
KSI¢GA SZÓSTA

[1,1] Tak oto spędzili dzień i po spożyciu wieczerzy udali się na 
spoczynek. Następnego dnia, wczesnym rankiem, wszyscy sprzy-
mierzeńcy przybyli pod bramę Kyaksaresa. Gdy Kyaksares przystra-
jał się i słyszał, że u jego bramy zebrał się tłum,521 przyjaciele przy-
prowadzili do Cyrusa Kaduzjów, którzy prosili go, żeby pozostał, 
inni Hyrkańczyków, ktoś Saków, a jeszcze inny Gobryasa, Hystaspas 
zaś przyprowadził eunucha Gadatasa, który także prosił Cyrusa o po-
zostanie. [1,2] Wtedy Cyrus, wiedząc, że Gadatas od dawna umierał ze 
strachu, aby nie rozpuszczać wojska, rzekł z uśmiechem:

‒ Gadatasie, jasne jest, że wypowiadasz swoje zdanie przekonany 
przez tegoż Hystaspasa.522

[1,3] A Gadatas, wznosząc ręce ku niebu, przysiągł, że uważa tak 
wcale nie dlatego, że przekonał go Hystaspas:

‒ Otóż wiem ‒ rzekł ‒ że w razie twojego odejścia będę już cał-
kiem zgubiony, dlatego to ja sam z nim rozmawiałem i zapytałem, czy 
może wie, co zamierzasz uczynić {w sprawie rozpuszczenia wojska}.

[1,4] A Cyrus powiedział:
‒ Niesłusznie zatem obwiniam obecnego tu Hystaspasa.
‒ Doprawdy, Cyrusie ‒ przytaknął Hystaspas ‒ na Zeusa, niesłusz-

nie! Powiedziałem oto Gadatasowi tyle tylko, że nie będziesz mógł 
kontynuować wyprawy, ponieważ wzywa cię z powrotem ojciec.

[1,5] A na to Cyrus:
‒ Co mówisz? Miałeś odwagę rozpowiadać o tym, nie wiedząc, 

czy tego chciałem, czy nie?

521 Por. wyżej, przyp. 416.
522 Cała ta rozmowa, prowadzona przez Cyrusa w sposób dowcipny, wyszukany, 

bez kąśliwości i ironii, jest doskonałym przykładem, jak to zostanie określone niżej 
(6,1,6), „żartobliwej dyskusji na poważny temat”. Z drugiej strony, są i tacy badacze, 
zdaniem których niewiele jednak w tej konwersacji dowcipu, a żarty, choćby w przy-
padku kpinek z Gadatasa i jego strachu, są marnej próby.
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‒ Tak, na Zeusa! – odrzekł. ‒ Widzę bowiem, że gorąco pragniesz 
jako zewsząd podziwiany pojawić się u Persów i przedstawić ojcu 
po kolei wszystko, czego dokonałeś.

Cyrus zapytał:
‒ A ty nie pragniesz oddalić się do domu?
‒ Nie, na Zeusa ‒ odpowiedział Hystaspas ‒ nie odejdę, lecz po-

zostanę i będę dowodził wojskiem tak długo, aż uczynię tego oto 
Gadatasa panem Assyryjczyka!

[1,6] W ten sposób żartobliwie ze sobą rozmawiali na poważny 
temat. W tym czasie Kyaksares wyszedł uroczyście odziany i zasiadł 
na medyjskim tronie. Kiedy zgromadzili się wszyscy, którzy powin-
ni, i zapadła cisza, Kyaksares powiedział:

‒ Sprzymierzeńcy, ponieważ akurat tu jestem, a przy tym jestem 
starszy od Cyrusa, słusznie zabieram głos jako pierwszy. Sądzę więc, 
że nadeszła stosowna pora, by najpierw rozważyć, czy {chwila jest 
odpowiednia}, żeby kontynuować wyprawę wojenną, czy rozpuścić 
już wojsko. Niech każdy się wypowie, co sądzi o tej sprawie.

[1,7] Wówczas jako pierwszy odezwał się Hyrkańczyk:
‒ Sprzymierzeńcy, co do mnie, nie wiem, czy potrzeba słów tam, 

gdzie same czyny wskazują najlepsze rozwiązanie. Wszyscy prze-
cież wiemy, że trzymając się razem, więcej zła wyrządzamy wrogom, 
niż go doznajemy, a kiedy byliśmy rozdzieleni, obchodzili się z nami 
tak, że dla nich było to wprawdzie jak najbardziej przyjemne, dla nas 
natomiast jak najbardziej przykre.

[1,8] Potem wypowiedział się Kaduzyjczyk:
‒ Cóż możemy powiedzieć o rozejściu się do domu, przez co 

wszyscy zostalibyśmy rozdzieleni, skoro, jak się wydaje, rozdziela-
nie się nie jest pożyteczne nawet podczas wyprawy wojennej? My 
przynajmniej, kiedy przez niedługi czas działaliśmy zbrojnie odse-
parowani od waszych głównych sił, ponieśliśmy za to karę, jak sami 
o tym wiecie.523

[1,9] Następnie Artabazos, który niegdyś powiedział,524 że jest 
krewnym Cyrusa, odezwał się tak:

‒ Ja, Kyaksaresie, o tyle różnię się od tych, którzy przede mną 
mówili, że należy pozostać i prowadzić wojnę, iż twierdzę, że pro-
wadziłem wojnę, właśnie kiedy przebywałem w domu. [1,10] Wszak 
często śpieszyłem na pomoc, kiedy grabiono nasze dobra, i często 
przysparzałem sobie wielu kłopotów, obawiając się o nasze twier-
dze i strzegąc ich, jako że rozumiałem, iż są przedmiotem pod-
stępnych knowań wroga, a robiłem to wszystko, wykładając własne 

523 Odniesienie do wydarzeń opisanych wyżej (5,4,15–23).
524 Zob. wyżej, 1,4,27.
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środki. Obecnie to ja dzierżę twierdze nieprzyjaciół, wrogów się nie 
obawiam, a także ucztuję i piję na ich koszt. Jako że przebywanie 
w domu nie różniło się niczym od prowadzenia wojennej wyprawy, 
a tutaj mamy świąteczną zabawę, przeto nie uważam za słuszne, by 
rozwiązywać to uroczyste zgromadzenie.525

[1,11] Po nim rzekł Gobryas:
‒ Ja zatem, sprzymierzeńcy, aż do tej chwili wychwalam [sta-

łość] Cyrusa w dotrzymywaniu przyrzeczeń. Nie łamie on żadnej 
ze swoich obietnic. Jeśli jednak odejdzie z tego kraju, jest oczywi-
ste, że Assyryjczyk odetchnie, nie odpokutowując za krzywdy, jakie 
wam zamierzał wyrządzić, a jakie mnie uczynił. Ponownie zatem 
ja z kolei będę musiał zadośćuczynić mu za to, że byłem waszym 
przyjacielem.

