 

do małżonki, wiernością wobec Cyrusa i odwagą (6,3,35–36), a Cyrus będzie opła-
kiwał jego śmierć (7,3,2–15).
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ją oglądać. A przez to, zaniedbawszy sprawy, którymi powinienem 
się zajmować, prawdopodobnie siedziałbym i patrzył na nią.458

[1,9] Młodzieniec, wybuchnąwszy śmiechem, zapytał:
‒ Sądzisz, Cyrusie, że uroda zdolna jest zmusić człowieka, żeby 

wbrew swej woli czynił rzeczy sprzeczne z własną korzyścią? Jeśliby 
przecież ‒ mówił ‒ działo się to wedle praw natury, wszyscy zmusza-
ni byliby do tego dokładnie tak samo. [1,10] Widzisz, jak ogień spala 
wszystko w ten sam sposób? Taka jest właśnie jego natura. Co do 
osób pięknych natomiast, jedne są kochane, inne zaś nie, a każdy ko-
cha kogo innego. Zależy to wszak ‒ mówił ‒ od własnej woli i każdy 
kocha tego, kogo chce. Na przykład ‒ ciągnął ‒ brat nie kocha siostry, 
lecz kocha ją ktoś inny, ani ojciec córki, lecz ją także ktoś inny. Zaiste 
strach i prawo wystarczają bowiem do powstrzymania miłości. [1,11] 
Jeśliby nawet ustanowić prawo zabraniające odczuwania głodu tym, 
którzy nie jedzą, a pragnienia tym, którzy nie piją, i marznięcia zimą, 
a rozgrzewania się latem, żadne prawo nie potrafiłoby dokonać tego, 
by ludzie byli mu posłuszni, bo z natury pozostają pod władzą tych 
wymogów. Miłowanie natomiast jest dobrowolne, każdy zatem w tej 
sytuacji kocha tego, kto jest dla niego odpowiedni, tak jak lubi się 
określone himationy459 czy sandały.

‒ [1,12] Dlaczego więc ‒ zapytał Cyrus ‒ jeśli miłowanie jest dobro-
wolne, nie można przestać kochać, kiedy ktoś tego zapragnie? Sam 
przecież widziałem ‒ mówił ‒ płaczących z powodu cierpienia wy-
wołanego miłością; niewolniczo podporządkowanych ukochanym, 
choć wcześniej, zanim zaczęli kochać, uważali niewolę za wielkie 
zło; ofiarowujących mnóstwo takich rzeczy, których wyzbywanie się 
wcale nie było dla nich dobre; modlących się, aby zostali uwolnieni 
od miłości niczym od jakiejś choroby, a jednak niemogących się od 
niej uwolnić, lecz związanych potężniejszą koniecznością, niż gdyby 
zmuszano ich pod groźbą miecza. Sami siebie oddają ukochanym, 
służąc im bez rozsądku w wielu sprawach, a choć zaznają takich 

458 Następny przykład opozycji: wolny czas – obowiązki; por. wyżej, przyp. 
394 [s.v. ‘wolnym czasem’]. Tym pierwszym byłoby spędzanie czasu w kobiecym 
towarzystwie, ze wzrokiem utkwionym w przedmiot afektu. Wydaje się, że ironia 
Ksenofonta jest tu oczywista, bo sam był pod urokiem spotykanych w Persji kobiet. 
Z drugiej strony szlachetność Cyrusa i jego rycerskość wobec dam (naśladował go 
Aleksander Wielki) są powierzchowne i ujawniają nieznajomość subtelnej kobiecej 
psychiki. I tak, kiedy z późniejszych słów Panthei (7,3,13‒14) można wywniosko-
wać, iż zrozpaczona zechce popełnić samobójstwo, Cyrus tych sygnałów nie zauwa-
ży, podobnie jak odrzuci (5,2,8) piękną córkę Gobryasa, choć ojciec chciał ją z nim 
połączyć. Dlatego dla dobra fabuły, tj. by dramat się dopełnił, Pantheja musi umrzeć.

459 hiMaTiony (ἱματίων [himatíon]) ‒ kolejny przykład interpretatio Graeca. Hima-
tion to okrycie wierzchnie, rodzaj płaszcza noszonego zarówno przez mężczyzn, jak 
i kobiety. Wykonany był z prostokątnego płata wełnianego materiału.



230 Ksenofont    Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia)

nieszczęść, nie próbują jednak uciec, lecz nawet strzegą ukochanych, 
aby ci dokądś nie umknęli.460

[1,13] Młodzieniec odrzekł na to:
‒ Rzeczywiście tak czynią. Są to jednak ludzie bezwartościowi 

i sądzę, że dlatego właśnie modlą się nieustannie jako nieszczęśliwi 
o śmierć, lecz chociaż istnieją tysiące sposobów pozbawienia się 
życia, wcale się go mimo wszystko nie pozbawiają. Tacy ludzie 
posuwają się nawet do kradzieży i nie trzymają się z dala od dóbr 
in nych, a kiedy coś porwą lub ukradną, sam widzisz, że ty pierwszy 
‒ mówił ‒ oskarżasz złodzieja czy porywacza i nie wybaczasz mu, 
lecz go karzesz, ponieważ kradzież nie jest koniecznością. [1,14] W ten 
sam sposób i piękni nie zmuszają ludzi, żeby ich kochali ‒ twierdził 
‒ ani żeby pragnęli tego, czego nie należy, ale sądzę, że nędzne istoty 
po prostu nie panują nad swoimi żądzami, a potem zrzucają winę na 
miłość,461 szlachetni zaś i dobrzy, mimo że pragną i złota, i szlachet-
nych koni, i pięknych kobiet, potrafią jednak powstrzymać się od 
tego wszystkiego i nie zawładną tym wbrew sprawiedliwości. [1,15] 
Ja przynajmniej ‒ kontynuował ‒ chociaż zobaczywszy ją, uznałem, 
że jest niezrównanie piękna, pozostałem wszakże u twego boku, 
służę ci jako jeździec i wykonuję wszelkie inne swoje obowiązki.

‒ [1,16] Tak, na Zeusa ‒ rzekł Cyrus ‒ bo może odszedłeś zbyt szyb-
ko i zabrakło czasu, w jakim miłość zwykle obezwładnia człowie-
ka.462 Wszak i cechą ognia jest, że kto go dotknie, nie od razu się spala 
i drewno nie natychmiast bucha płomieniem. Co do mnie jednakże, 
ani dobrowolnie nie dotknę ognia, ani nie będę przypatrywał się pięk-
nym osobom. I tobie, Araspasie, nie radzę ‒ dodał ‒ abyś pozwalał 
swoim oczom spędzać czas na wpatrywaniu się w piękne osoby. Gdy 
bowiem ogień pali tylko tych, którzy go dotykają, piękno rozpłomie-
nia nawet spoglądających na nie z daleka, tak że zapalają się miłością.

‒ [1,17] Bądź spokojny Cyrusie ‒ rzekł ‒ jeśli nawet nigdy nie 
przestanę na nią patrzeć, nie dam się zmusić do uczynienia czegoś, 
czego czynić nie należy.

460 Mimo racji i logiki wywodu jest coś w filozofii Cyrusa małostkowego. Jego ro-
zumne rady, chociaż łagodne, brzmią niczym prefiguracja poglądów epikurejczyków 
(słynna tyrada Lukrecjusza 4,1058‒1120) i stoików na miłość. W późniejszej tradycji 
Cyrus Wielki uważany był zresztą za króla-stoika i cieszył sie popularnością wśród 
cyników: Diogenes Laertios (6,16) podaje, że Antysthenes był autorem Cyrusa, czyli 
o monarchii (Κῦρος ἢ περὶ βασιλείας [Kýros é perí basileías]), a dzieło to, jak się dzisiaj 
uważa, powstało niedługo po śmierci Sokratesa i mogło być inspiracją dla Ksenofonta.

461 nie paNują naD sWoiMi żądzami, a PoTeM zrzucają wiNę na miŁość ‒ kolejna ży-
ciowa prawda, tyleż trafna, co oczywista. Niewątpliwie przykład sokratejskiej ironii 
Ksenofonta. Por. zaraz niżej, 5,1,18.

462 Dalej Ksenofont pokaże, że uczucie miłości rozpali Araspasa stopniowo, pod 
wpływem wzajemnej sympatii i troskliwości.
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‒ Pięknie mówisz ‒ odparł Cyrus. ‒ Czuwaj więc tak ‒ dorzucił ‒ 
jak ci nakazuję, i troszcz się o nią. Być może ta niewiasta stanie się 
dla nas w odpowiedniej chwili przydatna.

Na tym wówczas zakończyli rozmowę i rozeszli się.
[1,18] Kiedy młodzieniec patrzył na ową piękną kobietę, dostrzegał 

jej szlachetność, okazywał względy i sądził, że jest jej miły, a zarazem 
zauważał, że nie pozostaje niewdzięczna, lecz troszczy się przez swoje 
służebne, aby kiedy [Araspas] przybędzie, miał wszystko, co potrzeba, 
i jeśliby kiedyś zachorował, aby niczego mu nie brakowało, zatem 
w końcu z tych wszystkich powodów uległ miłości i niewątpliwie nie 
było w tym nic zdumiewającego. Sprawy tak właśnie się potoczyły.

[1,19] Cyrus, pragnąc, aby Medowie i sprzymierzeńcy pozostali 
przy nim z własnej woli, wezwał wszystkich wyższych dowódców, 
a kiedy się zgromadzili, rzekł:

‒ [1,20] Medowie i wszyscy obecni, wiem dobrze, że wyruszyliście 
ze mną nie dlatego, abyście pragnęli pieniędzy lub uważali, iż w ten 
sposób pomagacie Kyaksaresowi, lecz ponieważ to mnie chcieli-
ście okazać życzliwość i mnie obdarzyć szacunkiem, zapragnęliście 
wraz ze mną maszerować nocami i narażać się na niebezpieczeństwa. 
[1,21] Żywię do was za to wdzięczność, w przeciwnym razie byłbym 
wszak niesprawiedliwy. Wydaje mi się jednak, że jeszcze nie mam 
możliwości, by odpłacić się wam stosownie do zasług. A mówiąc 
to, nie odczuwam wstydu. Musicie natomiast wiedzieć ‒ mówił ‒ że 
wstydziłbym się wypowiedzieć takie oto słowa: „Jeśli pozostaniecie 
ze mną, odpłacę się wam”, sądzę bowiem, że mnie samemu wyda-
wałoby się, jakbym mówił to wyłącznie w tym celu, aby skłonić 
was do pozostania ze mną. Zamiast tego powiem zatem tak: „Jeśli 
nawet odejdziecie jako [żołnierze] posłuszni Kyaksaresowi, skoro 
osiągnę powodzenie, postaram się postępować tak, abyście i wy mnie 
wychwalali. [1,22] Ja sam przecież nie odejdę, lecz niezłomnie dotrzy-
mam przysiąg i obietnic, które złożyłem Hyrkańczykom, i nigdy ich 
nie wydam ani nie zdradzę. Postaram się sprawić, żeby Gobryas, któ-
ry obecnie przekazał nam warownie, kraj i armię, nie żałował drogi, 
którą do mnie odbył. [1,23] I wreszcie najważniejsze: skoro bogowie 
tak jawnie ofiarowują dobrodziejstwa, i bałbym się ich, i wstydził-
bym się, gdybym porzuciwszy to wszystko, nierozważnie odszedł. 
Ja zatem postąpię w ten właśnie sposób. Wy zaś postąpcie stosownie 
do tego, jak uważacie, i ogłoście mi swoje postanowienie”.

[1,24] Tak powiedział.
Jako pierwszy zabrał głos ten, który niegdyś powiedział, że jest 

krewniakiem Cyrusa.463

463 Por. wyżej, 1,4,27–28.
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‒ Co do mnie, królu – wydajesz mi się bowiem z natury zrodzony 
do królowania, nie gorzej zaiste niż pojawiający się w roju wład-
ca pszczół; i jemu przecież pszczoły dobrowolnie są posłuszne, bo 
gdzie ten pozostaje, żadna się stamtąd nie oddala, a jeśli nawet on 
dokądś odchodzi, to żadna go nie opuszcza, tak oto tkwi w nich ja-
kieś przemożne pragnienie, aby żyć pod jego rządami ‒ [1,25] wydaje 
mi się, że i wobec ciebie jakoś podobnie ludzie są przyjaźnie usposo-
bieni.464 Przecież kiedy powracałeś do Persów, któryż z Medów, czy 
to starzec, czy młodzieniec, nie usiłował towarzyszyć ci w drodze 
tak długo, aż Astyages nakazał nam zawrócić?465 Gdy zaś [z kraju] 
Persów przybyłeś nam na pomoc, widzieliśmy znowu, jak niemal 
wszyscy twoi przyjaciele z własnej woli podążają za tobą. Kiedy 
z kolei zapragnąłeś ruszyć z wyprawą wojenną do tego tu kraju, 
wszyscy Medowie chętnie ci towarzyszyli. [1,26] Teraz tak jesteśmy 
usposobieni, że z tobą, mimo że trwa wojna, niczego się nie oba-
wiamy, bez ciebie natomiast boimy się nawet odejść do domu. Inni 
sami powiedzą, co zamierzają uczynić, ale ja, Cyrusie, i ci, którymi 
dowodzę, pozostaniemy przy tobie, i patrząc na ciebie, wytrzymamy 
[wszystko] i wytrwale zniesiemy twoje dobrodziejstwa.466

[1,27] Po nim Tigranes powiedział tak:
‒ Cyrusie, nie dziw się nigdy, jeśli będę milczał, bo moja dusza 

nie jest przyzwyczajona do doradzania, ale do wykonywania tego, 
co rozkażesz.

[1,28] Hyrkańczyk z kolei rzekł:
‒ Medowie, jeślibyście teraz odeszli, to powiedziałbym, że zdra-

dliwym zamiarem jakiegoś bóstwa jest nie dopuścić, byście stali się 
wielce szczęśliwi. Któż, obdarzony zdrowym ludzkim rozsądkiem, 
czy to wycofa się, kiedy wrogowie uciekają, czy nie przyjmie broni, 
kiedy ją wydają, czy nie weźmie, kiedy oddają samych siebie i to, co 

464 z naTury zroDzony Do królowaNia (βασιλεὺς… φύσει πεφυκέναι [basileús… fýsei 
pefykénai]) – tego typu uwagami Ksenofont wpisuje się w długą dyskusję, jakie przy-
mioty powinien mieć dobry władca. W czasach aleksandryjskich, kiedy Grecy przy-
musowo egzystowali w obrębie wielkich monarchii, dyskusja ta przybrała na sile. 
Dobrze jednak wiedziano, że rzeczywistość nieczęsto odpowiadała praktyce, a kró-
lowie rzadko kiedy byli „z natury” godni władzy. Mit idealnego króla przetrwał jed-
nak antyk i funkcjonował także w średniowieczu (król Artur).  wŁadca pszczóŁ (τῶν 
μελιττῶν ἡγεμών [tón melittón hegemón]) ‒ identyczne porównanie znajdujemy również 
w innym dziele Ksenofonta (Oec. 7,17), gdzie autor użył tego samego militarnego 
określenia hegemón; podobnie u Wergiliusza (Georg. 4,210nn.). Starożytni uważali, 
że rojem pszczół rządzi wódz-samiec; taki pogląd spotykamy u Arystotelesa (Hist.
anim. 1,1 = 488a, 5,21 = 553a–b, 9,41 = 628b, 9,42 = 629a), choć z zastrzeżeniem, 
że niektórzy w przywódcy roju dostrzegają samicę.

465 Por. 1,4,25.
466 Zwrot żartobliwy, który jednocześnie wskazuje na bezpośredni charakter 

relacji między Cyrusem a jego dowódcami.
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do nich należy, zwłaszcza jeśli mamy takiego wodza, który zdaje się, 
przysięgam wam na wszystkich bogów, bardziej cieszyć, wyświad-
czając nam dobrodziejstwa, niż bogacąc samego siebie?

[1,29] Potem wszyscy Medowie zakrzyknęli tak:
‒ To ty, Cyrusie, wyprowadziłeś nas, więc kiedy nastąpi chwila 

stosowna do odejścia, poprowadź nas ze sobą do domu!
Cyrus, usłyszawszy to, wzniósł modlitwę:
‒ Najpotężniejszy Zeusie, proszę cię, daj mi możność, bym poko-

nał dobrodziejstwami tych,467 którzy okazują mi szacunek.
[1,30] Następnie rozkazał, żeby inni, po wystawieniu straży, zajęli 

się już swoimi sprawami, a Persowie rozdzielili namioty: jeźdźcom 
dla nich odpowiednie, piechurom dla nich wystarczające. Zarządził 
to, aby służba, przygotowując w namiotach wszystko, co niezbędne, 
zanosiła to Persom do oddziałów i podprowadzała konie, które były 
pod jej opieką. Persowie z kolei nie mają innego zadania, jak tylko 
ćwiczyć się gorliwie w sprawach dotyczących wojny. W ten sposób 
spędzili ten dzień.