[1,12] Po nich wszystkich odezwał się Cyrus:
‒ Mężowie, nie jest dla mnie tajemnicą, że jeśli rozpuścimy woj-

sko, nasze siły osłabną, a wrogów ponownie wzrosną. Ci z nich, 
którym odebraliśmy broń, szybko sporządzą sobie inną; ci, których 
pozbawiliśmy koni, szybko znów nabędą sobie inne konie; w miej-
sce poległych dorosną {i urodzą się} inni [ludzie], tak że nic dziw-
nego, jeśli całkiem szybko ponownie przysporzą nam kłopotów. 
[1,13] Dlaczego zatem poprosiłem Kyaksaresa, aby wszczął dyskusję 
o rozpuszczeniu wojska? Musicie wiedzieć, że z tej przyczyny, iż 
obawiam się tego, co nastąpi. Widzę oto zbliżających się wrogów, 
z którymi nie będziemy w stanie walczyć, prowadząc wojnę tak 
jak dotychczas. [1,14] Nadchodzi przecież zima, a jeśli nawet my 
mamy namioty, to, na Zeusa, nie mają ich konie ani służba, ani 
szeregowi żołnierze, bez których nie będziemy w stanie kontynu-
ować wojennej wyprawy. Co do zasobów żywności: tam, gdzie ma-
szerowaliśmy, zostały przez nas spożytkowane, zaś tam, dokąd nie 
dotarliśmy, mieszkańcy ze strachu przed nami zwieźli je do twierdz, 
tak żeby sami mogli z nich korzystać, a my żebyśmy nie mogli nimi 
zawładnąć. [1,15] Któż więc jest tak mężny, któż tak silny, żeby mógł 
prowadzić wojnę, równocześnie walcząc z głodem526 i zimnem? 

525 Ksenofont posłużył się tutaj grą słów. Wcześniej (6,1,6) Kyaksares poddał 
pod dyskusję kwestię rozwiązania wojska, a Artabazos, stwierdzając w odpowiedzi, 
że nie należy rozwiązywać „tego uroczystego zgromadzenia” (τήνδε τὴν πανήγυριν 
[ténde tén panégyrin]), podkreśla, że wyprawa wojenna dzięki korzyściom, jakie już 
przyniosła i jakie zapewne jeszcze przyniesie, podobna jest do radosnego święta, 
nie ma zatem sensu powrót do dawnych siedzib i życie w bezustannym zagrożeniu 
ze strony króla Assyrii.

526 Por. stwierdzenie Tissafernesa w innym dziele Ksenofonta (Anab. 2,5,19): 
„Załóżmy, że wszędzie tam ponieślibyśmy klęskę: lecz chyba ogień trawi plony? 
Paląc je, moglibyśmy przeciwstawić wam głód, z tym zaś nie potrafilibyście walczyć, 
nawet przy waszej wielkiej dzielności” (przekład W. Madyda).
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Jeśli zatem będziemy wojować tak jak dotąd,527 powiadam, że lepiej 
byśmy sami z własnej woli rozpuścili wojsko, niż wbrew woli zosta-
li wygnani przez niedostatek. Jeśli chcemy nadal walczyć, uważam, 
że powinniśmy się postarać, by jak najszybciej odebrać [wrogom] 
jak największą liczbę twierdz, a dla nas z kolei przygotować jak 
najwięcej takich [umocnionych miejsc]. Jeśli bowiem to nastąpi, 
więcej niezbędnych do przetrwania zapasów będą mieli ci, którzy 
więcej zdołają przechować, a ci, którzy tego nie zrobią, znajdą się 
w sytuacji oblężonych.528 [1,16] Obecnie niczym nie różnimy się od 
[ludzi] płynących po morzu: i oni bezustannie płyną, a droga, jaką 
przebyli, nie staje się bardziej ich własnością, niż ta, która pozostała 
jeszcze do przepłynięcia. Jeśli jednak twierdze znajdą się w naszym 
rękach, to tym samym pozbawimy wrogów ich terytorium, a dla 
nas wszystko zacznie wyglądać pomyślniej. [1,17] Co do tego, czego 
może niektórzy z was się obawiają, a mianowicie, że trzeba będzie 
stacjonować daleko od swojego kraju, to w ogóle się tego nie lękaj-
cie. Ponieważ i tak jesteśmy niejako w podróży i daleko od swoich 
domostw, przejmujemy od was pełnienie straży [w twierdzach] po-
łożonych najbliżej wroga, wy natomiast pozyskajcie i dbajcie o te 
[twierdze] w Assyrii, które leżą w waszym sąsiedztwie. [1,18] Bo je-
żeli my, strzegąc tych warowni, które są blisko nieprzyjaciół, zdo-
łamy zachować życie, to wy, dzierżąc miejsca położone daleko od 
nich, w ogóle żyć będziecie w pokoju. Nie sądzę, aby wrogowie 
zdołali, nie przejmując się tymi, którzy są blisko, knuć przeciwko 
wam, którzy jesteście daleko.

[1,19] Po wysłuchaniu wszyscy, a także Kyaksares, powstali i wy-
rażali gorliwe poparcie dla tego, co powiedział. Gadatas i Gobryas 
zapewniali, że jeśli sprzymierzeńcy wyrażą zgodę, wzniosą warow-
nię, tak by stała się ona wsparciem dla sojuszników.529 [1,20] Kiedy 

527 tak jak dotąd ‒ oznacza to prowadzenie wojny w okresie dogodnej pogody, 
a zaprzestawanie działań w sezonie zimowym.

528 Cyrus zwraca tu uwagę na fakt, że o ile w okresie letnim armia powinna 
prowadzić działania operacyjne w polu, o tyle zimą jest inaczej. Na tę porę roku 
wojsku należy zapewnić jak najlepsze zimowe leże i zapasy zaopatrzenia, aby do-
trwać do rozpoczęcia działań wojennych. Tych, którzy się o to nie postarają, będą 
nękały głód i choroby, czyli znajdą się oni jakby w sytuacji oblężonych, choć nie 
przez wrogów, lecz przez warunki niesprzyjające przetrwaniu. Podobną myśl, że woj-
ska pozbawione zaopatrzenia znajdują się w sytuacji ludzi obleganych, spotykamy 
u Plutarcha (Caes. 39,9). Wypowiada ją Cezar, który podczas walk z Pompejuszem 
wraz ze swoją armią cierpiał głód na wybrzeżu illiryjskim: „[…] osiadł tutaj, przy 
samym morzu, na którym panuje flota nieprzyjacielska, raczej sam oblegany brakiem 
najkonieczniejszych środków do życia niż oblegający przeciwnika siłami zbrojnymi” 
(przekład M. Brożek).

529 Wydawca greckiego tekstu, za którym wiernie podążyliśmy tu w przekładzie, 
usuwa dwa słowa, które znacząco zmieniają sens fragmentu: Γαδάτας δὲ καὶ Γωβρύας 
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więc Cyrus zobaczył, że wszyscy chętnie pragną wykonać to, co 
zaproponował, rzekł na koniec:

‒ Jeśli zatem chcemy dokonać tego wszystkiego, o czym mówili-
śmy, trzeba jak najszybciej pozyskać machiny530 do rozbicia warowni 
wrogów oraz budowniczych do umocnienia naszych twierdz.

[1,21] Wtedy Kyaksares obiecał, że osobiście zatroszczy się o zbu-
dowanie i dostarczenie jednej machiny, drugą obiecali Gadatas i Go-
bryas, trzecią – Tigranes, a Cyrus rzekł, że postara się przygotować 
dwie. [1,22] Kiedy to postanowiono, sprowadzili budowniczych ma-
chin i wszyscy starali się o to, co potrzebne do ich zbudowania; 
wyznaczono też ludzi, którzy wydawali się najbardziej odpowiedni 
do sprawowania nadzoru nad wszystkimi tymi pracami.

[1,23] Kiedy Cyrus zdał sobie sprawę, że przedsięwzięcia te będą 
wymagały niemało czasu, rozlokował armię na miejscu, które uwa-
żał za najzdrowsze i tak łatwo dostępne, by można tam zwozić 
wszystko, co niezbędne. Co do prac, których wymagały obwarowa-
nia, zarządził, by umocnienia utrzymywano w stanie zapewniającym 
bezpieczeństwo tym, którzy w nich pozostaną za każdym razem, 
ilekroć on wyruszy daleko w głąb kraju z głównymi siłami armii. 
[1,24] Ponadto, wypytując tych, którzy jego zdaniem najlepiej znali 
okolicę, o miejsca jak najobficiej zaopatrzone w rzeczy użyteczne 
dla wojska, stale wyprowadzał żołnierzy, by gromadzić zaopatrzenie, 
a jednocześnie zdobyć jak najwięcej żywności dla armii, a ponadto 
by [żołnierze], zahartowani przez marsze, byli zdrowsi i silniejsi, 
i podczas przemieszczania się przypominali sobie o utrzymywaniu 
szyku. [1,25] Takimi to sprawami zajmował się Cyrus.

Jeńcy i przechwyceni uciekinierzy z Babilonu przekazywali te 
same wiadomości, a mianowicie że Assyryjczyk wyruszył do Lidii, 
wioząc wiele talentów złota i srebra oraz inne kosztowne sprzęty 
i różnorodne drogocenne ozdoby. [1,26] W tłumie żołnierzy krążyła 
wieść, że przestraszony przenosi już swoje bogactwa w bezpiecz-
ne miejsce. A Cyrus, wiedząc, że tamten wyruszył, aby zgromadzić 
przeciw niemu wszystkie możliwe wrogie siły, energicznie przy-
gotowywał się do starcia, jako że bitwa była już nie do uniknięcia. 
Uzupełnił zatem jazdę Persów, biorąc jedne konie od jeńców, inne od 
przyjaciół; takie bowiem dary przyjmował od wszystkich i niczego 
nie odrzucał, czy to ktoś ofiarował piękną broń, czy to konia.

καὶ τεῖχος {ἑκάτερος αὐτῶν}… τειχιεῖσθαι ἔφασαν [Gadátas dé kaí Gobrýas kaí teíchos 
{hekáteros autón}… teichieísthai éfasan], tj. ‘Gadatas i Gobryas powiedzieli, że {każdy 
z nich}… wzniesie warownię’.

530 O przygotowaniu machin oblężniczych wspomina Ksenofont także niżej 
(7,2,2; 7,4,1). Herodot (6,18) w swoim opisie oblężenia Miletu w 494 r. też pisze 
o użyciu przez Persów takiego sprzętu.
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[1,27] Przygotowywał i rydwany: i te, które zdobyto na wrogach, 
i skądkolwiek tylko można je było pozyskać. Porzucił też wcześ-
niejszy trojański sposób jazdy rydwanem, którym jeszcze i dziś 
posługują się Kyrenajczycy.531 Niegdyś mieszkańcy i Medii, i Syrii, 
i Arabii, i w ogóle wszyscy w Azji korzystali z rydwanów tak, jak 
obecnie robią to już tylko Kyrenajczycy.532 [1,28] Cyrus uważał, że 
najdzielniejsza część wojska, co naturalne, gdyż z rydwanów wal-

531 kyrenaJczycy ‒ mieszkańcy greckiego miasta w północnej Afryce (obecnie 
na terenie Libii), założonego ok. 630 r. przez Battosa z Thery, znani byli w starożyt-
ności z używania czterokonnych rydwanów; zob. Pindar (Pyth. 4,7. 18 ‒ poeta mówi 
o Kyrenie słynącej rydwanami), Herodot (4,170. 189), Sofokles (El. 702), Eneasz 
Taktyk (14,14–15; jest możliwe, że Eneasz zamieścił swe uwagi o rydwanach cy-
renajskich właśnie po lekturze Cyropedii, niezależnie od faktu, że wiedział o tym 
zwyczaju bitewnym), Pseudo-Lukian (Demosth.encom. 23), Klaudiusz Elian (Var.
hist. 2,27).