[2,1] Kiedy wstali rankiem następnego dnia, wyruszyli do Gobryasa 
– Cyrus na koniu oraz około dwóch tysięcy Persów, którzy zostali 
jeźdźcami.468 Podążała za nimi, równa im liczbą, służba, która niosła 
ich plecione tarcze i szerokie, zakrzywione noże. Dalej postępowała 
ustawiona w szyku reszta armii. [Cyrus] rozkazał, aby każdy powie-
dział swoim nowym sługom, że ktokolwiek z nich zostanie zauważo-
ny poza strażą tylną lub pójdzie przed frontem wojska bądź schwyta 
się go na flankach poza idącymi w szyku, poniesie karę. [2,2] Na dru-
gi dzień, pod wieczór, przybywają do kraju Gobryasa i dostrzegają 
dobrze obwarowaną twierdzę, a na murach wszystko przygotowa-
ne, aby obrońcy mogli skutecznie odeprzeć atak. Widzieli też wiele 
wołów i ogromną liczbę owiec spędzonych do podnóża twierdzy.469 
[2,3] Gobryas przysłał do Cyrusa [posłańca] z zaleceniem, aby obje-
chał warownię i zobaczył, z której strony podejście jest najłatwiejsze,  
a następnie, aby wysłał do niego, do środka [twierdzy], jakichś godnych 
zaufania ludzi, którzy jemu z kolei doniosą, co widzieli wewnątrz. [2,4] 
W tej sytuacji Cyrus, sam w istocie pragnąc zobaczyć, czy warownia 
w jakimś miejscu nadaje się do zdobycia, jeśliby Gobryas okazał się 
działać podstępnie,470 objechał ją ze wszystkich stron i przekonał się, 

467 Por. 5,3,2. 32.
468 Jazda ta została utworzona niedawno (4,3,4–22).
469 Bydło to symbol statusu, zasobności i potęgi właściciela; zob. 5,3,1. Kradzież 

bydła uchodziła za powód do dumy homeryckiego wojownika, a być obrabowanym 
ze stad oraz trzody – za dyshonor, przyczynę gniewu i powód do zemsty (Odys).

470 Albo Ksenofont, niczym Homer, „zdrzemnął się” (skoro pod koniec 4. księgi 
Cyrus bez zastrzeżeń ufa Gobryasowi), albo to przypomnienie o przezorności księcia. 
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że jest zbyt umocniona, aby w ogóle się do niej zbliżyć. Ci, których 
posłał do Gobryasa, donieśli w zamian Cyrusowi, że wewnątrz jest 
tyle dóbr, iż – jak im się wydaje – [ludzie] przebywający tam nie za-
znają niedostatku w przeciągu całego ludzkiego pokolenia. [2,5] Cyrus 
niepokoił się, co to mogłoby oznaczać, ale Gobryas osobiście wyszedł 
do niego i wyprowadził wszystkich ze środka: jedni nieśli wino oraz 
mąkę jęczmienną i pszenną, inni pędzili woły, kozy, owce i świnie, 
a co do pożywienia, przynieśli wszystko w wystarczającej ilości, aby 
całe wojsko Cyrusa mogło spożyć wieczerzę. [2,6] Ludzie wyznaczeni 
do tego zadania rozdzielili wszystko i przygotowali posiłek. Gobryas 
natomiast, kiedy wszyscy mężowie, którzy mu towarzyszyli, znaleź-
li się na zewnątrz [warowni], wezwał Cyrusa, by wszedł do środka 
w sposób dla niego jak najbezpieczniejszy. Cyrus więc, wysławszy 
przodem zwiadowców i silny [oddział], wszedł potem sam. Skoro zaś 
wkroczył, trzymając otwarte bramy, wezwał wszystkich przyjaciół 
i dowódców ze swego otoczenia. [2,7] Kiedy zgromadzili się wewnątrz, 
Gobryas, wynosząc złote czary, dzbany, wazy, różnorodne ozdoby, 
niezmierzoną liczbę darejków471 i wiele rozmaitych pięknych przed-
miotów, a w końcu przyprowadziwszy odznaczającą się nadzwyczajną 
urodą i postawą córkę, która była w żałobie po zmarłym bracie, rzekł:

‒ Darowuję ci, Cyrusie, te bogactwa i powierzam tę moją córkę, 
abyś rozporządzał tym zgodnie ze swoją wolą, a ciebie błagamy 
oboje, ja, co uczyniłem już wcześniej, ona natomiast teraz, abyś stał 
się mścicielem mego syna i jej brata.

[2,8] Cyrus na to odpowiedział:
‒ Doprawdy już wcześniej obiecałem ci,472 że jeśli mnie nie zwie-

dziesz, pomszczę cię podług moich sił, a teraz, kiedy widzę, że mó-
wiłeś prawdę, w istocie jestem zobowiązany do dotrzymania obiet-
nicy i przyrzekam twojej córce uczynić dla niej z pomocą bogów to 
samo, co obiecałem tobie. Dobra te przyjmuję ‒ mówił ‒ i darowuję 
je tej pannie oraz temu, kto ją poślubi. Odchodzę po otrzymaniu 
od ciebie tego jedynego daru, w zamian za który posiadając nawet 
skarby Babilonu,473 {jeśli nawet jest ich tam najwięcej}, lub całego 

Dlatego zapewne mimo przyjaźni z Assyryjczykiem Cyrus woli jeść obiad w swoim 
obozie (por. niżej, 5,2,14), tj. nie do końca ufa zbolałemu ojcu.

471 darejków (δαρεικούς [dareikús]) ‒ darejek, perska złota moneta ozdobiona po-
dobizną króla Persów, równa była 20 srebrnym drachmom attyckim. Nazwę swoją 
wzięła od imienia króla Dariusza I, nie znano jej w czasach Cyrusa Starszego. Okre-
ślanie monet będących w tym okresie w obiegu mianem darejków jest oczywistym 
anachronizmem Ksenofonta.

472 Obietnica została złożona przez Cyrusa Gobryasowi podczas ich pierwszego 
spotkania (4,6,8).

473 posiadając naWeT skarby babilonu (τὰ ἐν Βαβυλῶνι [tá en Babylóni]) ‒ zwrot 
przysłowiowy; określenie Babilonu jako najbogatszego miasta Azji jeszcze się po-
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świata {zamiast tego, czym mnie obdarowałeś}, nie odjeżdżałbym 
z większą radością.

[2,9] Gobryas, dziwiąc się, co by to mogło być, i zastanawiając się, 
czy nie mówi on może o jego córce, zapytał:

‒ A cóż to takiego, Cyrusie?
A Cyrus odpowiedział:
‒ Otóż, Gobryasie, sądzę, że wielu jest ludzi, którzy ani nie chcie-

liby postępować bezbożnie, ani wyrządzać krzywdy, ani rozmyślnie 
oszukiwać, ponieważ jednak nikt nie zechciał powierzyć im ni wiel-
kich bogactw, ni władzy, ni warownych twierdz, ni godnych miłości 
dzieci, umierają, zanim ujawni się, jacy byli. [2,10] Skoro wszak dałeś 
mi teraz do rąk i warowną twierdzę, i wszelkie bogactwa, i swoje 
wojsko, i godną posiadania córkę, pozwoliłeś tym samym, by sta-
ło się jasne dla wszystkich ludzi, że ani nie chciałbym postępować 
bezbożnie względem gości, ani wyrządzać krzywd z powodu mająt-
ku, ani dobrowolnie nie złamałbym zawartego układu. [2,11] Musisz 
wiedzieć, że z tego powodu ja, dopóki będę sprawiedliwy, i ludzie, 
uważając, że taki właśnie jestem, będą mnie wychwalali, nigdy nie 
okażę się niewdzięczny, ale spróbuję odwdzięczyć ci się wszela-
kim dobrem. [2,12] Co do męża dla twojej córki, nie obawiaj się, że 
będziesz miał kłopot ze znalezieniem godnego jej człowieka: oto 
wielu mam szlachetnych przyjaciół ‒ jeden z nich ją poślubi. Czy 
jednak będzie on posiadał tyle majątku, ile ty dajesz, czy o wiele 
więcej, tego nie umiałbym powiedzieć. Wiedz natomiast, że z całą 
pewnością są wśród nich tacy, którzy nie podziwiają cię ani odro-
binę bardziej z powodu owych bogactw, które rozdajesz. Teraz za-
zdroszczą mi i modlą się do wszystkich bogów, żeby pozwolili im 
pokazać, iż są nie mniej ode mnie wierni przyjaciołom, a wrogom, 
póki żyją, nigdy nie ustąpią, jeśli tylko nie przeszkodzi im jakiś bóg; 
i nie wybraliby zamiast cnoty i dobrej sławy wszystkich skarbów 
Syryjczyków i Assyryjczyków dorzuconych do twoich, zapamiętaj 
więc dobrze, że tacy to mężowie tutaj zasiadają.

[2,13] A Gobryas roześmiał się i powiedział:
‒ Na bogów, Cyrusie, pokaż mi, gdzie oni są, abym wyprosił od 

ciebie choć jednego z nich i by stał się moim synem.
Cyrus odrzekł:

jawi (7,2,11). Babilon cieszył się swoistym mirem wśród Greków (Herodot 1,178). 
Kurcjusz Rufus (w oparciu o źródło hellenistyczne) uznał za słuszne dać dokładniej-
szą topografię prastarego miasta (5,1,23‒36), gdzie znajdował się ‒ według legendy 
‒ jeden z cudów świata: na wpół bajeczne, wiszące ogrody Semiramidy. Nazwa mia-
sta była synonimem bogactwa, przepychu, rozpasania i rozpusty, a moralny upadek 
Aleksandra Wielkiego zaczął się (jak pisał Kurcjusz) właśnie tam. Za podobne gniaz-
do rozpusty uważali Babilon autorzy niektórych ksiąg Starego Testamentu.
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‒ Wcale nie będziesz musiał mnie o to pytać, lecz chodź razem 
z nami, a sam będziesz mógł wskazać każdego z nich komukolwiek 
innemu.

[2,14] Kiedy to powiedział, uścisnął prawicę Gobryasa i powstaw-
szy, wyszedł, a wraz z nim wyszli wszyscy należący do jego świty. 
I chociaż Gobryas bardzo nalegał, nie chciał spożyć obiadu wewnątrz 
[warowni], lecz udał się na posiłek do obozu i zaprosił na wspólny 
obiad Gobryasa. [2,15] Kiedy już ułożyli się na posłaniu z listowia, 
zadał mu takie pytanie:

‒ Powiedz mi, Gobryasie, czy sądzisz, że posiadasz więcej ko-
bierców niż każdy z nas.

A ten odrzekł:
‒ Na Zeusa, wiem dobrze, że wy macie więcej i kobierców, i łóż, 

i domostwo wasze o wiele większe jest od mojego, bo wam przecież za 
dom służą ziemia i niebo, łożami są wam wszystkie miejsca nadające 
się do spoczynku, jakie tylko znajdują się na ziemi, a kobiercami na-
zywacie nie to, co dają owce ‒ {wełnę}, ale co porasta góry i równiny.

[2,16] Początkowo Gobryas, współbiesiadując z nimi i widząc 
prostotę podawanych posiłków, myślał o tym, że jego rodacy żyją 
w sposób o wiele bardziej godny ludzi wolnych, [2,17] ale potem do-
strzegł umiarkowanie współbiesiadników, bowiem Pers należący do 
tych, którzy odebrali dobre wychowanie, przy żadnym posiłku czy 
podczas picia nie okazywał jakiegokolwiek poruszenia: ani nie po-
żerał [potraw] oczami, ani nie [wykonywał] zachłannych gestów, ani 
nie rozpraszał myśli rozglądaniem się ‒ zupełnie jakby nie siedział 
przy jedzeniu.474 Oto tak jak jeźdźcy nie niepokoją się, siedząc na 
koniach, lecz potrafią jednocześnie podczas jazdy konno i widzieć, 
i słyszeć, i mówić to, co trzeba, tak i oni uważają, że należy przy 
posiłku podobnie zachowywać rozsądek i umiarkowanie, a uleganie 
pobudzeniu z powodu jedzenia i picia jest, jak im się wydaje, cechą 
raczej świń i dzikich zwierząt.475 [2,18] Zauważył także, że zadawali 
sobie wzajemnie takie pytania, które usłyszeć było przyjemniej, niż 
ich nie usłyszeć, i że rzucali żartami, których obiektem przyjemniej 

474 Zgodnie ze swoim zwyczajem przy opisie wspólnych posiłków Persów i ich 
zachowania przy stole Ksenofont czerpał ze znanych sobie przykładów, w tym wy-
padku z biesiad spartańskich (zob. niżej, przyp. 948), o których opowiada w Ustroju 
politycznym Sparty (Resp.Lac. 5); zob. także Plutarch (Lyc. 10,12).

475 Opis ten kłóci się z zupełnie innym zachowaniem Persów na macedońskim 
dworze Amyntasa I. Wypadek opisał Herodot (5,18): pijani Persowie nakazali wezwać 
macedońskie damy dworu i jęli je lubieżnie dotykać, za co zapłacili życiem. Tutaj Kse-
nofont pragnie jednak stworzyć pewną iluzję, iż dawna, Cyrusowa Persja była państwem 
zdrowym moralnie, że ceniono tam prostotę, w przeciwieństwie do Persji współczesnej 
autorowi (8,8). Biadanie to przypomina o późniejszej rzymskiej idealizacji republikań-
skiej przeszłości i gloryfikacji mores maiorum, co znamy chociażby z dzieł Sallustiusza.
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było być, niż nie być, a w żartach tych okazywali się jak najdalsi od 
zuchwalstwa, od powiedzenia czegoś obelżywego, od myśli o wza-
jemnym obrażaniu się. [2,19] Jednak najważniejsze wydawało mu się, 
że uczestnicząc w wyprawie wojennej, nie uważali, iż powinni za-
siadać przy cokolwiek obficiej zastawionym stole niż inni, którzy 
narażali się na to samo niebezpieczeństwo, ale za najprzyjemniejszą 
uznawali właśnie biesiadę, podczas której udawało się jak najprzy-
chylniej usposobić przyszłych współtowarzyszy walki. [2,20] Kiedy 
więc Gobryas podniósł się, by odejść do domu, mówią, że tak miał 
odpowiedzieć:

‒ Już nie dziwię się, Cyrusie, że mamy więcej niż wy pucharów, 
szat i złotych przedmiotów, sami zaś jesteśmy mniej warci od was. My 
bowiem troszczymy się o to, żeby takich rzeczy mieć jak najwięcej, 
a wy, jak mi się zdaje, zabiegacie o to, byście sami byli jak najlepsi.

[2,21] Tak właśnie powiedział, a Cyrus rzekł:
‒ Przybądź do nas, Gobryasie, wczesnym rankiem wraz z uzbro-

jonymi jeźdźcami, abyśmy ujrzeli twoją zbrojną potęgę, i od razu 
poprowadzisz nas przez swój kraj, żebyśmy wiedzieli, kogo należy 
uważać za przyjaciela, a kogo za wroga.

[2,22] Wówczas, kiedy to sobie już powiedzieli, każdy odszedł do 
swoich spraw.

Z nastaniem dnia Gobryas zjawił się z jeźdźcami i pokazywał dro-
gę. Cyrus zaś, jak przystoi wodzowi, nie tylko zwracał uwagę na tra-
sę marszu, ale posuwając się naprzód, jednocześnie zastanawiał się, 
czy istnieje jakaś możliwość, by wrogów osłabić lub siły swoich ludzi 
wzmocnić. [2,23] Przywołał więc Hyrkańczyka476 i Gobryasa, bo uważał, 
że oni najlepiej wiedzą to, czego on powinien się dowiedzieć, i rzekł:

‒ Przyjaciele, sądzę, że nie popełnię błędu, naradzając się w sprawie 
tej wojny z wami, [mężami] godnymi wszak zaufania. Widzę przecież, 
że jeszcze bardziej niż ja powinniście troszczyć się o to, by Assyryjczyk 
nie odniósł nad nami zwycięstwa. Ja przecież w razie niepowodzenia 
tego przedsięwzięcia ‒ mówił ‒ bez wątpienia znajdę jakieś inne schro-
nienie, ale widzę, że jeśli on zwycięży, to jednocześnie cała wasza wła-
sność znajdzie się w posiadaniu innych. [2,24] Jest on moim wrogiem nie 
z nienawiści do mnie, lecz dlatego ‒ a myśli tak ze szkodą dla samego 
siebie ‒ że jesteśmy potężni i dlatego też przeciwko nam walczy, was 
natomiast nienawidzi, uważając, żeście go skrzywdzili.

Na to obaj odpowiedzieli tak samo, prosząc, żeby dokończył, co 
ma do powiedzenia, ponieważ oni też zdają sobie z tego sprawę 
i bardzo niepokoją się o to, jak ułoży się przyszłość.

476 Dowódca Hyrkańczyków dobrze znał okolicę, ponieważ służył na tym terenie 
w armii assyryjskiej.
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[2,25] Wtedy rozpoczął tak:
‒ Powiedzcie mi, czy Assyryjczyk tylko was uważa za swoich 

wrogów, czy może wiecie o kimś jeszcze, kto jest jego nieprzyja-
cielem.

‒ Ależ tak, na Zeusa ‒ rzekł Hyrkańczyk ‒ najbardziej wrogo 
nastawieni są wobec niego Kaduzjowie, lud liczny i mężny; także 
Sakowie, nasi sąsiedzi, którzy od Assyryjczyka wycierpieli wiele 
złego, próbował ich bowiem, tak jak i nas, podbić.477

‒ [2,26] A zatem ‒ zapytał ‒ czy sądzicie, że obecnie oba te ludy 
chętnie wyprawiłyby się razem z nami przeciwko Assyryjczy-
kowi?

Odpowiedzieli, że jak najbardziej, jeśli będą mogły jakoś dołączyć.
‒ A cóż ‒ zapytał ‒ przeszkadza, by dołączyli?
‒ Assyryjczycy ‒ odpowiedzieli ‒ czyli ten właśnie lud, przez 

którego ziemie teraz przechodzisz.
[2,27] Kiedy Cyrus to usłyszał, rzekł:
‒ Gobryasie, czy nie oskarżasz tego młodzieniaszka, który dopie-

ro co objął władzę królewską, o ogromnie butny charakter?
‒ Sądzę ‒ odrzekł Gobryas ‒ że właśnie z tego powodu tyle od 

niego wycierpiałem.
‒ A czy on ‒ ponownie zapytał Cyrus ‒ okazał się takim tylko 

wobec ciebie, czy także wobec innych?
‒ [2,28] Na Zeusa ‒ odpowiedział Gobryas ‒ także wobec innych, 

i to wielu! Ale po cóż będę mówił o okrucieństwach, jakie popeł-
niał na ludziach słabych? Kazał jednak pochwycić i wytrzebić syna 
człowieka o wiele potężniejszego ode mnie, młodzieńca, który był 
jego towarzyszem, tak jak mój syn, i wspólnie z nim biesiadował. Jak 
mówili niektórzy, zrobił to dlatego, że jego nałożnica wychwalała 
piękność tego mężczyzny i uważała za szczęśliwą tę, która zostanie 
w przyszłości jego żoną, a jak on sam teraz twierdzi ‒ dlatego że mło-
dzieniec ten próbował uwieść jego nałożnicę. I obecnie jest on eu-
nuchem,478 dzierży jednak władzę od czasu, kiedy zmarł jego ojciec.

477 kaDuzJoWie ‒ zamieszkiwali górzyste okolice północnej Medii (późniejsza 
Media Atropatene), u południowo-zachodnich wybrzeży Morza Kaspijskiego, byli 
północnymi sąsiadami Medów i Armeńczyków, natomiast Ksenofont ukazuje ich 
jako graniczących z Assyryjczykami. Por. także niżej, 8,7,11.  sakowie ‒ mieszkali 
na wschód od Hyrkańczyków, między Morzem Kaspijskim a rzeką Jaksartes (dziś: 
Syr-daria). Ksenofont także ich czyni sąsiadami Assyryjczyków.

478 eunucheM ‒ rola eunuchów na dworze Achemenidów obrosła legendą, podob-
nie zresztą jak w średniowiecznym Iranie i w kulturach innych ludów orientalnych, 
w tym Turków. Europejczycy byli zafascynowani tą egzotyczną instytucją (Kurcjusz 
Rufus 6,6,8). O ich złowrogiej roli intrygantów na dworze królów czy późniejszych 
sułtanów krążyły legendy. Takich eunuchów-intrygantów lubił opisywać chociażby 
Ktezjasz z Knidos (FGrHist 688, F9a; F15). Bodaj najsławniejszym czarnym cha-
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‒ [2,29] A zatem ‒ zapytał ‒ czy sądzisz, że i on dołączyłby do nas 
chętnie, gdyby uznał, że możemy być mu pomocni?

‒ Dobrze o tym wiem ‒ powiedział Gobryas ‒ lecz trudno się 
z nim spotkać, Cyrusie.

‒ Dlaczego? – zapytał Cyrus.
‒ Ponieważ jeśli ktoś zamierza się z nim spotkać, musi dojść do 

samego Babilonu.
‒ [2,30] A cóż w tym ‒ zdziwił się ‒ takiego trudnego?
‒ Ponieważ, na Zeusa ‒ rzekł Gobryas ‒ wiem, że z tego miasta 

wyjdzie armia wielokrotnie liczniejsza niż ta, którą ty teraz posiadasz. 
Musisz wiedzieć, że z tego właśnie powodu Assyryjczycy dostarczają 
ci teraz mniej uzbrojenia i przyprowadzają mniej koni niż wcześniej, 
bo kiedy już zobaczyli twoje wojsko, wydało im się ono zaiste nie-
liczne. I pogłoska ta rozeszła się już daleko, toteż wydaje mi się, że 
będzie lepiej, jeśli podczas marszu będziemy wystawiali straże.

[2,31] A Cyrus, po wysłuchaniu Gobryasa, powiedział do niego:
‒ Uważam, Gobryasie, że słusznie mówisz, nakazując, abyśmy 

maszerowali jak najbezpieczniej, zatem biorąc to pod uwagę, nie 
mogę wyszukać dla nas żadnej bezpieczniejszej trasy pochodu niż 
ta, która prowadzi wprost do Babilonu, skoro tam znajdują się naj-
potężniejsze siły nieprzyjaciół. A, jak powiadasz, jest ich wielu. Jeśli 
przy tym będą ufni w swoje siły, i dla nas, jak twierdzę, okażą się 
groźni. [2,32] Tymczasem gdy nas nie zobaczą i będą sądzić, że nie 
pokazujemy się z powodu strachu przed nimi, możesz być pewien, 
że uwolnią się od lęku, który odczuwali, a zamiast tego lęku nabiorą 
odwagi o tyle większej, o ile dłuższy będzie czas, kiedy nas nie oglą-
dają. Jeśli jednak już teraz wyruszymy przeciwko nim, znajdziemy  
wśród nich wielu opłakujących jeszcze [żołnierzy] poległych z naszej 
ręki, wielu nadal opatrujących rany, które nasi żołnierze im zada-
li, a wszystkich pomnych jeszcze odwagi naszego wojska, własnej 
ucieczki i klęski. [2,33] Wiedz, Gobryasie, że kiedy tłum ludzi jest ufny 
w swoje siły, okazuje nieugiętą odwagę. Kiedy jednak opanuje takich 
ludzi trwoga, to im są liczniejsi, tym większy i bardziej gwałtowny 
strach ich ogarnia. [2,34] Może on bowiem narastać w wyniku wie-
lu tchórzliwych słów i wielu haniebnych postaw, nasila się też od 
widoku wielu przestraszonych i zmienionych twarzy. Tak że z po-
wodu jego ogromu niełatwo ani stłumić go słowami, ani prowadząc 
żołnierzy przeciwko wrogom, wzniecić w nich męstwo, ani podczas 
odwrotu obudzić ducha walki, lecz im bardziej będziesz ich zachęcał 

rakterem był dla Greków wpływowy Bagoas, eunuch na dworze króla Dariusza III. 
Nieco dalej (7,5,60‒65) Ksenofont zamieści zaskakująco pozytywną opinię o eunu-
chach, których Cyrus wybierze na straż osobistą; zob. także Plutarch (Artax. 12,1).
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do nabrania otuchy, tym bardziej będą uważali swoje położenie za 
niebezpieczne. [2,35] Rozważmy jednak, na Zeusa, dokładnie ‒ mó-
wił ‒ jak wygląda sytuacja. Wszak jeśli od tej chwili zwycięstwo 
w wojnie będzie należało do tego, kto rozporządza większym tłumem 
ludzi, słusznie i ty obawiasz się o nas, i my istotnie znaleźliśmy się 
w niebezpiecznym położeniu. Jeśli natomiast tak jak i wcześniej, tak 
i teraz bitwy rozstrzygane są przez tych, którzy dzielnie walczą,479 
to nie pomylisz się ani odrobinę, mając serce przepełnione otuchą. 
Albowiem u nas znajdziesz, z pomocą bogów, o wiele więcej żoł-
nierzy pragnących walczyć niż u nich. [2,36] Abyś był jeszcze lepszej 
myśli, rozważ i to: wrogowie są przecież o wiele mniej liczni teraz niż 
wcześniej, kiedy zostali przez nas pokonani, o wiele mniej liczni niż 
wówczas, kiedy przed nami uciekali, a my i potężniejsi, bo zwycię-
żyliśmy, i silniejsi, bo wy dołączyliście do nas. Ponadto nie lekceważ 
już swoich ludzi, gdyż są razem z nami. Musisz wiedzieć, Gobryasie, 
że za zwycięzcami nawet słudzy obozowi podążają przepełnieni od-
wagą. [2,37] Nie zapominaj i o tym ‒ dodał ‒ że wrogowie i teraz mogą 
nas dostrzec, bądź jednak pewien, że w żaden inny sposób nie wzbu-
dzimy w nich większej grozy, niż jawnie przeciwko nim maszerując. 
Ponieważ takie jest moje zdanie, prowadź nas prosto na Babilon!

[3,1] Tak oto, maszerując cztery dni, dotarli do granic posiadłości 
Gobryasa. Kiedy znaleźli się na terytorium nieprzyjacielskim, [Cy-
rus] pozostawił przy sobie i ustawił w szyku piechotę oraz taką liczbę 
jeźdźców, jaką uznał za odpowiednią. Pozostałych jeźdźców wysłał 
naprzód i rozkazał, żeby zabijali tych, którzy mają broń, a innych 
i przechwycone stada bydła przyprowadzali do niego. Nakazał i Per-
som wziąć udział w tej wyprawie. Powrócili: wielu zostało zrzuco-
nych ze swoich koni, lecz wielu innych przywiodło bogatą zdobycz. 
[3,2] Gdy zgromadzili ową zdobycz [w jednym miejscu], przywołał 
dowódców Medów i Hyrkańczyków, a także „równych”, i rzekł tak:

‒ Przyjaciele, Gobryas ugościł nas wszystkich wszelakim dobrem. 
Jeśli więc ‒ zapytał ‒ po oddzieleniu ofiarnych darów należnych bo-
gom i tego, co będzie wystarczające dla wojska, jemu oddalibyśmy 
resztę zdobyczy, czyż nie postąpimy pięknie, okazując mu bez chwili 
zwłoki, że tych, którzy nam wyświadczają dobrodziejstwa, staramy 
się dobrodziejstwami pokonać?480

[3,3] Usłyszawszy to, wszyscy przyklasnęli, wszyscy chwalili. A je-
den z obecnych powiedział nawet:

479 Myśl nieustannie eksponowana przez Ksenofonta; jej prawdziwości dowiodły 
zwycięstwa Greków w wojnach perskich oraz doświadczenia samego Ksenofonta 
utrwalone w Anabazie. Z drugiej strony, Grecy byli świadomi waleczności Persów.

480 Por. 5,1,29; 5,3,32.
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‒ Jak najbardziej, Cyrusie, tak właśnie uczyńmy! Wydaje mi się 
bowiem, że Gobryas uważa nas za jakichś żebraków, bo nie przyby-
wamy bogaci w darejki i nie pijemy ze złotych pucharów. A jeśli tak 
uczynimy ‒ mówił ‒ zrozumie, że można być szlachetnym i bez złota.

‒ [3,4] Zatem ‒ rzekł ‒ oddajcie magom to, co powinni otrzymać 
bogowie, oddzielcie to, co niezbędne dla wojska, a potem wezwijcie 
Gobryasa i przekażcie mu resztę.

W ten właśnie sposób wzięli to, co było potrzebne, a resztę prze-
kazali Gobryasowi.

[3,5] Potem [Cyrus] ustawił wojsko w takim szyku481 jak wówczas, 
kiedy doszło do bitwy, i ruszył na Babilon. A kiedy Assyryjczycy nie 
wychodzili im naprzeciw, Cyrus rozkazał, aby Gobryas wyjechał 
naprzód i oświadczył, że jeśli król zechce wystąpić oraz walczyć 
w obronie swego kraju, on sam będzie z nim walczyć, jeśli natomiast 
nie będzie bronić kraju, musi podporządkować się zwycięzcom.482 
[3,6] Gobryas posunął się naprzód do miejsca, gdzie był bezpieczny, 
i przekazał posłanie, tamten pchnął [gońca] z taką odpowiedzią:

‒ Pan twój mówi, Gobryasie, tak: „Żałuję nie tego, żem zabił 
twego syna, ale że razem z nim nie zabiłem i ciebie! Jeśli chcecie 
walczyć, przyjdźcie za trzydzieści dni. Teraz w ogóle nie mamy cza-
su, jeszcze bowiem czynimy przygotowania”.

[3,7] Gobryas odpowiedział:
‒ I niech żal ten nigdy cię nie opuści! Jest oczywiste, że dostar-

czam ci powodów do zmartwień od tego czasu, kiedy ów żal cię 
ogarnął.

481 W… szyku (παραταξάμενος [parataksámenos]) – tj. w rozciągniętej linii bojowej. 
Stwierdzenie dość niejasne, bo Grecy starannie odróżniali szyk marszowy, w kolum-
nach (inaczej: w czworobokach: τὸ πλαίσιον [tó plaísion]), od szyku rozwiniętego, li-
niowego, czyli bitewnego (abstrakt: παράταξις [parátaksis] oznacza ‘rozwiniętą linię 
bojową’). Istnieją dwie możliwości rozumienia tego miejsca: 1) albo autor chce za-
znaczyć, iż wojsko Cyrusa mogło sobie pozwolić na takie ustawienie, maszerując po 
równinie mezopotamskiej, w przeciwieństwie do górskiego terenu Grecji (zob. jednak 
5,3,36); 2) albo Ksenofont użył tego terminu w swobodnym, a nie technicznym sensie.

482 on saM będzie z niM walczyć ‒ sytuacja dość zaskakująca: oto propozycja 
stoczenia pojedynku, na wzór bohaterów biblijnych, Dawida i Goliata, czy herosów 
Iliady, Menelaosa i Parysa.  jeśli naToMiasT nie będzie broNić kraju ‒ por. wyżej, 
przyp. 406 [s.v. ‘obfituje w owce…’].  Wspaniały przykład nawiązania Ksenofonta 
do perskiej ideologii monarszej, o której musiał mieć niemało informacji. Ideologia 
ta znana była poddanym i obcym, w tym Grekom (których na obszarze imperium 
żyło wielu), zarówno z inskrypcji Dariusza I w Behistun, gdzie król chełpi się zwy-
cięstwem w 19. bitwach i wzięciem do niewoli 9. królów, jak i z grobowca tegoż 
władcy w Naksz(Naqsh)-i-Rustam, gdzie nazywa siebie wojownikiem, jeźdźcem, 
łucznikiem i włócznikiem (por. też Strabon 11,13,11). Badacze przypuszczają, że za 
portretem Cyrusa Starszego stoi w rzeczywistości podziw Ksenofonta dla swego do-
brodzieja, perskiego księcia Cyrusa Młodszego, a wielką eulogię jego odwagi (tzw. 
aretalogię) dał Ksenofont w Anabazie (1,9,5‒6).
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[3,8] Gobryas przekazał odpowiedź Assyryjczyka, a kiedy Cyrus ją 
usłyszał, odprowadził wojsko, następnie wezwał Gobryasa i zapytał:

‒ Powiedz mi, czy nie mówiłeś, że twoim zdaniem ów wytrzebio-
ny przez Assyryjczyka [władca] przyłączyłby się do nas.

‒ Wydaje mi się ‒ odpowiedział ‒ że mogę być tego całkowicie pe-
wien, o wielu bowiem sprawach obaj szczerze rozprawialiśmy ze sobą.

‒ [3,9] Skoro więc zdaje ci się, że sprawa dobrze rokuje, udaj się 
do niego. Przede wszystkim postępuj w ten sposób, abyście tylko wy 
sami wiedzieli, o czym rozmawiacie. Kiedy już spotkasz się z nim 
i uznasz, że pragnie stać się naszym przyjacielem, musisz to w ten 
sposób urządzić, aby jego przyjaźń wobec nas pozostała w tajemni-
cy. Wszak podczas wojny nie ma lepszego sposobu, żeby ktoś uczy-
nił więcej pożytecznych rzeczy dla swoich przyjaciół, niż udając, że 
jest ich wrogiem, ani żeby bardziej zaszkodził swoim wrogom, niż 
udając, że jest ich przyjacielem.483

‒ [3,10] Zaiste ‒ przyznał Gobryas ‒ wiem, że Gadatas wiele by dał 
za to, żeby wyrządzić jakieś ogromne zło obecnemu królowi Assyryj-
czyków. Ale co takiego mógłby uczynić, to i my musimy rozważyć.

‒ [3,11] Powiedz mi zatem ‒ rzekł Cyrus ‒ czy sądzisz, że gdyby 
ten eunuch przybył wraz z wojskiem pod tę wysuniętą przed granice 
kraju twierdzę, o której powiadacie, że została wzniesiona, aby w ra-
zie wojny broniła kraju przed Hyrkańczykami i Sakami, to dowódca 
twierdzy wpuściłby go do środka.

‒ Bez wątpienia ‒ odpowiedział Gobryas ‒ jeśli tylko przybędzie 
do niego, tak jak teraz nie wzbudzając podejrzeń.

‒ [3,12] Zapewne ‒ rozważał ‒ nic by nie podejrzewał, gdybym ude-
rzył na jego terytorium, chcąc je rzekomo opanować, a on broniłby się 
ze wszystkich sił; jeślibym z kolei zajął coś, co do niego należy, a on 
w odwecie pochwyciłby albo jakichś naszych ludzi, albo nawet posłań-
ców skierowanych przeze mnie do tych ludów, które, jak mówicie, są 
wrogie Assyryjczykowi, a ci pochwyceni powiedzieliby, że zdążają do 
wojska {i mają przywieźć drabiny do szturmu na twierdzę}, to eunuch 
mógłby udać, że na wieść o tym zjawił się, pragnąc służyć pomocą.484

[3,13] Gobryas odrzekł, że jeśli sprawy ułożą się w ten sposób, nie 
ma wątpliwości, że tamten wpuści [Gadatasa]:

‒ I poprosi go, żeby pozostał, dopóki ty się nie oddalisz.
‒ A zatem ‒ zapytał Cyrus ‒ jeśli już raz wszedłby do środka, 

mógłby oddać to miejsce w nasze ręce?

483 To kolejny już przykład, że Ksenofont dopuszczał jednak stosowanie na woj-
nie podstępów.

484 na Jego TeryToriuM ‒ chodzi o posiadłości eunucha.  Tych luDóW, które, jak 
MóWicie, są Wrogie assyryjczykowi ‒ tym razem mowa o Kaduzjach i Sakach (5,2,25).
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‒ [3,14] Jak najbardziej ‒ zapewnił Gobryas ‒ jeśli on przygotuje 
wszystko wewnątrz, a ty z zewnątrz podprowadzisz większe siły.

‒ Ruszaj więc ‒ przynaglił ‒ i postaraj się powrócić po przedsta-
wieniu mu tego planu i pozyskaniu go. Za rękojmię, że zasługujemy 
na jego zaufanie, nie możesz mu powiedzieć ani wskazać nic lepsze-
go ponad to, co sam od nas otrzymałeś.