532 Passus ten (6,1,27‒30) jest niezwykle istotny dla historii wojskowości an-
tycznej; zob. też 2,1,6 i 7,1,29 oraz przyp. 618. Ksenofont mówi tu o Cyrusowej 
reformie walki na rydwanach, ale zaczyna od opisu taktyki dawniejszej. Ten sposób 
wcześniejszy, powszechny w Azji, nazywa autor „trojańskim”. Stosowali go też 
Assyryjczycy (3,3,60), a w epoce klasycznej – nadal Kyrenajczycy. Polegał on na 
podjeżdżaniu rydwanem w różne miejsca na placu boju, po czym jadący zeskakiwali 
i brali udział w walce przed frontem swej armii (6,2,17; 7,1,29) lub prowokowali 
wroga i wycofywali się (por. wyżej, przyp. 322). U Homera na rydwany zabiera 
się też rannych, dlatego walczący pieszo wojownik nie oddalał się od rydwanu 
(Il. 11,339‒342. 354‒360; 13,384‒386). Homer wymienia rydwany dwukonne (Il. 
12,110‒115), sporadycznie trzykonne (Il. 8,80‒87; 16,446‒476), a nawet czterokon-
ne (Il. 8,185). Dwukonne rydwany widać też na reliefach assyryjskich (Ksenofont 
miał informacje o nich). U Homera rydwany były własnością arystokracji wojsko-
wej. Elita jednak, według Ksenofonta, marnowała się na polu bitwy w roli harcow-
ników. Sednem zmian przypisanych przez pisarza swemu bohaterowi jest stworze-
nie rydwanów z kosami, czyli zamiana wozu jako środka transportu na prawdziwą 
machinę bojową z przymocowanymi do piast kół kosami (6,2,7). Naturalistyczny 
opis (Inst.Cyr. 7,1,31‒32) pobojowiska po przejechaniu śmiercionośnego wehikułu 
dał historyk niżej (7,1,31‒32). Szokujący opis spustoszeń, jakich wśród przeciwni-
ków dokonują rydwany zaopatrzone w kosy, zamieścił też Lukrecjusz (3,642‒656); 
zob. ponadto Liwiusz (37,41,7), Kurcjusz Rufus (4,9,5. 15,17); por. wyżej, przyp. 
151. Pojawia się jednak pytanie, na które uczeni nie mają jednoznacznej odpowie-
dzi: czy Ksenofont miał rację, widząc w Cyrusie innowatora taktycznego, czy też 
„epicka powieść” o Cyrusie dostarczyła mu tylko okazji, by tę innowację z nim 
powiązać? Warto przypomnieć, że Persowie nie mieli ze sobą rydwanów z kosami 
podczas inwazji w latach 490 i 480. Według niektórych rydwany te wprowadzono 
dopiero w połowie V w. jako odpowiedź na grecką falangę. Z takimi rydwanami 
poradził sobie później Aleksander Macedoński pod Gaugamelą (Arrian, Anab. 3,13) 
i nad Hydaspesem (tamże 5,14,6), wyćwiczywszy swoją falangę w rozstępowaniu 
się. Bardzo ważny jest tutaj passus Arriana z Nikomedii w jego Zasadach taktyki 
(Tact. 19): jako pilny czytelnik dzieł Ksenofonta uznaje on historyczność Cyrusowej 
reformy rydwanów, podobnie jak ich użycie przez bohaterów trojańskich; nie chce 
jednak poświęcać im czasu, argumentując, że Rzymianie i większość ludów (wy-
jątkiem Kyrenajczycy i Bretannikowie) już nie używa rydwanów. Por. także przyp. 
618 i 634.
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czyli najlepsi mężowie, pełniła rolę prostych harcowników i nie 
przyczyniała się w znaczący sposób do zwycięstwa. Trzysta ry-
dwanów daje trzystu walczących, którzy używają tysiąca dwustu 
koni; za woźniców mają, co oczywiste, tych, którym najbardziej 
ufają ‒ najlepszych, a zatem tych zastępców, którzy nie wyrzą-
dzają wrogom nawet najmniejszej szkody, też jest533 trzystu. [1,29] 
Zrezygnował więc z tego sposobu jazdy na rydwanach. Zamiast 
tego zaopatrzył rydwany wojenne w mocne koła, aby nie łamały 
się łatwo, oraz w długie osie, bo wszystko, co szerokie, jest mniej 
wywrotne. Pudło przeznaczone dla woźniców kazał wykonać na 
wzór wieży z mocnych desek. Wysokość tych [pudeł] sięga aż do 
łokci [woźnicy], aby można powozić końmi sponad pudeł. Woź-
niców ubrał w pancerze okrywające wszystko z wyjątkiem oczu. 
[1,30] Przy osiach po obu stronach kół umieścił żelazne kosy o dłu-
gości około dwóch łokci, a inne poniżej, pod osią, zwrócone ku 
ziemi, aby rydwany wpadały na przeciwników.534 Jak wówczas 
Cyrus to przygotował, w ten sam sposób jeszcze i teraz posługują 
się rydwanami ludy żyjące w kraju podległym królowi. Zgromadził 
również mnóstwo wielbłądów, częściowo otrzymanych od przy-
jaciół, częściowo przechwyconych zbrojnie. [1,31] W taki właśnie 
sposób wszystko to przeprowadził.

Pragnąc wysłać jakiegoś szpiega do Lidii i dowiedzieć się, co robi 
Assyryjczyk, uznał, że do wyruszenia z taką misją najbardziej nada 
się Araspas, ten, który strzegł pięknej niewiasty. Przydarzyła się bo-
wiem Araspasowi rzecz taka. Zakochał się w owej kobiecie i trawio-
ny namiętnością zmuszony był namawiać ją słowami do [cielesnego] 
obcowania. [1,32] Ona odmówiła i pozostała wierna mężowi, chociaż 
był nieobecny;535 kochała go niezmiernie. Nie oskarżyła jednak 
Araspasa przed Cyrusem, ponieważ wzdragała się przed zasianiem 
niezgody między przyjaciółmi. [1,33] Kiedy jednak Araspas, sądząc, 
że pomoże mu to w uzyskaniu, czego pragnął, zagroził kobiecie, 
iż jeśli nie zechce ustąpić dobrowolnie, będzie to musiała uczynić 
wbrew swojej woli, wówczas owa niewiasta, jako że obawiała się 

533 Tych zastępców… JesT (δὲ διάδοχοί εἰσιν [dé diádochoí eisin]) – poprawka Ge-
molla podyktowana została faktem, że woźnice byli jak gdyby „rezerwowymi”, 
mniej ważnymi (nie walczyli wszak) załogantami na rydwanie. Rękopisy dają tu: 
οὗτοι δὲ εἰσιν ([hútoi dé eisin]; ‘tych… jest’). Bez względu na to, czy uznamy koniektu-
rę Gemolla, czy zostawimy lekcję rękopisów, jest oczywiste, że chodzi o woźniców, 
zatem emendacja nie zmienia sensu myśli autora.

534 okoŁo DWóch Łokci ‒ tj. ok. 0,88 m.  aby ryDWany wpadaŁy na przeciwNików 
‒ tj. po to, aby leżący na ziemi przeciwnik został rozsiekany kosami, jeśli znalazł się 
pod kołami rydwanu; zob. 7,1,27‒29.

535 Kiedy Cyrus zdobył obóz Assyryjczyków, Abradatasa tam nie było, jako że 
został wcześniej wysłany do króla Baktrii, by zawrzeć z nim przymierze (5,1,3).
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przemocy, już niczego nie ukrywa, lecz posyła do Cyrusa eunucha 
z poleceniem, by o wszystkim mu opowiedział. [1,34] Kiedy [Cyrus] 
to usłyszał, roześmiał się na myśl o tym, co spotkało człowieka, 
który głosił, że potrafi przezwyciężyć miłość, i posłał Artabazosa 
wraz z owym eunuchem, rozkazawszy powiedzieć Araspasowi, żeby 
nie zadawał gwałtu tak niezwykłej kobiecie, jeśli jednak zdoła ją 
przekonać, on nie będzie przeszkadzać. [1,35] Kiedy Artabazos przy-
był do Araspasa, tak surowe czynił mu wyrzuty, nazywając kobietę 
powierzonym jego pieczy zakładnikiem oraz potępiając jego brak 
lojalności i niepowściągliwość, że Araspas zdjęty żalem zalał się 
łzami, ze wstydu chciał zapaść się pod ziemię i umierał ze strachu, 
by Cyrus go nie ukarał.

[1,36] Kiedy więc Cyrus dowiedział się o tym, wezwał go i będąc 
z nim sam na sam, rzekł:

‒ Widzę, Araspasie, że boisz się mnie i niezmiernie się wstydzisz. 
Skończ z tym! Słyszę przecież, że i bogowie okazują się słabsi wobec 
miłości, a wiem, że ludzie, i to uznani za bardzo rozsądnych, mogą 
z powodu miłości cierpieć. I ja, znając siebie, wiem, że nie byłbym 
na tyle silny, by przebywając z pięknymi osobami, pozostać wobec 
nich obojętnym. A co do tego zdarzenia, które ci się przytrafiło, ja 
jestem temu winien, bo to ja uwięziłem cię w tej niemożliwej do 
rozwiązania sytuacji.536

[1,37] Araspas, podchwyciwszy, rzekł:
‒ Doprawdy, Cyrusie, ależ i w tej sprawie postępujesz tak jak 

we wszystkich innych, a mianowicie jako człowiek łagodny i po-
błażliwy wobec człowieczych błędów, natomiast pozostali ludzie 
‒ mówił ‒ jeszcze bardziej pogrążają mnie w cierpieniu. Gdy bo-
wiem rozniosła się pogłoska o moim nieszczęściu, wrogowie z tego 
się cieszą, a przyjaciele przychodzą i doradzają mi, żebym sam się 
oddalił i dzięki temu uniknął ukarania przez ciebie, jako że uważają, 
iż popełniłem największy występek.

[1,38] A Cyrus powiedział:

536 W TeJ Niemożliwej Do rozwiązaNia syTuacJi (τῷ ἀμάχῳ πράγματι [tó amácho prág-
mati]) ‒ użyte w oryginale określenie ἀμάχον πράγμα [amáchon prágma] oznacza dosłow-
nie ‘niepokonaną rzecz’, ale tutaj ‘sytuację bez wyjścia’; czasownik ‘uwięzić’ pełni 
tu dodatkową rolę, bo ‘sytuacja bez wyjścia’ to nie tylko obezwładniające uczucie 
(nie ma z niego wyjścia), ale i jego przedmiot ‒ Pantheja. Zwróćmy też uwagę na 
nieprzypadkowo użytą nieco wyżej (6,1,31) formę czasownika: ἠναγκάσθη [enankásthe] 
‒ ‘zmuszony był’, ponieważ znakomicie oddaje ona przekonanie Greka, iż człowiek 
zakochany nie działa rozumnie, lecz jest igraszką siły znacznie potężniejszej, destruk-
cyjnej, działa niejako „pod przymusem”; zob. też wyżej, 5,1,14, o braku kontroli nad 
uczuciami.
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‒ Musisz zatem wiedzieć, Araspasie, że dzięki takiemu przekona-
niu możesz mi się bardzo przysłużyć i w wielkim stopniu wesprzeć 
naszych sprzymierzeńców.

‒ Oby tylko pojawiło się coś ‒ rzekł Araspas ‒ co spowodowało-
by, że w stosownej chwili stałbym się dla ciebie znowu użyteczny!

‒ [1,39] Jeżeli teraz ‒ powiedział ‒ udając, że uciekasz ode mnie, 
zechcesz pójść do wrogów, sądzę, że zyskałbyś z ich strony wiarę.

‒ Wiem też dobrze, na Zeusa ‒ rzekł Araspas ‒ że i u przyja-
ciół, jako że dostarczyłbym im uzasadnienia dla mojej ucieczki 
od ciebie.537

‒ [1,40] A zatem mógłbyś powrócić do nas ‒ zauważył ‒ kiedy 
już dowiesz się wszystkiego o wrogach. Sądzę, że dzięki zaufaniu 
dopuszczą cię do uczestnictwa i w rozmowach, i w naradach, tak że 
nie ukryje się przed tobą nic z tego, co chcemy wiedzieć.

‒ Uważaj mnie już zatem za tego, kto teraz wyrusza. Albowiem 
zaufanie wzbudzi także to, iż wszyscy będą sądzić, że uciekłem właś-
nie wtedy, gdy już już miałeś mnie ukarać.

‒ [1,41] Czy zdołasz ‒ zapytał ‒ zostawić piękną Pantheję?
‒ Cyrusie ‒ odpowiedział ‒ przecież bez wątpienia posiadam dwie 

dusze, a doszedłem teraz do takiego wniosku w wyniku filozofowa-
nia z tym występnym sofistą Erosem.538 Wszak gdyby istniała tylko 
jedna, nie mogłaby równocześnie być dobra i zła i nie pragnęłaby 
równocześnie szlachetnych i haniebnych czynów, i nie chciałaby 
równocześnie zdziałać i nie zdziałać tej samej rzeczy, ale to oczywi-
ste, że są dwie dusze i ilekroć silniejsza okazuje się dobra, dokonuje 
pięknych czynów, a kiedy podła – zabiera się do postępków hanieb-
nych. Teraz, gdy ciebie zyskała za sprzymierzeńca, silniejszą staje 
się dobra, i to zdecydowanie.

‒ [1,42] Jeśli zatem zgadzasz się wyruszyć ‒ rzekł Cyrus ‒ należy 
sprawić, abyś stał się bardziej godny zaufania dla tamtejszych ludzi, 
donieś im więc o naszych planach, lecz donieś w ten sposób, aby to, 
co usłyszą od ciebie, wielce przeszkadzało im w przeprowadzaniu 
tego, czego chcą. Będzie zaś przeszkadzało, jeśli powiesz, że szy-
kujemy się do przypuszczenia ataku gdzieś w ich kraju. Słysząc to, 
mniejszą będą mieli ochotę, by zgromadzić się z całą siłą zbrojną 
w jednym miejscu, jako że każdy będzie się obawiał o to, co dzieje 
się w jego stronach rodzinnych. [1,43] I pozostań u nich jak najdłu-
żej. Wszak najbardziej użyteczne będzie dla nas poznanie tego, co 

537 Ponieważ przyjaciele uważaliby, że Araspas uciekł od Cyrusa, uznając słusz-
ność ich rady, o której mowa nieco wcześniej (6,1,37).