[3,15] Następnie Gobryas ruszył w drogę. Eunuch ucieszył się, kie-
dy go ujrzał, po czym zgodził się na wszystko i umówił z nim co do 
spraw, które należało załatwić. Kiedy Gobryas przekazał wiadomość, 
że eunuch wydaje się zdecydowanie aprobować wszystkie plany, 
nazajutrz Cyrus zaatakował, a Gadatas się bronił. A Cyrus nawet opa-
nował pewne miejsce, o którym wspomniał Gadatas. [3,16] Co do po-
słańców, których wysłał Cyrus, mówiąc im, jaką drogą mają jechać, 
to jednym Gadatas pozwolił umknąć, {aby przyprowadzili wojsko 
i przywieźli drabiny,} innych zaś pochwycił i wypytywał w obecno-
ści wielu świadków, a gdy usłyszał, w jakim celu – jak powiedzieli – 
ich wysłano, natychmiast przygotował się do marszu i wyruszył jesz-
cze tej samej nocy z zamiarem przekazania wiadomości. [3,17] Jako 
całkowicie godny zaufania, bo przychodzi z pomocą, wkracza do 
twierdzy. Przez pewien czas pomagał, ile mógł, dowódcy twierdzy 
w przygotowaniach, kiedy jednak przybył Cyrus, opanowuje to miej-
sce, także przy pomocy pochwyconych wcześniej jeńców Cyrusa.485  
[3,18] Kiedy to nastąpiło, eunuch {Gadatas} natychmiast po uporząd-
kowaniu spraw wewnątrz [twierdzy] wyszedł naprzeciw Cyrusa 
i zgodnie ze zwyczajem złożył mu pokłon, po czym wykrzyknął:

‒ Raduj się, Cyrusie!
‒ [3,19] Ależ właśnie to czynię486 ‒ odrzekł ‒ bo przecież ty, z po-

mocą bogów, nie tylko mnie prosisz, ale wręcz zmuszasz, żebym 
się radował. Musisz oto wiedzieć, że wysoko sobie cenię możność  

485 Fortel eunucha jako (rzekomo) zaufanego dowódcy ufortyfikowanego miej-
sca przypomina ‒ do pewnego stopnia oczywiście ‒ słynny, makabryczny podstęp 
Zopyrosa u Herodota (3,153‒158), który podczas oblężenia Babilonu okaleczył się, 
by jako rzekomy zbieg z obozu perskiego zdobyć zaufanie obrońców miasta, choć 
w rzeczywistości nadal pozostał agentem Dariusza.

486 raDuJ się, cyrusie! ‒ ależ wŁaśNie To czyNię (Χαῖρε, ὦ Κῦρε. ‒ Ἀλλὰ ποιῶ 
ταῦτ’ [Chaíre, o Kýre. ‒ Allá poió taút’]) ‒ w tej wymianie zdań między Gadatasem a Cyru-
sem mamy do czynienia z grą słów niemożliwą do oddania w języku polskim. Słowo 
χαῖρε, którym Gadatas zwraca się do Cyrusa, ma tu znaczenie ‘witaj, bądź zdrów’, 
ale jego pierwotny sens to właśnie ‘raduj się, ciesz się’, Gadatas zatem, posługując 
się stereotypową formułą, pozdrawia Cyrusa, lecz ten w odpowiedzi odwołuje się do 
głębszego, podstawowego i silniejszego znaczenia, dzięki czemu zamiast wymiany 
grzecznościowych formułek już przy pierwszym spotkaniu nastraja Gadatasa przy-
chylnie i znajduje w nim przyjaciela. Cyrusowi udaje się dzięki przełamaniu konwe-
nansu okazać nieskrępowaną radość, a zarazem znieść naturalną barierę obcości oraz 
stworzyć atmosferę wzajemnej życzliwości, zażyłości i porozumienia.
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pozostawienia tego oto miejsca jako przyjaznego dla moich tutej-
szych sprzymierzeńców. Ciebie zaś, Gadatasie, Assyryjczyk pozba-
wił, jak się wydaje, możliwości posiadania dzieci, nie odebrał ci jed-
nak możliwości pozyskiwania przyjaciół. Lecz bądź pewien, że tym 
swoim czynem przysposobiłeś nas sobie za takich przyjaciół, którzy 
jeśli tylko będzie to w ich mocy, postarają się trwać u twego boku 
jako niegorsi pomocnicy niż rodzone dzieci, gdybyś je posiadał.

[3,20] Tak mówił [Cyrus]. Wówczas Hyrkańczyk, który dopiero co 
dowiedział się o tych wydarzeniach, podbiegł do Cyrusa, chwycił 
jego prawicę i zawołał:

‒ O Cyrusie, skarbie swych przyjaciół, do jak wielkiej wobec bo-
gów wdzięczności skłaniasz mnie za to, że mnie do ciebie przywiedli.

‒ [3,21] Idź teraz ‒ rzekł Cyrus ‒ i po przejęciu tego miejsca, z powodu 
którego witasz mnie tak serdecznie, urządź je tak, żeby było jak najwię-
cej warte dla waszego ludu i dla innych sprzymierzeńców, a najbardziej 
‒ mówił ‒ dla tego oto Gadatasa, który je zajął i nam przekazał.

‒ [3,22] Cóż zatem? – zapytał Hyrkańczyk. ‒ Kiedy przybędą Kadu-
zjowie, Sakowie i moi współobywatele, wezwiemy także ich, byśmy 
wspólnie naradzili się my wszyscy, których to dotyczy, w jaki sposób 
zdołamy jak najlepiej wykorzystać tę twierdzę.

Cyrus w zupełności na to przystał. [3,23] Kiedy zgromadzili się ci, 
którym zależało na przyszłości twierdzy, uradzili, że wspólnie strzec 
jej będą ludzie, którzy skorzystają na tym, że znajdzie się ona w rękach 
przyjaciół, stanowiąc dla nich samych wysunięty punkt na wypadek 
wojny, a przeciw Assyryjczykom warowne zabezpieczenie. [3,24] Po 
tym wydarzeniu Kaduzjowie, Sakowie i Hyrkańczycy uczestniczyli 
w wyprawie ze znacznie większym zapałem i w znacznie większej 
liczbie. Dzięki temu zebrano armię Kaduzjów składającą się z około 
dwudziestu tysięcy peltastów i około czterech tysięcy jeźdźców, Sa-
ków [składającą się] z około tysiąca łuczników i około dwóch tysięcy 
łuczników konnych. Hyrkańczycy natomiast przysłali dodatkowo tylu 
pieszych, ilu mogli, a liczbę jeźdźców uzupełnili do dwóch tysięcy. 
Wcześniej bowiem bardzo wielu jeźdźców pozostawili w kraju, ponie-
waż i Kaduzjowie, i Sakowie byli wrodzy Hyrkańczykom. [3,25] Przez 
cały ten czas, kiedy Cyrus tam przebywał, zajmując się urządzaniem 
twierdzy, wielu mieszkających na tych terenach oddawało konie i od-
nosiło broń, obawiając się teraz wszystkich swoich sąsiadów.

[3,26] Wówczas przybywa do Cyrusa Gadatas i mówi, że docierają 
do niego wieści, iż na wiadomość o wzięciu twierdzy Assyryjczyk 
wpadł w straszny gniew i czyni przygotowania, aby zaatakować zie-
mie [Gadatasa].

‒ Jeśli więc zwolnisz mnie, Cyrusie, spróbuję ocalić warownie, 
reszta ma niewielkie znaczenie.
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[3,27] A Cyrus zapytał:
‒ Jeżeli wyruszysz teraz, to kiedy będziesz u siebie?
Gadatas odpowiedział:
‒ Trzeciego dnia będę spożywał posiłek na swoich ziemiach.
‒ Czy sądzisz ‒ zapytał ‒ że zastaniesz tam już Assyryjczyka?
‒ Jestem tego pewien ‒ odparł. ‒ Będzie się przecież śpieszyć, aby 

dotrzeć na miejsce w tym czasie, kiedy ty, wedle jego przypuszczeń, 
znajdujesz się daleko.

‒ [3,28] A ja ‒ zapytał Cyrus ‒ którego dnia zdołałbym przybyć 
tam z wojskiem?

Na to Gadatas powiada:
‒ Teraz, panie, masz dużą armię i nie zdołałbyś dotrzeć do mojej 

siedziby w mniej niż sześć lub siedem dni.
‒ Ty zatem ‒ powiedział Cyrus ‒ ruszaj jak najszybciej, ja zaś 

wymaszeruję jak tylko będzie to możliwe.
[3,29] Gadatas natychmiast odjechał, a Cyrus zwołał wszystkich do-

wódców sprzymierzonych ludów. Zaiste wydawało się, że jest ich wielu 
oraz że są szlachetni i godni. Cyrus zwraca się do nich, mówiąc tak:487

‒ [3,30] Sprzymierzeńcy, Gadatas uczynił dla nas rzeczy, które, jak 
wszystkim nam się wydaje, mają wielką wartość, i to zanim do-
świadczył od nas jakiegokolwiek dobra. Obecnie donoszą, że Assy-
ryjczyk zamierza wtargnąć na jego ziemie, przy czym jest oczywiste, 
że w równej mierze dlatego, iż pragnie zemścić się na nim, gdyż 
uważa, że wyrządził mu wiele krzywd, jak i bez wątpienia dlatego, 
iż zdaje sobie sprawę, że jeśli ci, którzy odeszli do nas, nie wycierpią 
niczego złego, a ci, którzy są z nim, będą przez nas ginąć, to należy 
się słusznie spodziewać, że rychło nikt nie zechce przy nim pozostać. 
[3,31] Wobec tego, mężowie, wydaje mi się, że postąpilibyśmy szla-
chetnie, jeśli szybko wyruszylibyśmy ze wsparciem dla Gadatasa, 
naszego dobroczyńcy, i jednocześnie postąpilibyśmy sprawiedliwie, 
odwdzięczając mu się, a ponadto sądzę, że doprawdy uczynilibyśmy 
rzecz korzystną także dla nas samych. [3,32] Jeśli bowiem pokażemy 
wszystkim, że wyrządzających zło staramy się pokonać, wyrządza-
jąc im zło, a dobroczyńców przewyższyć dobrodziejstwami,488 zro-
zumiałe, iż w konsekwencji wielu będzie chciało zostać naszymi 
przyjaciółmi i nikt nie zapragnie być naszym wrogiem. [3,33] Jeśliby 
natomiast sądzono, że porzuciliśmy Gadatasa, to, na bogów, jakimi 

487 Z punktu widzenia logiki Cyrus powinien ruszać, nie tracąc czasu, jednak 
konwencja utworu zakładała, by Ksenofont wyjaśnił czytelnikowi motywy postę-
powania bohatera.

488 To jedna z głównych zasad etycznych Ksenofonta. Spotykamy ją już wcześniej 
(5,1,29; 5,3,2), a także w charakterystyce Cyrusa Młodszego (Anab. 1,9,11).
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słowami przekonamy kogokolwiek, by wyświadczył nam przysługę? 
Jak odważymy się pochwalić samych siebie? Jak ktokolwiek z nas 
spojrzy w twarz Gadatasowi, jeżeli ‒ mimo iż tak nas wielu ‒ zosta-
niemy pokonani dobrodziejstwami wyświadczanymi przez jednego 
tylko męża, i to będącego w tak żałosnym położeniu?489

[3,34] Tak przemówił, a wszyscy gorliwie zgadzali się, iż tak należy 
postąpić.

‒ Zatem ‒ kontynuował ‒ skoro i wy tak uważacie, powierzmy 
wszyscy opiekę nad jucznymi zwierzętami i wozami tym, którzy 
najlepiej potrafią się nimi zająć podczas marszu. [3,35] Niech dowodzi 
nimi w moim imieniu Gobryas i niech ich prowadzi; oto obeznany 
jest z drogami i pod innym względem także odpowiedni. My zaś ‒ 
mówił ‒ wyruszajmy z najsilniejszymi końmi i ludźmi, wziąwszy 
żywność na trzy dni. O ile bowiem lżejszy i prostszy będzie nasz 
bagaż, o tyle też przyjemniej będzie nam podczas kolejnych dni 
spożywać śniadanie i obiad oraz układać się do snu. Teraz ruszajmy 
‒ zarządził ‒ w takim porządku. [3,36] Jako pierwszych poprowadź, 
Chryzantasie, noszących pancerze, a ponieważ droga jest równa 
i szeroka, z wszystkimi taksjarchami na czele; każdy oddział niech 
idzie w pojedynczej kolumnie, bo w szyku zwartym będziemy mogli, 
jak sądzę, maszerować najszybciej i najbezpieczniej.490 [3,37] Z tego 
powodu rozkazuję ‒ mówił ‒ żeby noszący pancerze maszerowali 
pierwsi, gdyż jest to najbardziej obciążona formacja, skoro zatem 
na czele będzie kroczyć owa grupa najbardziej obciążona, wszystkie 
poruszające się zwykle szybciej [oddziały] z konieczności łatwiej za 
nią postąpią, kiedy zaś najszybsza część wojska nocą maszeruje na 
czele, nic dziwnego, że armia rozdziela się, bo [oddziały] ustawione 
na czele uciekają do przodu.491 [3,38] Za nimi ‒ nakazywał ‒ niech 

489 Nawiązanie do faktu, że Gadatas był trzebieńcem (5,2,28; 5,3,8).
490 NoszącycH Pancerze (τοὺς θωρακοφόρους [tús thorakofórus]) ‒ synonim ciężko-

zbrojnej piechoty. W Grecji jednakże nie wszyscy hoplici byli jednakowo wyposaże-
ni w pancerze, bo tylko bogatszych obywateli stać było na pełne uzbrojenie, a ubożsi 
rzadko kiedy nosili metalowy pancerz (θώραξ [thóraks]). Militarnym kryterium „bycia 
hoplitą” była nade wszystko okrągła tarcza z podwójnym uchwytem (ὅπλον [hóplon] 
lub ἀσπίς [aspís]).  z wszystkimi taksjarcHami na czele – taksjarchowie tworzyli zatem 
„czoło, front” (Asklepiodot, Tact. 2,5).  W szyku zWarTyM (ἁθρόοι γὰρ ὄντες [hathróoi 
gár óntes]) – by nie zostać odpartym przez wroga ustawionego w ścisłym szyku (4,2,24).

491 naJbarDzieJ obciążoNa forMacJa (τοῦτο βαρύτατόν ἐστι τοῦ στρατεύματος 
[túto barýtatón esti tú strateúmatos]) – to lekcja pojawiająca się w rękopisach: idziemy za 
nią, kierowani przekonaniem samych Greków, że piechotę kojarzono z najcięższym 
uzbrojeniem (Asklepiodot, Tact. 1,2; Arrian, Tact. 3,2: „Najcięższe uzbrojenie nosi 
formacja hoplitów: ma pancerze i tarcze okrągłe lub tarcze wydłużone i owalne; mają 
też miecze i włócznie ‒ jak Hellenowie, albo sarissy ‒ jak Macedończycy”; przekład 
B. Burliga). Niepozbawiona logiki jest koniektura wydawców (m.in. Gemolla) na: 
‘najpowolniejsza’ (βραδύτατόν [bradýtatón]), bo wiadomo, że hoplici byli najmniej 
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Artabazos poprowadzi peltastów i łuczników Persów, za nimi Med 
Andamyas ‒ piechotę Medów, za nimi Embas ‒ piechotę Armeń-
czyków, za nimi Artuchas ‒ Hyrkańczyków, za nimi Thambradas ‒ 
piechotę Saków, za nimi Datamas ‒ Kaduzjów. [3,39] Wszyscy oni 
mają prowadzić wojsko, z taksjarchami na czele, z prawej strony 
swojego czworoboku umieściwszy peltastów, a z lewej łuczników.492  
Maszerując w ten sposób utrzymują najlepszą gotowość bojową. 
[3,40] Za nimi niech podążają tragarze całego wojska. Ich dowódcy 
niech zatroszczą się o to, by tamci, nim położą się spać, pod każdym 
względem byli przygotowani do drogi; mają bardzo wcześnie przybyć 
z tobołami na wyznaczone miejsce; muszą podążać za wojskiem we 
właściwym porządku. [3,41] Za tragarzami Pers Madatas ma poprowa-
dzić perskich jeźdźców: na czele musi mieć hekatonarchów jazdy, 
a każdy hekatonarcha493 niech prowadzi swój oddział w kolumnie 
pojedynczej tak jak dowódcy piechoty; [3,42] za nimi Med Rhambakas 
‒ w ten sam sposób swoich jeźdźców; za nimi ty, Tigranesie ‒ swoją 
konnicę; pozostali dowódcy jazdy [niech idą] z ludźmi, z którymi każ-
dy do nas przybył. Za nimi podążajcie wy, Sakowie, ostatni zaś niech 
idą, tak jak przybyli, Kaduzjowie, a ty, Alkeunasie, prowadząc ich, 
miej obecnie baczenie na wszystkich, którzy są z tyłu, i nie pozwól, 
żeby ktokolwiek był wolniejszy od twoich jeźdźców. [3,43] Pilnujcie, 
żeby maszerować w ciszy – i wy, dowódcy, i wszyscy żołnierze, o ile 

zwinni (poza tym w zdaniu pojawia się przysłówek ‘szybciej’ ‒ θᾶττον [thátton]). Jest 
to jednak współczesna koniektura, tj. ingerencja w tekst, i akurat tu nie ma powo-
du, by zmieniać lekcję rękopiśmienną (nie od dziś wiadomo jednak, że niemieccy 
filologowie znają grekę lepiej, niż znali ją sami Grecy).  wszystkie poruszające 
się zwykle szybcieJ [oddziaŁy] z koNieczNości Łatwiej za Nią postąpią ‒ z lżejszym 
uzbrojeniem pomaszerują wolniej, niż mogliby iść, mając zaś lekkie uzbrojenie, ich 
wolniejszy marsz będzie mniej wyczerpujący.  Por. Ksenofont (Anab. 7,3,37).

492 sWoJego czworoboku (τοῦ ἑαυτῶν πλαισίου [tú heautón plaisíu]) – „czworobok” 
to inna nazwa maszerującej kolumny. Trzeba bowiem pamiętać, iż określenia „ko-
lumna” nie można odczytywać literalnie. Nawet jeśli oddział (táksis) szedł pojedyn-
czo, obok niego maszerowały (każdy pojedynczo) inne oddziały (tákseis), i właśnie 
ich dowódcy, stojąc obok siebie tworzyli „czoło”, tj. linię marszową (lub bojową), 
kolumna miała zatem określoną szerokość, jakkolwiek jej głębokość była znacznie 
większa. Patrząc na formację „z góry” (to spojrzenie wszystkich sztabowców), moż-
na było ją ująć jako geometryczną figurę czworoboku. Taką istotną pomocą dydak-
tyczną w traktatach militarnych były właśnie diagramy, którymi posługiwali się  
teoretycy hellenistyczni i bizantyńscy, a znacznie później renesansowi. W tym wypad-
ku Ksenofont nie miał raczej na myśli szyku kwadratowego, tj. kwadratu o równych 
bokach, o którym pisał w Anabazie (3,4,19) jako o szyku nieefektywnym w marszu.  
Zauważmy, iż w armii Cyrusa wojsko innych ludów (éthne) idzie za siłami Persów. Hi-
storycy podkreślają fakt, że elitę oddziałów w armii Achemenidów stanowili Persowie.

493 HekatoNarcHa (ὁ δ’ἑκατόνταρχος [ho d’hekatónarchos]) – termin powszechnie 
używany później w armiach hellenistycznych; zob. Asklepiodot (Tact. 2,8), Arrian 
(Tact. 10,3; Alan. 2,5, 6, 22).
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jesteście rozważni. Naturalne jest bowiem, że w nocy raczej uszami 
niż oczami każdą rzecz się dostrzega i czuje. Zamieszanie nocą jest 
ponadto problemem znacznie poważniejszym niż za dnia i trudniej 
je opanować. Z tego powodu trzeba starać się o zachowanie milcze-
nia i pilnować swego miejsca w szyku.494 [3,44] Co do wystawiania 
nocnych straży, to ilekroć będziecie maszerować nocą, należy [straż-
ników] wyznaczać na czas jak najkrótszy i jak najczęściej ich zmie-
niać, aby nikt nie był wyczerpany podczas pochodu z powodu długiej 
bezsenności w czasie stróżowania.495 Kiedy nastąpi pora wymarszu, 
niech sygnał da róg. [3,45] Mając to, co potrzebne, podążajcie wszyscy 
drogą na Babilon, a każdy kroczący w pochodzie niech stale zachęca 
idącego z tyłu, aby podążał tuż za nim.

[3,46] Potem rozeszli się do namiotów i oddalając się, jednocześnie 
rozmawiali ze sobą o tym, jak Cyrus z pamięci wymieniał wszystkich 
po imieniu i każdemu polecał, co ma czynić. [3,47] Cyrus zaś uczynił 
to umyślnie, ponieważ wydawało mu się bardzo dziwne ‒ skoro rze-
mieślnicy, każdy w swoim fachu, znają nazwy narzędzi i lekarz zna 
nazwy wszystkich instrumentów oraz lekarstw, których używa ‒ żeby 
strateg był tak nierozumny i nie znał imion naczelnych dowódców 
służących pod jego rozkazami, a przecież musi się nimi posługiwać 
niczym instrumentami i wówczas, kiedy pragnie coś zdobyć, i kiedy 
ochronić, i kiedy natchnąć otuchą, i kiedy wprawić w przerażenie.496 
A ilekroć chciał okazać komuś szacunek, wydawało mu się stosowne 
zwrócić się do niego właśnie po imieniu. [3,48] Sądził, że żołnierze, 
którzy wiedzą, iż dowódca ich zna, i bardziej starają się, aby wi-
dziano, że dokonują jakiegoś szlachetnego czynu, i bardziej pragną 
uniknąć popełnienia czynu haniebnego. [3,49] Nierozumne wydawało 
mu się także i to, żeby ilekroć chce coś zrobić, rozkazywać w taki 
sposób, jak niektórzy panowie rozkazują w domu: „Niech ktoś pój-
dzie po wodę! Niech ktoś narąbie drew!”. [3,50] Uważał bowiem, że 

494 Kolejny przykład zwięzłości stylu (4,6,11): zdanie bez orzeczenia, imitujące 
prawdziwy rozkaz.

495 Podobne zalecenie dokonywania częstych zmian nocnej straży podaje Eneasz 
Taktyk (22, 4–6).

496 skoro rzemieślNicy… ‒ porównanie dowódcy z rzemieślnikiem, a dalej 
(5,3,49–50) z panem domu, zgodne jest ze sposobem myślenia Ksenofonta w trakta-
cie O gospodarstwie i ze Wspomnień o Sokratesie.  żeby sTraTeg byŁ tak nierozuMny 
i nie zNaŁ iMion naczelnych DoWóDcóW sŁużącycH PoD Jego rozkazami ‒ zapewne na 
podstawie tego stwierdzenia ukształtowała się późniejsza tradycja, jakoby Cyrus znał 
imiona wszystkich swoich żołnierzy (Ksenofont mówi wyraźnie tylko o imionach do-
wódców); zob. Pliniusz Starszy (NH 7,24,88), Kwintylian (11,2,50), Waleriusz Mak-
symus (8,7,16, ext. 16). Informacja ta wiele mówi o potędze autorytetu Ksenofonta 
i popularności jego pism oraz o bezkrytycznym podejściu późniejszych czytelników 
do tekstu już „klasycznego”, a takim w starożytności rychło stała się Cyropedia.
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kiedy tak zostaje wydane polecenie, wszyscy tylko zerkają jeden na 
drugiego, nikt nie wykonuje owego rozkazu i każdy jest winny, a nikt 
się ani nie wstydzi, ani nie boi, ponieważ wraz z wieloma innymi 
w równym stopniu tę winę ponosi. Z tego powodu on sam nazywał 
po imieniu każdego, komu wydawał rozkaz.

[3,51] Takie było przekonanie Cyrusa odnośnie do tych spraw. Żoł-
nierze natomiast po spożyciu wieczerzy, wystawieniu straży i przygo-
towaniu wszystkiego, co potrzebne, poszli spać. [3,52] Kiedy nadeszła 
północ, dano sygnał rogiem. Cyrus powiedział Chryzantasowi, że 
będzie czekał na drodze na przedzie, i wyruszył ze swoją strażą przy-
boczną. Wkrótce potem zjawił się Chryzantas, prowadząc noszących 
pancerze. [3,53] Cyrus dał mu przewodników i rozkazał maszerować 
powoli, jako że jeszcze nie wszyscy byli w drodze. Sam zajął stano-
wisko przy trasie marszu i wyprawiał nadchodzących we właściwym 
szyku naprzód, po spóźniających się natomiast wysyłał [gońców], 
wzywając ich do stawienia się. [3,54] Kiedy wszyscy już maszerowa-
li, posłał do Chryzantasa jeźdźców z informacją, że wszyscy są już 
w drodze: „Prowadź więc szybciej!”. [3,55] Sam, posuwając się powoli 
konno na czoło pochodu, dokładnie przeglądał oddziały. Gdy do-
strzegł, że jacyś żołnierze idą we właściwym porządku i w milczeniu, 
podjeżdżał do nich i pytał, kim są, a kiedy już się dowiedział, chwalił, 
jeśli z kolei zauważył hałasujących, dopytywał się o powód i starał 
się zlikwidować zamieszanie. [3,56] Nie wspomniano dotychczas o jed-
nym jeszcze ze środków ostrożności, jakie podejmował w związku 
z nocnym marszem: oto przed całą armię wysłał niewielką grupę 
lekkozbrojnych piechurów, których miał widzieć Chryzantas, a oni 
mieli widzieć jego, aby o ile podsłuchując lub w jakiś inny sposób 
zdołają coś zauważyć, powiadamiali Chryzantasa o tym, co mogło 
w konkretnej chwili okazać się przydatne. Ten, który był ich dowódcą 
i nimi kierował, przekazywał mu wiadomości mające jakąś wartość, 
a zarazem nie niepokoił zbędnymi informacjami.

[3,57] Tak maszerowali przez noc. Kiedy nastał dzień, [Cyrus] po-
zostawił konnicę Kaduzjów przy ich piechocie (idącej jako ostatnia), 
aby nie pozbawiać jej osłony jeźdźców. Rozkazał natomiast, żeby 
reszta jazdy udała się naprzód, jako że wrogowie znajdowali się 
właśnie na przedzie. Dzięki temu, jeśli gdzieś zastąpią mu drogę, 
będzie mógł wyjść im naprzeciw z siłami uporządkowanymi w szy-
ku i walczyć, a jeśli gdzieś dostrzeże się uciekających, będzie jak 
najlepiej przygotowany do pościgu za nimi. [3,58] Zawsze trzymał 
w gotowości uszykowanych [żołnierzy], których zadaniem było rzu-
canie się w pogoń, i takich, którzy mieli pozostać przy nim; nigdy nie 
pozwalał, żeby rozsypał się cały szyk. [3,59] Cyrus zatem w ten sposób 
prowadził wojsko. Sam jednak nie pozostawał na jednym miejscu, 
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ale jeżdżąc to tu, to tam, przyglądał się wszystkiemu i troszczył o to, 
co mogło okazać się potrzebne. Tak maszerowali żołnierze Cyrusa.

[4,1] Tymczasem kiedy pewien możny, wpływowy człowiek z kon-
nicy Gadatasa zobaczył, że ten odstąpił od Assyryjczyka, uznał, że 
jeśli przydarzy się coś złego, to właśnie on otrzyma od Assyryjczyka 
wszystko, co do Gadatasa należy. Posyła zatem jednego ze swoich 
zaufanych ludzi do Assyryjczyka i każe temu człowiekowi, jeśli 
napotka wojsko assyryjskie już na ziemiach Gadatasa, powiedzieć 
Assyryjczykowi, że o ile zechce urządzić zasadzkę, będzie mógł po-
chwycić Gadatasa i jego żołnierzy. [4,2] Polecił mu również wyjawić, 
jak znaczne są siły Gadatasa i że Cyrus mu nie towarzyszy; wskazał 
też drogę, którą tamten zamierza nadejść. Aby wzbudzić większe 
zaufanie, polecił ponadto swoim ludziom wydać Assyryjczykowi 
warownię, którą sam posiadał na ziemiach Gadatasa, wraz z tym, 
co się w niej znajdowało. Mówił też, że osobiście przybędzie, o ile 
będzie mógł, po zabiciu Gadatasa, a jeżeli nie zdoła tego dokonać, 
to po to, aby odtąd przebywać u boku Assyryjczyka. [4,3] Kiedy wy-
słany z tym poleceniem [goniec], pędząc jak najszybciej, przybył do 
Assyryjczyka i wyjaśnił, w jakim celu się zjawił, ten po wysłuchaniu 
go natychmiast zajął owo miejsce i z liczną konnicą oraz rydwanami 
przygotował zasadzkę w wioskach, które ze sobą graniczyły.

[4,4] Gadatas, znalazłszy się blisko tych wiosek, wysyła naprzód 
kilku zwiadowców. Skoro Assyryjczyk zauważył zbliżających się 
zwiadowców, rozkazał, żeby wyruszyły dwa lub trzy rydwany oraz 
kilku jeźdźców i żeby rzucili się do ucieczki, jakby się obawiali 
i jakby było ich naprawdę niewielu. Gdy zwiadowcy to dostrzegli, 
zaczęli ich ścigać i rękami dawali znaki Gadatasowi, zatem i ten, 
wprowadzony w błąd, ściga ich ze wszystkich sił. Kiedy wydawało 
się, że Gadatasa łatwo już będzie pokonać, Assyryjczycy wycho-
dzą ze swojej kryjówki. [4,5] Na ten widok [żołnierze] z otoczenia 
Gadatasa rzucili się do ucieczki, a tamci, co oczywiste, ścigali ich. 
Wtedy [człowiek] spiskujący przeciw Gadatasowi uderza na niego, 
ale nie udaje mu się zadać śmiertelnego ciosu, lecz trafia go jedy-
nie w ramię i rani, po czym oddala się w pośpiechu i dołącza do 
ścigających [Assyryjczyków]. Kiedy poznano, kim jest, {wspólnie 
z Assyryjczykami} energicznie spinając konia, brał udział w pościgu 
u boku króla. [4,6] Wówczas jeźdźcy mający najwolniejsze konie zo-
stali pochwyceni przez tych, którzy dosiadali najszybszych. Bardzo 
już wszyscy byli zmęczeni tym pościgiem, gdy jeźdźcy Gadatasa 
dostrzegają zbliżającego się z armią Cyrusa. Można sobie wyobrazić, 
że dotarli do niego tak radośnie niczym do portu po burzy.

[4,7] Cyrus najpierw zdziwił się, ale gdy zrozumiał sytuację, dopóki 
wszyscy przeciwnicy pędzili przeciwko niemu i on także przeciwko 



 Księga piąta    3,59–4,12 251

nim prowadził wojsko w szyku. Kiedy z kolei wrogowie pojęli, [co 
zaszło], rzucili się do ucieczki, a wtedy Cyrus natychmiast rozkazał, 
żeby wyznaczeni do tego [jeźdźcy] puścili się w pościg, sam nato-
miast podążał za nimi z resztą wojska w taki sposób, jaki uważał za 
korzystny. [4,8] Przejęto wówczas także rydwany, niektóre, ponieważ 
wypadli z nich woźnice, czy to podczas wykonywania nawrotu, czy 
jakoś inaczej, inne, ponieważ jeźdźcy odcięli im odwrót. Zabijają 
wielu wrogów, a także tego, który ugodził Gadatasa. [4,9] Co do pie-
choty Assyryjczyków, która akurat oblegała owo umocnione miejsce 
Gadatasa, to część uciekła do tej warowni, której [załoga] odstąpiła 
od Gadatasa, a część zdążyła dotrzeć do należącego do Assyryjczyka 
wielkiego miasta, do którego zbiegł i sam Assyryjczyk wraz z jeźdź-
cami i rydwanami.

[4,10] Cyrus po przeprowadzeniu tej akcji powrócił do posiadłości 
Gadatasa. Wydał rozkaz tym, którzy mieli zajmować się jeńcami, 
i natychmiast wyruszył, aby zobaczyć, jak czuje się ranny Gadatas. 
Gdy jest jeszcze w drodze, Gadatas spotyka go, z przewiązaną już 
raną. Ujrzawszy go, Cyrus uradował się i rzekł:

‒ Właśnie zmierzałem do ciebie, żeby zobaczyć, jak się czujesz.
‒ [4,11] Na bogów, a ja ‒ powiedział Gadatas ‒ szedłem, aby powtór-

nie przyjrzeć się, jak wygląda człowiek tak wielkoduszny. Jak teraz 
dobrze wiem, ani mnie nie potrzebując, ani nie przyrzekając mi po-
mocy, przy tym bez otrzymania z mojej strony jakiegokolwiek wspar-
cia, tylko dlatego, iż wydawało ci się, że byłem użyteczny twoim 
przyjaciołom, oto pośpieszyłeś mi na pomoc tak gorliwie, że dzisiaj 
zdany na własne siły już ginąłem, ale dzięki tobie jestem uratowany. 
[4,12] Na bogów, Cyrusie, jeślibym pozostał taki, jakim na początku 
zrodziła mnie natura, i gdybym był dzieciorobem,497 nie sądzę, żeby 
mój syn był wobec mnie taki [jak ty], znam przecież innych synów, 

497 gDybyM byŁ DzieciorobeM (ἐπαιδοποιησάμην [epaidopoiesámen]) ‒ to jeden 
z tych aspektów życia rodzinnego Greka, których współczesna wrażliwość, co zro-
zumiałe, nie akceptuje. Kilku pisarzy antycznych bez ogródek mówi o „produkcji 
dzieci” czy „robieniu dzieci” (τεκνοποιία [teknopoiía]); zob. Ksenofont (Mem. 2,2,4), 
także Eurypides (Orest. 1080) oraz Platon (Leg. 868d). Rzecz dotyczyła z reguły 
społeczeństwa Sparty (Resp.Lac. 1,3‒4; zwłaszcza Plutarch, Lyc. 15,10‒12), której 
„totalitarne” metody wychowania są niekiedy eksponowane przez współczesnych 
badaczy. Poza wszystkim ze zdania tego przebija także ciekawość Hellena wobec 
orientalnej instytucji, z jaką spotykano się w Persji: jak to jest być eunuchem? Por. 
także niżej, 7,6,60‒65.  Warto zauważyć, że i w ideologii Achemenidów posiadanie 
dużej liczby dzieci było honorem, zaszczytem i powodem do dumy (5,4,31). Król 
nagradzał poddanych za posiadanie licznego potomstwa (Herodot 1,136,1; Plutarch, 
Alex. 69,1). To samo dotyczyło i samego króla, czemu służyła instytucja konkubinatu 
(Herodot 1, 135). Biedniejsi i skazani na monogamię (oficjalnie przynajmniej) Grecy 
nie rozumieli tego, ale „trochę” zazdrościli.
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a i syna obecnego króla Assyryjczyków, który przysparzał własnemu 
ojcu o wiele więcej trosk, niż teraz jest w stanie przysporzyć tobie.

[4,13] Cyrus odpowiedział na to tak:
‒ Gadatasie, podziwiasz mnie teraz, zapominając o rzeczy na-

prawdę o wiele bardziej godnej podziwu.
‒ Cóż to takiego? – zapytał Gadatas.
‒ Wszak troszczyło się o ciebie tylu Persów, tylu Medów, tylu 

Hyrkańczyków i wszyscy obecni tu Armeńczycy, Sakowie i Kadu-
zjowie!

[4,14] Gadatas pomodlił się i powiedział:
‒ Zeusie, niechże i im bogowie dadzą wiele dobra, a najwięcej 

temu, kto sprawił, że właśnie takimi są. Abyśmy przecież pięknie 
ugościli tych, których wychwalasz, Cyrusie, przyjmij te dary gościn-
ności, jakie mogę ofiarować.