538 Rozważania o dwóch duszach i Erosie zob. Ksenofont (Mem. 1,2,23), Platon 
(Symp. 203d; Phaed. 237d–e; Resp. 439).
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zamierzają czynić, kiedy znajdą się najbliżej nas. Doradź, by pozo-
stawali z tak ustawionymi oddziałami, jak się im to wyda najlepsze, 
bo kiedy odjedziesz i będą przypuszczać, że znasz ich szyk, i tak 
muszą zachować ten sposób ustawienia, ponieważ będą się obawiali 
zmiany szyku, a nawet jeśli w którymś miejscu jednak go zmienią, 
natychmiast wkradnie się w ich szeregi zamieszanie.

[1,44] Wówczas Araspas odszedł, zabierając ze sobą najbardziej 
wierne sługi, przekazał też kilku osobom to, co uważał za użyteczne 
dla zrealizowania planu, i wyruszył z obozu.

[1,45] Kiedy Pantheja dowiedziała się o wyjeździe Araspasa, posłała 
do Cyrusa i kazała powiedzieć:

‒ Nie martw się, Cyrusie, że Araspas odszedł do wrogów. Jeśli 
pozwolisz, bym wysłała wiadomość do mego męża, obiecuję ci po-
zyskanie przyjaciela o wiele wierniejszego od Araspasa.539 I wiem, 
że zjawi się przy tobie z wszystkimi siłami, jakie zdoła zgromadzić. 
Oto ojciec panującego teraz króla był jego przyjacielem, lecz obecny 
władca próbował nawet niegdyś rozdzielić mnie od mojego męża. 
Doskonale wiem, że uważając go za zuchwalca,540 z radością przej-
dzie na stronę tak szlachetnego człowieka jak ty.

[1,46] Kiedy Cyrus to usłyszał, kazał jej pchnąć [gońca] do męża, 
a ona tak właśnie uczyniła. Abradatas, rozpoznawszy znaki541 prze-
słane przez żonę i dowiedziawszy się także o innych sprawach, z ra-
dością wyrusza do Cyrusa, prowadząc ze sobą około tysiąca koni. 
Gdy znalazł się przy strażnikach Persów, posyła do Cyrusa, mówiąc, 
kim jest. Cyrus rozkazuje, by natychmiast zaprowadzić go do żony. 
[1,47] Gdy tylko kobieta i Abradatas nawzajem się ujrzeli, padli sobie 
w ramiona, jak to zwykle bywa przy niespodziewanym spotkaniu. 
Następnie Pantheja opowiada o pobożności Cyrusa, jego wstrze-

539 Por. niżej, 6,4,8.
540 zuchWalca (ὑβριστήν [hybristén]) – Ksenofont już po raz kolejny posługuje 

się greckim pojęciem etycznym. Obeznanym z attyckimi dramatami odbiorcom 
termin ten sugerował niedwuznacznie, iż bohater, który w jakiś sposób nie zacho-
wał umiaru, poniesie za swe występki karę, podobnie jak bohaterowie tragedii, 
którzy wpadając w pychę (ὕβρις [hýbris]), przepełnieni nieuzasadnioną pewnością 
siebie, graniczącą z chełpliwością, doświadczali bolesnej odmiany losu, zwanej 
καταστροφή [katastrofé]. W tym wypadku takim pyszałkiem jest król assyryjski 
ukazany jako czarny charakter. Jego hýbris polega na próbie rozdzielenia Panthei 
od męża.

541 Znaki te miały uczynić posłańca wiarygodnym. Ksenofont nie mówi, jakimi 
konkretnie znakami posłużyła się Pantheja. Najczęściej w takich okolicznościach 
wykorzystywano pierścień z wyrytym na nim jakimś charakterystycznym przed-
stawieniem, ale mógł to być także jakiś inny przedmiot, przełamany lub przecięty, 
który dopiero po złożeniu z częścią będącą w posiadaniu drugiej osoby tworzył 
całość.
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mięźliwości i współczuciu względem niej.542 Abradatas, wysłuchaw-
szy tego, zapytał:

‒ Cóż więc powinienem uczynić, Panthejo, aby odwdzięczyć się 
Cyrusowi za ciebie i za siebie?

‒ A cóż innego ‒ odpowiedziała pytaniem Pantheja ‒ niż starać 
się wobec niego postępować tak, jak on postępuje wobec ciebie?

[1,48] Wówczas Abradatas udaje się do Cyrusa. Kiedy go ujrzał, 
uścisnął mu prawicę i rzekł:

‒ W zamian za całe dobro, które nam wyświadczyłeś, Cyrusie, 
nie mogę powiedzieć nic więcej nad to, że ofiarowuję ci siebie za 
przyjaciela, sługę i sprzymierzeńca. Na ile tylko zdołam, postaram 
się być ci pomocnikiem najbardziej przydatnym we wszystkim, co 
będziesz czynił.

[1,49] A Cyrus powiedział:
‒ Przyjmuję twój dar. A teraz odsyłam cię, byś spożył posiłek 

w towarzystwie żony. Następnie będziesz musiał biesiadować 
u mnie, wspólnie ze swoimi i moimi przyjaciółmi.

[1,50] Potem Abradatas, widząc, że Cyrus zajmuje się przygoto-
wywaniem uzbrojonych w kosy rydwanów i opancerzonych koni, 
i jeźdźców, postarał się dostarczyć mu ze swojej konnicy około 
stu tak samo wyposażonych rydwanów. Sam zamierzał osobiście 
poprowadzić z rydwanu ten oddział. [1,51] Zaopatrzył swój rydwan 
w cztery dyszle i osiem koni. {Jego żona, Pantheja, ze swoich zaso-
bów przygotowała dla niego złoty pancerz, złoty hełm i takie same 
naramienniki.}543 Konie zaprzężone do rydwanu osłonił spiżowymi 
pancerzami.

[1,52] Abradatas takie zatem czynił przygotowania. Kiedy Cyrus 
ujrzał jego rydwan z czterema dyszlami, pomyślał, że można sporzą-
dzić i ośmiodyszlowy, tak żeby ośmioma zaprzęgami wołów <…> 

542 pobożNości (τὴν ὁσιότητα [tén hosióteta]) – rzeczownik abstrakcyjny ὁσιότης 
[hosiótes] pochodzi od przymiotnika ὅσιος [hósios], bardzo trudnego do wyjaśnienia 
czytelnikowi wychowanemu w innym niż antyczny Grek systemie religijnym. Cho-
ciaż zdecydowaliśmy się tutaj na konwencjonalny sens ‘pobożność’, antyczny termin 
nie do końca ma tylko takie znaczenie. W starożytnej grece funkcjonowały cztery 
terminy oznaczające to, co dziś możemy określić słowem ‘święty’, oprócz powyż-
szego: ἱερός [hierós], ἅγιος [hágios] i ἁγνός [hagnós]. Człowiek określany jako hósios 
był nade wszystko ‘zacny’ i ‘porządny’ na co dzień, bo respektował wolę bogów, 
był ‘miły bogom’, okazywał im rewerencję.  Jego wstrzemięźliwości… względem 
nieJ ‒ niewykluczone, że opisana przez Ksenofonta wstrzemięźliwość Cyrusa wobec 
Panthei wywarła tak duże wrażenie na Aleksandrze Wielkim, iż stała się dla niego 
wzorem do naśladowania, kiedy po bitwie pod Issos (333 r.) do niewoli dostały się 
żona i córki króla Dariusza III.

543 Zdanie w nawiasie klamrowym, chociaż przekazane w rękopisach, wydawcy 
usuwają jako ewidentną interpolację z 6,4,2.
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ciągnąć platformę z machinami. Platforma ta miała nie więcej niż 
trzy sążnie,544 licząc od ziemi razem z kołami. [1,53] [Cyrus] sądził, 
że te wieże towarzyszące oddziałom będą wielkim wsparciem dla 
jego własnej falangi, wyrządzą zaś wielką szkodę ustawieniu wroga. 
Sporządził na platformach obiegające je przejścia i osłonę. W każdej 
wieży umieścił dwudziestu ludzi. [1,54] Kiedy wszystko, co dotyczyło 
wież, już wykonano, przeprowadził próbę ich przewiezienia. I osiem 
zaprzęgów o wiele łatwiej ciągnęło wieżę i znajdujących się w niej 
ludzi niż pojedynczy zaprzęg zwykły ciężar bagaży. Przypadający 
bowiem na zaprzęg ciężar bagaży wynosił około dwudziestu pięciu 
talentów, natomiast przy przewożeniu wieży, której deski miały taką 
grubość jak teatralne rusztowanie, i dwudziestu ludzi z uzbrojeniem, 
na każdy zaprzęg przypadało mniej niż piętnaście talentów.545 [1,55] 
Kiedy więc przekonał się, że wieże bez trudności można ciągnąć, 
przygotowywał się do poprowadzenia ich razem z wojskiem, uwa-
żając, że jeśli podczas wojny posiada się wszystkiego więcej, jest 
to gwarancją jednocześnie ocalenia, sprawiedliwości546 i szczęścia.

[2,1] W tym czasie przybyli posłańcy od Inda,547 którzy przywieźli 
pieniądze i oświadczyli [Cyrusowi], że Ind przesyła taką wieść:

‒ Cieszę się, Cyrusie, że powiadomiłeś mnie o tym, czego potrze-
bowałeś. Pragnę złączyć się z tobą więzami gościnności i posyłam ci 
pieniądze. A jeśli potrzebujesz jeszcze czegoś, poślij po to do mnie. 
[Posłańcom] poleciłem, aby wykonali, co rozkażesz.

[2,2] Cyrus, wysłuchawszy tego, rzekł:
‒ Rozkazuję zatem, abyście pozostali tam, gdzie rozłożyliście 

obóz, strzegli pieniędzy i żyli jak najprzyjemniej. Trzech spośród was 
niech mi wyruszy do nieprzyjaciół niby posłowie od Inda w sprawie 
zawarcia przymierza, a kiedy tam dowiedzą się, co wrogowie mówią 
i co czynią, niech jak najszybciej doniosą o tym mnie i Indowi. Jeśli 

544 Trzy sążNie ‒ ok. 5,5 m. Sążeń (ὀργυιά [orgyiá]) to miara odpowiadająca dłu-
gości obu wyciągniętych w bok ramion (równy był 6 stopom oraz 4 łokciom), wy-
nosząca 1,78 m.

545 okoŁo DWuDziesTu pięciu TalenTóW ‒ tj. ok. 650 kg; por. wyżej, przyp. 248. 
Ksenofont ma tu na myśli talent attycki.  MnieJ Niż piętNaście TalenTóW ‒ tj. mniej 
niż ok. 390 kg.

546 sprawiedliwości (δικαιοσύνην [dikaiosýnen]) ‒ ponieważ wojna była także oka-
zją, by wymierzyć wrogowi sprawiedliwość. Bardzo często wojny i konflikty wywo-
ływano z chęci wymierzenia sprawiedliwości lub/i pomszczenia niesprawiedliwości. 
Nierzadko wróg był ἄδικος [ádikos], tj. ‘krzywdzicielem’, i tak przedstawiała go pro-
paganda stron walczących, np. Sparta – Ateny, a Ateny ‒ Spartę przed wybuchem 
wojny w 431 r. Z podobnym hasłem wyruszył przeciw Persji Aleksander Macedoń-
ski: chciał oficjalnie pomścić w imieniu Hellenów krzywdy, jakich doznali oni od 
Persów w roku 480 (Arrian, Anab. 2,14). Zob. także wyżej, 1,6,27nn.

547 Jest to dalszy ciąg wydarzeń opisanych wyżej (3,2,27–30).
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dobrze wypełnicie to zadanie, będę wam jeszcze bardziej wdzięczny 
niż za to, że przywieźliście ze sobą pieniądze. Oto szpiedzy udający 
niewolników nie są w stanie się dowiedzieć i przekazać niczego 
więcej ponad to, o czym wszyscy wiedzą, tymczasem mężowie tacy 
jak wy często dowiadują się także o planach podejmowanych na 
naradach.

[2,3] Indowie wysłuchali tego z zadowoleniem i tego dnia goszcze-
ni byli przez Cyrusa. Nazajutrz przygotowali się do podróży i wy-
ruszyli, obiecując, że gdy dowiedzą się od wrogów jak najwięcej, 
powrócą możliwie najszybciej.