Jednocześnie kazał przynieść bardzo wiele różnorakiej żywności, 
tak żeby i każdy, kto chciał, mógł złożyć ofiarę, a i cała armia została 
ugoszczona w sposób godny jej pięknych czynów oraz jej powodzenia.

[4,15] Kaduzyjczyk był w straży tylnej i nie uczestniczył w pości-
gu, ale chcąc także dokonać czegoś doniosłego, bez porady i wie-
dzy Cyrusa zapuścił się na ziemie leżące w okolicach Babilonu. 
Kiedy jego jeźdźcy byli rozproszeni, Assyryjczyk po opuszczeniu 
miasta, w którym się schronił, spotyka ich, prowadząc własne woj-
sko w uporządkowanym szyku bojowym. [4,16] Gdy zorientował się, 
że Kaduzjowie są sami, uderza na nich, zabija dowódcę Kaduzjów 
i wielu innych [żołnierzy], zagarnia część koni Kaduzjów i odbiera 
łup, który właśnie wieźli. Assyryjczyk ścigał ich tak długo, dopó-
ki uważał to za bezpieczne, a potem zawrócił. Pierwsi Kaduzjowie 
dotarli szczęśliwie do obozu pod wieczór. [4,17] Skoro Cyrus dowie-
dział się, co zaszło, wyszedł na spotkanie Kaduzjom i kogo z nich 
tylko dostrzegł rannego, podnosił i odsyłał do Gadatasa, aby tam się 
leczył, a innych umieszczał w namiotach i troszczył się, aby mieli 
wszystko, co potrzebne; pomagali mu w tym niektórzy Persowie 
spośród „równych”, których w tym celu wziął ze sobą, bo w takich 
właśnie sytuacjach szlachetni ludzie gorliwie pragną udzielać pomo-
cy.498 [4,18] Widać było, że jest bardzo poruszony: podczas gdy inni, 
kiedy nadeszła pora, spożywali wieczerzę, Cyrus nadal razem ze 
strażą przyboczną i lekarzami na tyle, na ile to od niego zależało, nie 

498 Przepiękna refleksja, mająca walor ogólniejszej obserwacji. W wielu tekstach 
(również niezwiązanych ze starożytnością) pojawia się godna podziwu myśl, że to 
altruizm i bezinteresowność pozostają prawdziwym kryterium szlachectwa, nawet 
za cenę utraty majątku czy życia; por. Tukidydes (2,52), opis zarazy ateńskiej: „gi-
nęli najbardziej ofiarni: honor nie pozwalał im bowiem oszczędzać własnego życia” 
(przekład K. Kumaniecki).
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pozostawiał nikogo bez opieki, lecz albo go osobiście doglądał, albo 
jeśli sam nie mógł tego robić, wysyłał ludzi, żeby udzielili pomocy.

[4,19] W takich okolicznościach udali się na spoczynek. Skoro tylko 
nastał dzień, rozkazał heroldom zwołać dowódców innych [oddzia-
łów] oraz wszystkich Kaduzjów i tak przemówił:

‒ Sprzymierzeńcy, to, co się wydarzyło, jest rzeczą ludzką! Sądzę, 
że nic w tym dziwnego, iż będąc ludźmi, popełniamy błędy.499 Warto 
jednak, żebyśmy z tego wydarzenia wydobyli coś dobrego, czyli 
naukę, że nigdy siły słabsze od sił wrogów nie powinny oddzielać 
się od całości [armii]. [4,20] I nie o tym mówię, żeby nie należało cza-
sem tam, gdzie to potrzebne, wyruszyć z oddziałem jeszcze mniej-
szym niż ten, z jakim teraz oddalił się Kaduzyjczyk, ale można się 
odłączyć, jeśli podejmujący wyprawę naradzi się z tym, kto będzie 
w stanie udzielić mu pomocy. Ten może bowiem, zwodząc wrogów, 
odciągnąć ich od [oddziału], który się wyprawił, może też, przyczy-
niając wrogom innych problemów, zapewnić bezpieczeństwo przy-
jaciołom. W ten sposób [oddział] działający osobno w istocie nie 
pozostanie w oddaleniu, lecz utrzyma ścisły związek z armią. Ten 
natomiast, kto wyruszył bez powiadomienia kogokolwiek, dokąd 
zmierza, doświadcza zupełnie tego samego, jak gdyby maszerował 
wyłącznie sam jeden. [4,21] Ale za to ‒ mówił ‒ jeśli bóg zechce, 
wkrótce weźmiemy odwet na wrogach. Kiedy tylko możliwie szybko 
zjecie śniadanie, poprowadzę was tam, gdzie doszło do tego wyda-
rzenia. Pochowamy poległych i pokażemy wrogom, że na miejscu, 
gdzie, jak uważają, odnieśli zwycięstwo, stoją inni i ‒ jeśli bóg ze-
chce ‒ silniejsi od nich, aby nie spoglądali z przyjemnością na teren, 
gdzie zabili naszych sprzymierzeńców.500 Jeśli zaś nie wyjdą nam 
naprzeciw, spalimy ich wioski i spustoszymy kraj, żeby nie radowali 
się, patrząc na to, co wyrządzili nam, ale smucili się, widząc własne 
nieszczęścia. [4,22] Pozostali niech idą zjeść śniadanie, a wy, Kadu-
zjowie ‒ mówił ‒ kiedy się rozejdziecie, najpierw wybierzcie sobie, 
zgodnie z waszym obyczajem, dowódcę, który zatroszczy się o was 

499 sądzę, że nic W TyM DziWnego, iż będąc ludźmi, popeŁNiamy bŁędy (τὸ γὰρ 
ἁμαρτάνειν ἀνθρώπους ὄντας οὐδὲν οἴομαι θαυμαστόν [tó gár hamartánein anthrópus ón-
tas udén oíomai thaumastón]) ‒ por. Eurypides (Hipp. 615): „ἁμαρτεῖν εἰκὸς ἀνθρώπους” 
([hamarteín eikós anthrópus] ‒ „Błąd przecież to rzecz ludzka”; przekład J. Łanowski); 
w podobny ton uderza refleksja Nikiasza po przegranej bitwie na Sycylii (Tukidydes 
7,77): „to jest rzecz ludzka” (przekład K. Kumaniecki); por. także później Cyce-
ron (Phil. 12,2,5): „cuiusvis hominis est errare”, Liwiusz (8,35,2): „ut veniam errori 
humano […] daret”, Seneka Starszy (Exc.controv. 4,3): „per humanos errores”, Au-
gustyn (Serm. 164,14): „Humanum fuit errare”. W Erazmowych Adagiach „errare 
humanum est” już jako przysłowie znalazło się na szpalcie 1324 w wydaniu z 1599 r.

500 W myśl obserwacji, iż zwycięstwo sprawia przyjemność; por. wyżej, przyp. 
335 [s.v. ‘rozkosz przynosi zwyciężanie’].
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z pomocą bogów i naszą, jeśli będziecie czegoś potrzebować. Kiedy 
już dokonacie wyboru {i zjecie śniadanie}, przyślijcie do mnie tego, 
któregoście wybrali.

[4,23] Tak też uczynili. Kiedy Cyrus wyprowadził wojsko, ustawił 
w szyku wybranego przez Kaduzjów [dowódcę] i rozkazał, żeby 
prowadził oddział blisko niego, „abyśmy ‒ jak rzekł ‒ o ile zdołamy, 
ponownie natchnęli odwagą [twoich] ludzi”. Tak maszerowali. Po 
przybyciu zajęli się pogrzebaniem Kaduzjów i pustoszyli kraj, po 
czym odeszli ponownie na ziemie Gadatasa, uwożąc ze sobą z nie-
przyjacielskich terenów przydatne rzeczy.

[4,24] Rozumiejąc, że ci, którzy przystali do niego, a mieszkają 
w pobliżu Babilonu, zaznają zła, jeśli on sam nie będzie bezustannie 
przy nich przebywał, nakazał tym nieprzyjaciołom, których uwalniał, 
przekazywać Assyryjczykowi – sam także wysłał do niego herolda, 
by powtórzył to samo – że gotów zezwolić, by pracujący na roli 
uprawiali ziemię i nie wyrządzać im krzywdy, jeśli i tamten zechce 
pozwolić, żeby rolnicy należący do [ludzi], którzy przeszli na stronę 
[Cyrusa], mogli wykonywać swoje prace.

‒ [4,25] Przecież ‒ dowodził ‒ jeśli nawet zdołasz im przeszkodzić, to 
przeszkodzisz niewielu, bo niewielki jest obszar ziem podlegających 
tym, którzy przyłączyli się do mnie. Ja natomiast mogę zezwolić, żeby 
rozległe tereny uprawiano dla ciebie. Co do zbioru plonów, to jeśli 
trwa wojna, sądzę, że korzystać z nich będzie zwycięzca, a jeśli na-
stanie pokój ‒ powiada ‒ oczywiście ty. Gdyby czy to któryś z moich 
podwładnych podniósł przeciw tobie broń, czy to [któryś] z twoich 
przeciwko mnie, obaj ‒ mówił ‒ ukarzemy go jak najsurowiej.

[4,26] Po wydaniu takich poleceń heroldowi posłał go w drogę. Kie-
dy Assyryjczycy wysłuchali tego, co miał do powiedzenia, wszyscy 
przekonywali króla, żeby się na to zgodził i żeby umniejszył, jak 
tylko się da, dolegliwości wojny. [4,27] I Assyryjczyk, czy przeko-
nany przez swoich ludzi, czy sam tego właśnie pragnąc, wyraził 
zgodę i zawarto układ, że dla pracujących na polach trwa pokój, a dla 
uzbrojonych – wojna.501 [4,28] Tego więc dokonał Cyrus w interesie 

501 Nie wiadomo, co dokładnie Ksenofont chciał powiedzieć w tym passusie 
(5,4,24‒27), stoi on bowiem w zupełnej sprzeczności z praktyką wojenną, zwłaszcza 
grecką. Istotą wojny greckiej było właśnie niszczenie plonów nieprzyjaciela, rabunek 
dobytku i mienia oraz zagarnięcie jak największej liczby jeńców. To praktyka znana 
z wojny peloponeskiej i z wojen wieku IV, opisanych przez samego autora. Być może 
mamy tu rodzaj utopijnej wizji takiego prowadzenia zmagań, kiedy to po obustron-
nych uzgodnieniach rolnicy zostaliby wyłączeni z konfliktu (kilku badaczy wierzy 
w istnienie niepisanego „protokołu” przebiegu wojen przez armie hoplickie), ale jeśli 
tak, to owa „rycerska” wizja tym bardziej przeczyła realiom dnia codziennego. Jak-
kolwiek było, jest to niewątpliwie przykład humanizmu autora, jego filantropijnej 
natury, mimo iż uznawał stosowanie podstępów. To projekt człowieka, który dosko-
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uprawiających ziemię. Co do trzody, rozkazał, żeby jego przyjaciele 
przepędzili ją, jeśli zechcą, na pastwiska pozostające w ich włada-
niu; skądkolwiek mogli, prowadzili też zdobyczne bydło wrogów, 
aby wyprawa stała się łatwiejsza do zniesienia dla sprzymierzeńców. 
Niebezpieczeństwa grożą przecież takie same i bez grabienia nie-
zbędnych środków, a zabieranie żywności wrogom zdaje się czynić 
wyprawę wojenną mniej uciążliwą.

[4,29] Kiedy Cyrus przygotowywał się już, żeby odjechać, pojawił się 
Gadatas, niosąc liczne, różnorodne dary, jak wypada z bogatego domo-
stwa, prowadził też wiele koni, odebranych tym jeźdźcom, którym nie 
ufał z powodu urządzenia zasadzki. [4,30] Gdy się zbliżył, powiedział:

‒ Cyrusie, teraz daję ci te rzeczy! Korzystaj z nich, jeśli do czegoś 
mogą ci się przydać, a wiedz ponadto ‒ mówił ‒ że i wszystkie inne 
moje rzeczy są twoją własnością. Ani wszak nie ma, ani nigdy nie 
będzie nikogo, komu jako zrodzonemu ze mnie mógłbym pozosta-
wić swoje bogactwa. Nieuchronnie ‒ dodał ‒ wraz z moją śmiercią 
całkowicie wygaśnie nasz ród i nasze imię. [4,31] To nieszczęście do-
tknęło mnie, Cyrusie, chociaż ‒ zapewniał ‒ przysięgam ci na bogów, 
którzy wszystko widzą i wszystko słyszą,502 ani nie powiedziałem, 
ani nie uczyniłem nic niesprawiedliwego czy haniebnego.

Mówiąc to, zapłakał nad swoim losem i nie był w stanie powie-
dzieć już niczego więcej.

[4,32] A Cyrus po wysłuchaniu tych słów współczuł jego cierpieniu 
i rzekł tak:

‒ Konie przyjmuję, bo przysłużę się i tobie, oddając je ludziom 
bardziej życzliwym dla ciebie niż, jak się zdaje, ci, którzy posiadali 
je dotychczas, a co do mnie, to prędzej uzupełnię konnicę Persów do 
liczby dziesięciu tysięcy jeźdźców, czego od dawna pragnę. Pozosta-
łe bogactwa zabierz z powrotem i strzeż tak długo, aż zobaczysz, że 
ja mam ich tyle, iż nie zdołasz mnie przewyższyć w odwdzięczaniu 
się nawzajem darami. Jeśli bowiem odejdziesz po ofiarowaniu mi 
więcej, niż ode mnie otrzymałeś, na bogów, nie wiem, jak mógłbym 
nie odczuwać wstydu.503

nale wiedział, co dla ludności zamieszkującej objęte konfliktem terytorium oznaczają 
działania wojenne i maszerująca armia.

502 na bogóW, którzy wszystko widzą i wszystko sŁyszą ‒ por. (jakkolwiek tylko 
w odniesieniu do Słońca) Homer (Il. 3,277; Od. 11,109; 12,323); por. także (o Mu-
zach, choć już w nieco inym aspekcie) Homer (Il. 2,485‒486).

503 Stanowisko Cyrusa jest konsekwencją jego podejścia do kwestii niewdzięcz-
ności, musiałby się bowiem uznać za niewdzięcznego, gdyby za ofiarowane dary 
nie odpłacił darami większymi. Według wielu badaczy poczucie wstydu (αἰδώς / 
αἰσχύνομαι [aidós / aischýnomai]) to obok dążenia do „bycia pierwszym” wyznacznik 
arystokratyzmu, wstyd wynika bowiem z poczucia honoru.
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[4,33] Na to Gadatas odpowiedział:
‒ Wierzę w to, co mówisz, bo znam twój charakter. Spójrz jed-

nak, czy jestem w stanie ustrzec te bogactwa. [4,34] Dopóki byliśmy 
w przyjaźni z Assyryjczykiem, wydawało się, że majątek mojego ojca 
jest najpiękniejszy.504 Ponieważ leżał blisko największego z miast, 
czyli Babilonu, dawał nam możność korzystania z dobrodziejstw 
wielkiego miasta, a niewygód, na jakie ono naraża, unikaliśmy, wra-
cając tutaj z powrotem do siebie. Obecnie, kiedy jesteśmy wrogami, 
jest oczywiste, że skoro tylko odjedziesz, i my sami wystawieni bę-
dziemy na niebezpieczeństwo, i całe nasze domostwo, toteż sądzę, 
że będziemy wieść pełne trosk życie, mając blisko siebie wrogów 
i widząc, że są silniejsi od nas. [4,35] Ktoś więc mógłby zapytać: „Dla-
czego nie rozważyłeś tego, zanim odstąpiłeś od [Assyryjczyka]?”. 
Oto, Cyrusie, dusza moja z powodu krzywdy i gniewu żyła, patrząc 
nie na to, co najbezpieczniejsze, ale zawsze nosząc w sobie myśl, czy 
zdoła kiedyś zemścić się na tym wrogu bogów i ludzi, nieustannie 
nienawidzącym nie tych, którzy wyrządzili mu jakąś krzywdę, ale 
tych, których podejrzewa, że są od niego lepsi. [4,36] Dlatego uważam, 
że on, sam niegodziwiec, będzie miał za sprzymierzeńców wyłącznie 
ludzi jeszcze bardziej od niego niegodziwych. Jeśliby zaś pojawił 
się ktoś lepszy od niego, bądź dobrej myśli, Cyrusie, bo nie będzie 
żadnej potrzeby, byś walczył przeciwko szlachetnemu mężowi, gdyż 
tamten się nim zajmie, knując podstępy tak długo, aż owego lepszego 
od siebie pokona. Sądzę jednak, że łatwo i z pomocą ludzi niegodzi-
wych przyczyni mi trosk.

[4,37] Kiedy Cyrus tego wysłuchał, uznał, że słowa [Gadatasa] god-
ne są rozważenia. Rzekł więc natychmiast:

‒ Dlaczego zatem, Gadatasie, nie wzmocnimy murów strażą, aby 
pozostały dla ciebie nietknięte i żebyś mógł bezpiecznie z nich ko-
rzystać, ilekroć tam przybędziesz? Ty sam natomiast wypraw się 
z nami, aby ‒ jeśli bogowie będą trwać przy nas tak jak teraz ‒ to on 
obawiał się ciebie, a nie ty jego. Zabierz ze sobą te z twoich rzeczy, 
których oglądanie sprawia ci przyjemność, oraz [tych ludzi], z prze-
bywania z którymi czerpiesz radość, i ruszaj na wyprawę! Sądzę, że 
możesz być dla mnie bardzo użyteczny, a ja postaram się pomagać 
tobie, na ile tylko zdołam.

[4,38] Usłyszawszy to, Gadatas odetchnął z ulgą i zapytał:

504 majątek… JesT NajpiękNiejszy (καλλίστη… κτῆσις [kallíste… ktésis]) – połączenie 
cech utylitarnych (majątek miał przynosić dochód i zapewnić dobrobyt właścicielowi) 
i estetycznych (dom i gospodarstwo są swoistym kosmosem). Szczegółową filozofię 
prowadzenia domu zawarł autor w pracy O gospodarstwie (w dobrym domu wszystko 
jest na swoim miejscu, łącznie z równo ułożonymi garnkami w kuchni), przypomnia-
nej także przez Cycerona w dziełku Katon Starszy, czyli o starości (Cato 51‒59).
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‒ Czy zdążę się przygotować, zanim wyruszysz? Pragnę bowiem 
zabrać ze sobą matkę.

‒ Tak, na Zeusa ‒ odpowiedział ‒ na pewno zdążysz. Będę prze-
cież czekał tak długo, aż powiesz, że wszystko jest przygotowane.

[4,39] Tak więc Gadatas wespół z Cyrusem obsadził mury załogą. 
Przygotował też do wyjazdu wszystko, dzięki czemu żyje się komfor-
towo w wielkim domostwie. Zabrał ze sobą ponadto część tych [ludzi], 
którzy byli mu wierni i których obecność była mu przyjemna, oraz wie-
lu z tych, którym nie ufał, nakazawszy im wziąć [ze sobą] żony, braci 
i dzieci, aby ich w ten sposób od siebie uzależnić.505 [4,40] Cyrus wyru-
szył i natychmiast umieścił Gadatasa wśród swojej eskorty jako tego, 
który miał wskazywać drogi oraz miejsca obfitujące w wodę, paszę 
i zboże, aby można rozbijać obóz w okolicach najbardziej urodzajnych.

[4,41] Kiedy podczas marszu dostrzegł miasto Babilończyków i wy-
dawało mu się, że droga, którą idzie, prowadzi wzdłuż samego muru, 
wezwawszy Gobryasa i Gadatasa, zapytał, czy istnieje jakaś inna 
droga, tak żeby nie prowadzić [wojska] całkiem blisko muru. [4,42] 
Gobryas odrzekł:

‒ Istnieje, panie, i to wiele dróg, ale ja myślałem, że chcesz przejść 
teraz jak najbliżej miasta, aby pokazać [Assyryjczykowi], że twoja 
armia jest już liczna i okazała, skoro gdy miałeś mniejszą, podsze-
dłeś pod sam mur, a on oglądał nas, gdy nie było nas jeszcze wie-
lu.506 Teraz, jeśli nawet coś przygotował ‒ jak to mówił do ciebie, 
że przygotowuje się, by z tobą walczyć507 ‒ jestem przekonany, że 
kiedy ujrzy twoje siły, ponownie uzna, że jego [wojsko] jest zupełnie 
nieprzygotowane.

[4,43] A Cyrus odrzekł na to:
‒ Wydaje mi się, Gobryasie, że dziwisz się, iż wówczas, kie-

dy przybyłem z o wiele mniejszym wojskiem, podszedłem pod 
sam mur, a teraz, gdy mam liczniejsze siły, nie chcę przejść pod 
samymi murami. [4,44] Lecz nie dziw się, bo to nie to samo pod-
chodzić i przechodzić. Podchodzą przecież wszyscy tak uszyko-
wani, by mogli jak najlepiej walczyć, żołnierze rozważni odcho-
dzą zaś w taki sposób, by mogli odejść jak najbezpieczniej, a nie 
jak najszybciej. [4,45] Przechodzić natomiast trzeba z rozciągniętą 
kolumną wozów i pozostałymi tragarzami, którzy wloką się na 
znacznej długości. To wszystko muszą osłaniać uzbrojeni ludzie 

505 Dość niezwykła decyzja, dowodząca wielkiej przezorności eunucha: należy 
trzymać wrogów blisko siebie, niemal w zasięgu ręki, i to wraz z rodzinami, które 
w razie czego będą rękojmią posłuszeństwa.

506 Por. wyżej, 5,3,5.
507 Por. wyżej, 5,3,6.
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i w żadnym wypadku wrogowie nie mogą oglądać taborów pozba-
wionych obrony. [4,46] Nieuniknione więc, że kiedy maszeruje się 
w ten sposób, część wojska zdatna do boju ustawiona jest w szyku 
zwężonym i osłabionym. Jeśliby [wrogowie] w jakimkolwiek bądź 
miejscu zaatakowali z muru w szyku zwartym, wkroczyliby do 
walki o wiele silniejsi od przechodzących. [4,47] Ponadto masze-
rujący na pewnej długości musieliby długo czekać na przybycie 
pomocy, a ci z muru mogą w krótkim czasie na bliską odległość 
dokonać wypadu, po czym powrócić do siebie. [4,48] Jeśli będzie-
my przechodzili w odległości nie mniejszej niż ta, jak obecnie 
maszerujemy w rozciągniętej kolumnie, dostrzegą naszą liczeb-
ność, a z powodu zasłaniających go zbrojnych cały tłum wydaje 
się groźny. [4,49] Jeśli rzeczywiście wrogowie przypuszczą na nas 
atak w jakimś miejscu, widząc ich z daleka, nie zostaniemy zaata-
kowani bez przygotowania. Raczej jednak, mężowie ‒ mówił ‒ nie 
odważą się zaatakować, gdyż musieliby odejść daleko od muru, 
chyba że uznają, iż w ogóle są silniejsi od nas wszystkich; odwrót 
wszak byłby dla nich straszliwy.

[4,50] Kiedy to powiedział, obecni uznali, że mówi słusznie, 
i Gobryas poprowadził [armię] tak, jak on nakazał. Kiedy wojsko 
przechodziło obok miasta, [Cyrus] nigdy nie oddalał się, zanim nie 
wzmocnił części pozostającej w tyle.

[4,51] Maszerując w ten sposób, w ciągu kolejnych dni dotarł do 
granicy z Syryjczykami i Medami, skąd wcześniej wyruszył. Wtedy 
z trzech znajdujących się tam twierdz Syryjczyków jedną, najsłab-
szą, przypuściwszy szturm, sam zdobył siłą, a co do dwóch pozosta-
łych, to Cyrus, działając strachem, a Gadatas namową ‒ przekonali 
obrońców do ich poddania.

[5,1] Kiedy tego dokazano, posyła do Kyaksaresa [gońca] z wezwa-
niem, że ma przybyć do obozu na naradę, jak wykorzystać twierdze, 
które zdobyli, i aby po dokonaniu przeglądu wojska udzielił rady 
także w innych sprawach, do których jego zdaniem należy się zabrać.

‒ Jeśli tego chce ‒ dorzucił ‒ powiedz, że mogę sam do niego 
przybyć i rozbić obok obóz.

[5,2] Posłaniec wyruszył, aby przekazać tę wiadomość. Cyrus 
w tym czasie rozkazał, żeby namiot Assyryjczyka, który Medowie 
wybrali dla Kyaksaresa, wyposażono jak najlepiej w sprzęt, jakim 
dysponowali, i żeby do kobiecej części namiotu508 wprowadzono 

508 Do kobiecej części naMioTu (εἰς τὸν γυναικῶνα τῆς σκηνῆς [eis tón gynaikóna tés 
skenés]) – gynajkejonem (w tekście forma akuzatiwu od rzeczownika γυναικών [gynai-
kón]) zwano część greckiego domu przeznaczoną dla kobiet, w tym wypadku jest to 
część namiotu, który podczas wyprawy wojennej zastępuje dom.
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kobietę, a z nią muzykantki, które przeznaczono dla Kyaksaresa. [5,3] 
Tak też się stało. Kiedy posłaniec przekazał Kyaksaresowi to, co mu 
polecono, Kyaksares, wysłuchawszy go, uznał, że lepiej pozostawić 
armię na granicy. Przybyli bowiem także Persowie, po których posłał 
Cyrus; a było to czterdzieści tysięcy łuczników i peltastów. [5,4] Wi-
dząc, że i ci bardzo pustoszą ziemię medyjską, sądził, że lepiej będzie 
uwolnić się od nich, niż przyjmować jeszcze tłum innych [żołnierzy]. 
[Dowódca], który przyprowadził tę armię z kraju Persów, zapytał 
Kyaksaresa, zgodnie z listem Cyrusa, czy potrzebuje ich wojska, 
a kiedy ten odrzekł, że nie, jeszcze tego samego dnia, skoro usłyszał, 
iż Cyrus przebywa w okolicy, wyruszył do niego, prowadząc wojsko.

[5,5] Kyaksares wymaszerował następnego dnia z jeźdźcami Me-
dów, którzy jeszcze u niego pozostawali.509 Gdy Cyrus dowiedział 
się, że się zbliża, wziął ze sobą jazdę Persów, w znacznej już liczbie, 
wszystkich Medów, Armeńczyków, Hyrkańczyków i tych spośród 
pozostałych sprzymierzeńców, którzy mieli dobre konie i byli dobrze 
uzbrojeni, po czym wyszedł na spotkanie, ukazując Kyaksaresowi 
swoje siły. [5,6] Kiedy Kyaksares ujrzał, że za Cyrusem postępuje 
wielu wspaniałych i szlachetnych [żołnierzy], za nim natomiast 
nieliczny i niewiele warty orszak, poczuł w tym coś poniżającego 
i ogarnęła go żałość. Kiedy z kolei Cyrus, zeskoczywszy z konia, 
podszedł, żeby pocałować tamtego zgodnie ze zwyczajem,510 Kya-
ksares wprawdzie także zsiadł z konia, ale się odwrócił i nie poca-
łował [Cyrusa], a można było dostrzec, że płacze. [5,7] Wtedy Cyrus 
nakazał, żeby wszyscy pozostali oddalili się i odpoczęli. Sam chwy-
cił prawicę Kyaksaresa, podprowadził go z dala od drogi pod jakieś 
palmy, polecił rozłożyć dla niego któreś z medyjskich kobierców, 
posadził go, sam usiadł obok i powiedział:

‒ [5,8] Wuju, powiedz mi, na bogów, dlaczego gniewasz się na mnie 
i co za przykry widok sprawił, że jesteś tak niezadowolony.

Wówczas Kyaksares odpowiedział:
‒ Ponieważ, Cyrusie, widzę, że ja, mając królów za przodków tak 

odległych, jak daleko sięga ludzka pamięć, i króla mając za ojca, i sa-
mego siebie uważając za króla, przybywam z lichym i nic niewartym 
orszakiem, a ty zjawiasz się w otoczeniu mojej służby i reszty armii 
jako [człowiek] wielki i wspaniały. [5,9] Sądzę, że byłoby czymś poni-
żającym znieść to od wrogów, ale czymś o wiele bardziej, na Zeusa, 

509 Tzn. z tymi, którzy nie przyłączyli się wcześniej do wyprawy Cyrusa.
510 O perskim zwyczaju całowania w usta, praktykowanym przez ludzi równego 

sobie stanu, i prawie do całowania króla przysługującym jego krewnym, zarówno 
tym właściwym, jak i tym noszącym honorowy tytuł „krewnych”, Ksenofont pisał 
już wcześniej (1,4,27; 2,2,31); por. także wyżej, przyp. 94.
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poniżającym jest znieść to od tych, od których najmniej należało 
tego oczekiwać. Wydaje mi się, że wolałbym dziesięć razy zstą-
pić pod ziemię,511 niż żeby ujrzano mnie tak upokorzonego i żebym 
patrzył, jak moi ludzie mnie lekceważą i naśmiewają się ze mnie. 
Wiem ‒ mówił ‒ że nie tylko ty jesteś potężniejszy ode mnie, ale 
i moi niewolnicy512 wychodzą mi naprzeciw silniejsi ode mnie i tak 
przygotowani, że to oni mogą wyrządzić mi więcej zła, niż doznać 
go ode mnie.

[5,10] I kiedy to mówił, rozpłakał się jeszcze rzewniej, tak że i Cy-
rusa przywiódł do tego, iż jego oczy napełniły się łzami. Cyrus od-
czekał chwilę i tak powiedział:

‒ Lecz, Kyaksaresie, ani nie mówisz prawdy, ani nie rozumujesz 
właściwie, skoro sądzisz, że z powodu mojej obecności Medowie 
są tak usposobieni, iż zdolni, by wyrządzić ci krzywdę. [5,11] Nie 
dziwię się jednak, że jesteś zagniewany i obawiasz się ich. Czy 
słusznie, czy niesłusznie oburzasz się na nich, pominę to, bo wiem, 
że ciężko byłoby ci słuchać, gdybym powiedział coś w ich obronie. 
Jednakże wydaje mi się wielkim błędem, żeby mąż mający władzę 
oburzał się jednocześnie na wszystkich swoich poddanych. Wpraw-
dzie jest nieuniknione, że wielu, wzbudzając strach, zyskuje sobie 
wielu wrogów, jednak za sprawą złych relacji ze wszystkimi naraz, 
im wszystkim niejako narzuca się zgodne [pomiędzy sobą] porozu-
mienie.513 [5,12] Musisz wiedzieć, że właśnie dlatego nie pozwoliłem, 
żeby odeszli beze mnie, obawiając się, aby wskutek twego gniewu 
nie stało się coś, co by zaszkodziło nam wszystkim. A kiedy ja 
jestem tutaj, to ‒ z pomocą bogów ‒ nie grozi ci żadne niebez-
pieczeństwo. Sprawia mi jednak wielką przykrość, że uważasz, 
iż doznałeś krzywdy ode mnie, bo kiedy ja staram się, jak mogę, 
uczynić jak najwięcej dobrego swoim przyjaciołom, wtedy właśnie 
podejrzewa się mnie o coś całkiem przeciwnego. [5,13] Lecz ‒ dorzu-

511 wolaŁbym dziesięć razy zstąpić PoD ziemię (ἐγὼ μὲν γὰρ δοκῶ δεκάκις ἂν κατὰ 
τῆς γῆς καταδῦναι ἥδιον [egó mén gár dokó dekákis án katá tés gés katadýnai hédion]) ‒ wyraże-
nie pojawiające się u Ksenofonta dosyć często (np. 6,1,35). Podobnego zaklęcia używa 
w Wyprawie Cyrusa, sprzeciwiając się pragnieniu żołnierzy, aby złupić Byzantion (Anab. 
7,1,30): „Modlę się, żebym się zapadł na tysiąc sążni pod ziemię” (przekład W. Madyda).

512 Kyaksares określa tu słowem „niewolnicy” wszystkich swoich poddanych, 
oczywiście w sensie przenośnym.

513 Przestroga przed rządami tyrańskimi, a zarazem jeden z tematów Ksenofon-
towego dialogu Hieron. Na ironię zakrawa, że tutaj rady udziela potencjalny tyran, 
stąd jego uwaga jest czysto utylitarna, by nie rzec – cyniczna, to rodzaj „socjotech-
niki”. Cyrus (Ksenofont?) ma świadomość, że władza jednego człowieka w jakimś 
sensie i w pewnym stopniu musi się opierać na strachu przed panującym, przestrzega 
jednak przed terrorem. Sprawujący władzę nie może dopuścić do zbiorowego buntu 
poddanych, gdyż oznaczałoby to koniec jego panowania.
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cił ‒ nie oskarżajmy się wzajemnie tak lekkomyślnie, przyjrzyjmy 
się natomiast jak najdokładniej, na ile to możliwe, czymże jest ta 
wyrządzona przeze mnie krzywda. 514Przedstawiam ci propozycję 
najbardziej sprawiedliwą z tych, jakie mogą pojawić się między 
przyjaciółmi: jeśli okaże się, że wyrządziłem ci coś złego, przystanę 
na to, że cię skrzywdziłem, jeśli jednak okaże się, że nie dopuściłem 
się i nie zamierzałem niczego złego, czy i ty z kolei przystaniesz na 
to, że nie doznałeś ode mnie krzywdy?

‒ [5,14] Ależ koniecznie! – odrzekł.
‒ A jeśli okaże się jasne, że i wyświadczyłem ci dobrodziejstwa, 

i gorliwie starałem się ich wyświadczać jak najwięcej, to czyż nie 
stanę się bardziej godny twej pochwały niż nagany?

‒ Przecież sprawiedliwie! – zawołał.
‒ [5,15] A zatem ‒ rzekł Cyrus ‒ rozważmy teraz wszystkie moje 

czyny jeden po drugim. W ten bowiem sposób najlepiej uwidoczni 
się, które z nich są dobre, a które złe. [5,16] Zacznijmy ‒ mówił ‒ od 
samego tego dowództwa,515 jeśli uważasz to za wystarczające. Oto 
kiedy dowiedziałeś się, że zebrało się wielu twoich wrogów i że wyru-
szyli przeciwko tobie i twojemu krajowi, natychmiast wysłałeś do rady 
Persów prośbę o sprzymierzenie się, a u mnie osobiście zabiegałeś, 
żebym postarał się dowodzić wojskiem, jeśli jacyś Persowie mieliby 
wyruszyć. Czyż nie dałem ci się przekonać i nie przybyłem, prowa-
dząc ci mężów tak licznych i tak dzielnych, jak tylko było to możliwe?

‒ Tak, przybyłeś – przyznał.
‒ [5,17] Wobec tego ‒ podjął ‒ powiedz mi teraz najpierw, czy 

wyrządziłem ci jakąś krzywdę, czy raczej wyświadczyłem dobro-
dziejstwo.

‒ Oczywiście ‒ odpowiedział Kyaksares ‒ że w takich okolicz-
nościach dobrodziejstwo.

‒ [5,18] A zatem ‒ kontynuował ‒ kiedy nadeszli wrogowie i trzeba 
było z nimi walczyć, czy wtedy zauważyłeś, bym kiedykolwiek albo 
unikał trudu, albo uchylał się od jakiegoś niebezpieczeństwa?

‒ Na Zeusa, nie ‒ odrzekł ‒ w żadnym razie.
‒ [5,19] A kiedy z pomocą bogów zwycięstwo przypadło nam i gdy 

wrogowie cofali się, wzywałem cię, abyśmy wspólnie ich ścigali, 

514 Cyrus rozpoczyna kolejną „platońską” dysputę, tym razem o naturze władzy 
i emocjach, jakie wzbudza: o chorobliwych ambicjach i frustracjach, potrzebie pre-
stiżu w oczach poddanych. Dialog, w którym dla czytelnika jest oczywiste, kto ma 
rację (już wcześniej [3,5,9. 19] Kyaksares ukazany został jako człowiek gwałtowny, 
nierozumny i okrutny), przypomina pod tym względem rozmowę Cyrusa z Armeń-
czykiem (3,1,6‒37) na temat sprawiedliwości i niesprawiedliwości w relacjach po-
między panującymi a poddanymi.

515 Zob. wyżej, 1,5,4nn.
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wspólnie ukarali, wspólnie, skoro zdarzyło się coś tak wspaniałego, 
zebrali owoce, czy w tych okolicznościach masz mi do zarzucenia 
jakieś nieuzasadnione dążenie do czegoś więcej niż do tego, co mi 
się należało?

[5,20] Kyaksares milczał. A Cyrus znów rzekł tak:
‒ Lecz skoro wolisz na ten temat milczeć, niż udzielić odpowie-

dzi, powiedz przynajmniej, czy uważałeś, że wyrządziłem ci jakąś 
krzywdę, ponieważ ‒ skoro pościg nie wydawał ci się bezpieczny ‒ 
uwolniłem cię od narażania się na to niebezpieczeństwo i prosiłem, 
abyś wysłał ze mną pewnych swoich jeźdźców. Jeśli i o to prosząc, 
wyrządziłem ci krzywdę ‒ mówił ‒ zwłaszcza kiedy ofiarowałem ci 
wcześniej samego siebie jako sprzymierzeńca, udowodnij to!

[5,21] Kiedy Kyaksares i w tej sprawie milczał, [Cyrus] rzekł:
‒ Jeśli i na to nie chcesz odpowiedzieć, powiedz zatem, czy z ko-

lei wyrządziłem ci jakąś krzywdę, ponieważ kiedy wyjaśniłeś mi, że 
nie chciałbyś na widok radujących się Medów kłaść kresu tej radości 
i zmuszać ich, aby wyruszali narażać się na niebezpieczeństwa, czy 
zatem, powtarzam, wydaje ci się, że uczyniłem coś obraźliwego, 
bo nie pogniewałem się na ciebie i ponownie poprosiłem cię o to, 
o czym wiedziałem, że nie będzie cię wiele kosztować i łatwo wy-
dasz takie polecenie Medom, poprosiłem mianowicie, żebyś dał mi 
tych, którzy zechcą za mną podążyć. [5,22] A nawet po uzyskaniu 
twojej zgody, niczego przecież bym nie osiągnął, gdybym ich nie 
przekonał. Udałem się zatem do nich i przekonywałem ich, po czym 
z tymi, których przekonałem, wymaszerowałem zgodnie z twoim 
pozwoleniem. Jeśli uważasz to za rzecz naganną, w takim razie wy-
daje się, że przyjęcie od ciebie czegokolwiek, co ofiarowujesz, nie 
będzie wolne od zarzutu winy. [5,23] Tak więc wyruszyliśmy w takich 
właśnie okolicznościach. Odkąd wyprawiliśmy się, któreż z naszych 
dokonań nie jest oczywiste? Nie zdobyliśmy obozu wrogów? Nie 
zginęło wielu z tych, którzy wyruszyli przeciwko tobie? A co do 
tych wrogów, którzy przeżyli, wielu z nich zostało pozbawionych 
uzbrojenia, wielu – koni. Dobra tych, którzy wcześniej grabili i wy-
wozili twoje bogactwa, widzisz teraz w posiadaniu swoich przyjaciół 
i wywozi się je czy to dla ciebie, czy dla tych, którzy są pod twoim 
panowaniem. [5,24] Ale najważniejsze i najpiękniejsze ze wszystkiego 
jest to, że widzisz swój kraj powiększony, a wrogów pomniejszony; 
twierdze wrogów w naszych rękach, a twoje, które były we władzy 
Syryjczyków, teraz przeciwnie ‒ przyłączono do twoich posiadłości. 
Jeżeli w tych czynach kryło się dla ciebie coś złego lub coś, co nie 
było dla ciebie korzystne, mimo najlepszych chęci nie potrafię tego 
dostrzec i wymienić, nic jednakże nie stoi na przeszkodzie, żebym 
o tym posłuchał. Powiedz zatem, co ty myślisz o tych sprawach!
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[5,25] Powiedziawszy to, Cyrus zamilkł, a Kyaksares tak na to od-
powiedział:

‒ Ależ, Cyrusie, nie sądzę, aby można było powiedzieć, że to, co 
uczyniłeś, jest złe. Wiedz jednak, iż korzyści te są tak wielkie, że 
im okazuje się ich więcej, tym bardziej mnie przygniatają. [5,26] Wo-
lałbym raczej ‒ mówił ‒ twój kraj uczynić większym przy pomocy 
mojego wojska, niż widzieć swój powiększony przez ciebie w ten 
sposób. Dla ciebie takie czyny są piękne, a mnie te same czyny po-
niekąd przynoszą hańbę. [5,27] I wydaje mi się, że byłoby mi przyjem-
niej ciebie tak obdarowywać bogactwami, niż tak je od ciebie otrzy-
mywać, jak mi je teraz dajesz ‒ oto wzbogacany przez ciebie coraz 
bardziej czuję, jak staję się biedniejszy. A sądzę też, że gdybym ujrzał 
moich poddanych choć odrobinę przez ciebie skrzywdzonych, mniej 
by to przyczyniało mi trosk niż teraz, kiedy widzę, że oni doznali od 
ciebie tak wiele dobrego. [5,28] Jeśli odnosisz wrażenie ‒ mówił ‒ że 
biorę sobie to wszystko do serca bezrozumnie, obróć wszystkie te 
sprawy nie w moją, ale w swoją stronę, i wówczas rozważ, jakimi ci 
się jawią. Cóż bowiem, gdyby ktoś, troszcząc się o psy, które żywisz, 
aby strzegły ciebie i twoich ludzi, sprawił, że staną się wierniejsze 
jemu niż tobie, czy radowałbyś się z powodu takiej troskliwości? [5,29] 
Jeżeli wydaje ci się, że to błaha sprawa, rozważ taką: gdyby ktoś tak 
usposobił służących tobie ludzi, których miałeś po to, żeby pełnili 
straż i brali udział w wyprawach wojennych, iż będą chcieli raczej 
być przy nim niż przy tobie, czy poczuwałbyś się wobec niego do 
wdzięczności za takie dobrodziejstwo? [5,30] A cóż odnośnie do tego, 
co ludzie miłują i cenią w sposób najbardziej naturalny: gdyby ktoś 
tak okazywał względy twojej żonie, że sprawiłby, iż bardziej poko-
chałaby jego niż ciebie, czy uradowałoby cię takie dobrodziejstwo? 
Sądzę, że wcale nie, a ponadto jestem całkowicie przekonany, iż ta-
kim postępkiem wyrządziłby ci krzywdę największą z możliwych.516 
[5,31] Aby zaś przedstawić przykład najbardziej podobny do mojego 
cierpienia: gdyby ktoś tak troszczył się o Persów, których przypro-
wadziłeś, że chętniej podążyliby za nim niż za tobą, czy uważałbyś 
go za przyjaciela? Sądzę, że nie, lecz właśnie za wroga większe-
go, niż gdyby wielu spośród nich zabił. [5,32] Cóż natomiast, gdyby 
któryś z twoich przyjaciół, kiedy ty po przyjacielsku zgodziłeś się, 
żeby wziął tylu ludzi, ilu może, usłyszawszy to, wyruszył, zabierając 
wszystkich, jakich tylko mógł, sam wzbogaciłby się zatem twoim 
kosztem, a ty nawet umiarkowanie nie korzystałbyś z tych dóbr, czy 
mógłbyś takiego człowieka nazwać wzorowym przyjacielem? [5,33] 
Teraz, Cyrusie, wydaje mi się, że przecież zaznałem od ciebie jeśli 

516 Temat ten pojawił się już wcześniej (3,1,39).



264 Ksenofont    Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia)

nie dokładnie tego samego, to w każdym razie czegoś w tym rodzaju. 
Mówisz bowiem prawdę: kiedy zgodziłem się, żebyś poprowadził 
ochotników, wyruszyłeś, biorąc całą moją armię, i zostawiłeś mnie 
samego.517 I teraz przynosisz mi to, co zagarnąłeś dzięki mojemu 
wojsku, i powiększasz mój kraj dzięki mojej sile. Wydaje się na-
tomiast, że ja w ogóle nie uczestniczę w pozyskiwaniu tych dóbr, 
którymi obdarza się mnie niczym kobietę podarunkami, i wszyscy 
ludzie, zwłaszcza zaś moi poddani, uważają ciebie za męża, a mnie 
za [człowieka] niegodnego władzy. [5,34] Sądzisz, że to są dobrodziej-
stwa, Cyrusie? Musisz wiedzieć, że jeślibyś jakkolwiek troszczył się 
o mnie, niczego nie wystrzegałbyś się tak bardzo, jak tego, by mnie 
pozbawić godności i honoru!518 Jakiż to dla mnie pożytek, że mój 
kraj się powiększył, skoro pozbawiono mnie godności? Panowa-
łem przecież nad Medami nie dlatego, że byłem od nich wszystkich 
silniejszy, ale raczej dlatego, że oni sami uważali, iż jesteśmy pod 
każdym względem lepsi od nich.

[5,35] A Cyrus, kiedy ten jeszcze mówił, podchwyciwszy, rzekł:
‒ Na bogów, wuju, jeśli wyświadczyłem ci wcześniej jakąś przy-

sługę, i ty teraz przysłuż mi się tym, o co cię proszę: przestań dalej 
czynić mi wyrzuty. Skoro wystawiłeś na próbę moją postawę wo-
bec ciebie i jeśli wydaje ci się, że to, co uczyniłem, uczyniłem dla 
twojego dobra, to na moje życzliwe powitanie odpowiedz mi takim 
samym powitaniem i nazwij mnie dobroczyńcą, jeżeli zaś uważasz 
odwrotnie, dopiero wówczas czyń mi wyrzuty!

‒ [5,36] Być może ‒ odrzekł Kyaksares ‒ mówisz słusznie. Tak 
uczynię.

‒ Cóż zatem? ‒ podjął Cyrus. ‒ Czy mogę cię pocałować?
‒ Jeśli tego chcesz – odparł.
‒ I nie odwrócisz się ode mnie jak przed chwilą?
‒ Nie odwrócę się ‒ rzekł.

I pocałował go.519

517 Kyaksares wraca tu do sprawy, o którą już wcześniej pogniewał się na Cyrusa 
(4,5,8–12).

518 Kyaksares skarży się na brak tego, co Tukidydes (1,75,3) uznał za jeden 
z trzech (obok strachu i korzyści) podstawowych czynników ludzkich motywacji, tj. 
potrzebę bycia uznanym i docenionym (τίμη [tíme]). Już homerycki Achilles wiedział 
o tym, kiedy poniżony przez Atrydę Agamemnona, czyli pozbawiony w oczach in-
nych „czci”, w gniewie odmówił dalszej walki.

519 Zakończenie dysputy, mimo że Cyrus ma rację (musi ją mieć jako wzór spra-
wiedliwego władcy), jest sztuczne. Siostrzeniec nie odpowiada bowiem na uwagi 
wuja, w ogóle je pomija, zamiast tego wymusza na nim zgodę i łagodzi rozgory-
czenie podarunkami. Książę perski okazuje się zatem mistrzem tego, co dziś zwie-
my socjotechniką; widać to w scenie, kiedy przed zaufanymi (5,5,44‒48) „odkry-
wa karty”, przyznając, jak wielką rzeczą jest zdolność przekonywania. Morał z tej 
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[5,37] Na ten widok Medowie, Persowie i pozostali – wszyscy oni 
bowiem niepokoili się, jaki będzie wynik tego spotkania – zaraz 
się ucieszyli i rozweselili. Cyrus i Kyaksares dosiedli koni i ruszyli 
przodem; za Kyaksaresem podążali Medowie (Cyrus nakazał im to 
skinieniem), a za Cyrusem Persowie, pozostali za nimi. [5,38] Kiedy 
przybyli do obozu i zaprowadzili Kyaksaresa do urządzonego dla 
niego namiotu, [słudzy], którym wydano takie rozkazy, przygotowy-
wali dla Kyaksaresa wszystko, co niezbędne. [5,39] W wolnym czasie, 
który pozostał do wieczerzy, do Kyaksaresa przychodzili Medowie 
(niektórzy z własnej chęci, ale większość zachęcona przez Cyrusa) 
i ofiarowywali mu dary: ktoś pięknego podczaszego, inny dobrego 
kucharza, ten piekarza, tamten muzyka, ów puchary, a jeszcze inny 
piękną szatę. Każdy najczęściej darowywał mu przynajmniej jedną 
rzecz ze swojej zdobyczy, [5,40] tak że Kyaksares zmienił zdanie i nie 
myślał już, ani że Cyrus odciągnął ich od niego, ani że Medowie 
okazują mu mniej szacunku niż wcześniej.

[5,41] Kiedy nadeszła pora wieczerzy, Kyaksares wezwał Cyrusa 
i prosił go, aby wziął razem z nim udział w uczcie, ponieważ widzi 
go po długim czasie. Cyrus odpowiedział:

‒ Nie proś o to, Kyaksaresie! Czy nie widzisz, że wszyscy tutaj 
obecni przebywają przy nas jako przez nas zaproszeni? Tak więc 
nie postąpiłbym szlachetnie, jeślibym zaniedbując ich, troszczył się 
o swoją przyjemność. Co zaś do żołnierzy, którzy uważają, że się ich 
zaniedbuje, to dobrzy stają się o wiele mniej odważni, a źli o wiele 
bardziej bezczelni.520 [5,42] Lecz ty ‒ powiada ‒ przebyłeś tak długą 
drogę, zasiadaj już zatem do wieczerzy. A jeśli ktoś okazał ci szacu-
nek, [ty z kolei] okaż mu życzliwość i zaproś go do stołu, aby nabrał 
do ciebie zaufania. Ja oddalę się i zajmę sprawami, o których ci mó-
wiłem. [5,43] Jutro wczesnym rankiem tutaj, przed twoimi drzwiami,  

historii wynika taki, że w ostateczności w sztuce rządzenia liczy się też dla niego 
umiejętność zjednywania sojuszników perswazją i trafnymi argumentami. Byłaby 
to dość zaskakująca konstatacja, szczególnie w świetle znanych wcześniej z pisma 
O łowiectwie negatywnych uwag Ksenofonta o sofistach i ich metodach nauczania 
i jego ogólnej niechęci do dysput, które nie prowadziły do konstruktywnych decyzji. 
W tym przypadku jednak chodzi zapewne o fakt, że Cyrus stosuje sztukę perswazji 
we właściwym, słusznym celu. Filozofia ta zbliżona jest do nauki udzielonej Cyru-
sowi przez Kambyzesa podczas ich długiej rozmowy (1,6,27‒31): mowa tam o sto-
sowaniu kłamstw wobec przyjaciół dla ich dobra; podobnie myśli Odyseusz w So-
foklesowym Filoktecie (Phil. 96‒111). Zwrócił na to uwagę Machiavelli w Księciu 
(rozdz. 6), przywołując właśnie postać Cyrusa.

520 Podobnie Sallustiusz (Iug. 31,28): „Bonus tantummodo segnior fit, ubi negle-
gas, at malus inprobior” („[…] dobry człowiek, jeśli na niego nie zwrócisz uwagi, 
stanie się jedynie mniej gorliwy, lecz zły stanie się jeszcze niegodziwszy”; przekład 
K. Kumaniecki).
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pojawią się wyżsi dowódcy, abyśmy wszyscy wspólnie z tobą nara-
dzili się, co należy czynić od tej chwili. Przyjdź i przedłóż nam pod 
obrady kwestię, czy ‒ jak się wydaje ‒ wciąż jeszcze należy prowa-
dzić wojnę, czy nadeszła już pora, aby rozpuścić wojsko.

[5,44] Potem Kyaksares zasiadł do wieczerzy, Cyrus natomiast ze-
brał tych przyjaciół, którzy najlepiej potrafili mu doradzać, a jeśli 
trzeba było, wspierali go, i rzekł tak:

‒ Przyjaciele, osiągnęliśmy z pomocą bogów to, czegośmy wcześ-
niej pragnęli! Oto wszędzie, dokąd wyruszymy, zostajemy władcami 
kraju. Obserwujemy, jak liczba wrogów maleje, a nas samych przy-
bywa i stajemy się silniejsi. [5,45] Jeśli sprzymierzeńcy, którzy teraz 
do nas dołączyli, zechcą jeszcze z nami pozostać, będziemy mogli 
dokonać o wiele więcej, czy to siłą, jeśli nastąpi stosowna pora, 
czy to namową, jeśli tego właśnie będzie trzeba. Wynalezienie więc 
sposobu, aby jak największa liczba sprzymierzeńców zgodziła się 
pozostać, okazuje się nie bardziej moją sprawą niż waszą. [5,46] Oto 
kiedy trzeba walczyć, ten, który pokona najwięcej wrogów, uchodzi 
za najodważniejszego, tak też kiedy trzeba przekonywać, ten, który 
sprawi, że największa liczba słuchaczy będzie myśleć tak samo jak 
my, ten przecież słusznie uznawany jest za najbardziej wymownego 
i skutecznego. [5,47] Nie starajcie się jednak przedstawić nam mowy, 
jaką wygłosicie przed każdym z [owych słuchaczy], lecz przygo-
tujcie to tak, by dzięki temu, co uczynią, stało się jasne, że zostali 
przez was przekonani. [5,48] A zatem zajmijcie się ‒ mówił ‒ tymi 
sprawami. Ja zaś postaram się zatroszczyć, na ile tylko mogę, aby 
żołnierze mieli wszystko, co niezbędne, zanim zaczną naradzać się 
nad kwestią dalszego prowadzenia wojny.