[2,4] Cyrus przygotowywał wszystko do wojny tak okazale, jak 
mąż, który zamierza dokonać niemałego dzieła. Troszczył się nie 
tylko o to, co postanowili sprzymierzeńcy, ale też pobudził ich do 
współzawodnictwa, aby wszyscy oni sami dążyli do pokazania się 
jako najlepiej uzbrojeni, najlepiej jeżdżący konno, najlepiej rzuca-
jący oszczepem, najlepiej strzelający z łuku i najbardziej miłujący 
trudy. [2,5] Dokonał tego, zabierając ich na polowania i nagradzając 
honorowymi darami najmężniejszych w każdej dziedzinie. Także 
dowódców troszczących się o to, aby właśnie ich żołnierze okazali 
się najdzielniejsi, zachęcał pochwałami i wyświadczał im przysługi, 
kiedy tylko mógł. [2,6] Ilekroć składał ofiarę ze zwierząt i urządzał 
uroczystość, także wówczas organizował zawody we wszystkich 
konkurencjach, w których ludzie ćwiczą się, mając na uwadze wojnę, 
a tym, którzy zwyciężyli, ofiarowywał hojne nagrody, toteż w woj-
sku panowała wielka radość.548

[2,7] Cyrus ukończył już prawie wszystko, czym chciał rozporzą-
dzać, wyruszając na zbrojną wyprawę, oprócz machin. Liczba per-
skich jeźdźców została już uzupełniona do dziesięciu tysięcy, ilość 
rydwanów wyposażonych w kosy, które sam przygotowywał, została 
już uzupełniona do stu, a te, które Abradatas Suzyjczyk podjął się 
przygotować na wzór [rydwanów] Cyrusa, uzupełniono do kolejnych 
stu. [2,8] Cyrus przekonał także Kyaksaresa, żeby w ten sam sposób 
przerobił rydwany medyjskie z trojańskiego i libijskiego549 syste-
mu powożenia; i te również uzupełnił do kolejnych stu. Na każdym 
wielbłądzie umieszczono po dwóch łuczników. Większość żołnierzy 
doszła dzięki temu wszystkiemu do przekonania, że odnieśli już cał-
kowite zwycięstwo i wrogowie nie mają żadnych szans.

548 Ksenofont przywiązywał ogromne znaczenie do ducha współzawodnictwa 
wśród żołnierzy (zob. także 2,1,22–24; 8,2,26). Wzorem była dla niego zapewne po-
stać Agesilaosa (Ages. 1; Hist.Graec. 3,4,16), a z kolei na dziełach Ateńczyka oparł 
swoją relację o Agesilaosie Nepos (Ages. 3).

549 libijskiego ‒ tzn. kyrenajskiego; por. wyżej, 6,1,27.
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[2,9] Gdy wojsko było w takim nastroju, powrócili od wrogów 
Indowie, których Cyrus posłał tam na przeszpiegi, i powiedzieli, 
że Krezus został wybrany zwierzchnikiem i strategiem wszystkich 
nieprzyjaciół; że wszyscy sprzymierzeni królowie podjęli decyzję, 
aby każdy stawił się z całym swoim wojskiem i dostarczył wielkich 
sum pieniędzy, które przeznaczy się na opłacenie żołdu [najemni-
ków], jakich uda się zebrać, i na obdarowanie tych, co należy; [2,10] 
że wzięto już na żołd wielu noszących krótkie miecze Traków, płyną 
z pomocą Egipcjanie w liczbie – jak twierdzili – około stu dwudzie-
stu tysięcy, uzbrojeni w sięgające do stóp tarcze i długie włócznie, 
jakimi i teraz się posługują, oraz w zakrzywione, szerokie noże; że 
ponadto przybędzie armia Cypryjczyków; że są już wszyscy Cyli-
cyjczycy, Frygowie z obu krajów, Lykaonowie, Paflagonowie, Kap-
padokowie, Arabowie, Fenicjanie i Assyryjczycy wraz z dowódcą 
Babilonu, a do maszerowania z Krezusem zmuszeni zostali także 
Jonowie, Eolowie i prawie wszyscy zamieszkujący Azję Helleno-
wie, Krezus zaś wysłał jeszcze poselstwo do Lacedemonu w celu 
zawarcia przymierza; [2,11] że armia zbiera się przy rzece Paktolos, 
mają jednak ruszyć w kierunku Thymbrar – gdzie i obecnie znaj-
duje się punkt zborny dla podlegających królowi barbarzyńców 
z terenów położonych na wybrzeżu – i że polecono wszystkim tam 
właśnie zwozić zaopatrzenie dla wojska.550 Niemal to samo mówili 
także jeńcy; Cyrus bowiem starał się i o to, aby pochwycić ludzi, 
od których mógł się czegoś dowiedzieć, posyłał również szpiegów 
przebranych za niewolników, {którzy udawali zbiegów}. [2,12] Kie-
dy więc wojsko Cyrusa o tym usłyszało, [żołnierzy] opanował, co 
zrozumiałe, niepokój: przechadzali się tam i z powrotem, ciszej niż 
zwykle, na twarzach nie było śladu radości, zbierali się w grupkach 
i wszędzie dawały się słyszeć wymieniane między sobą pytania 
i prowadzone wzajem rozmowy.551

550 pŁyNą z pomocą egiPcJanie ‒ Według Herodota (1,77) Krezus, szykując się do 
wojny z Persami, zawarł przymierze z królem Egiptu Amazysem.  frygoWie z obu 
krajów ‒ tj. Wielkiej i Małej Frygii.  lykaoNowie ‒ Ksenofont opisuje ten znany 
z grabieży lud w Anabazie (3,2,23).  krezus zaś wysŁaŁ Jeszcze PoselsTWo Do lace-
DeMonu W celu zaWarcia PrzyMierza ‒ por. Herodot (1,69nn.; 77; 82nn.).  Przy rzece 
Paktolos ‒ źródła tej lidyjskiej rzeki znajdowały się u stóp gór Tmolos, wpadała zaś 
do Hermosu.

551 Passus 6,2,10‒12 to udana próba nawiązania do Homera (Il. 2,494‒759), 
Herodota (7,60‒100) i Tukidydesa (6,31. 43). Ksenofont zamieścił tutaj własną 
ekfrazę – opis wojsk, motyw często wykorzystywany w poezji i prozie epickiej, 
również późniejszej. Miejsce to pokazuje, kolejny zresztą raz, jak bardzo heroicz-
no-epicki wymiar ma Cyropedia, będąca właściwie poematem napisanym prozą, 
który wiele zawdzięcza wcześniejszej tradycji historiograficznej, garściami czer-
piącej z epiki.
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[2,13] Gdy Cyrus dostrzegł, że w wojsku szerzy się strach, wezwał 
dowódców wojsk i wszystkich, którzy jego zdaniem mogli pomniej-
szyć trwogę żołnierzy, a wzmóc ich odwagę. Zapowiedział też swojej 
straży przybocznej, żeby nie przeszkadzała, jeśli ktoś spośród cięż-
kozbrojnych podejdzie, aby posłuchać jego słów. Kiedy się zgroma-
dzili, przemówił tak:

‒ [2,14] Sprzymierzeńcy, wezwałem was właśnie teraz, ponieważ 
dostrzegłem, że niektórzy z was, kiedy dotarły wieści od wrogów, 
sprawiają wrażenie ludzi całkowicie owładniętych strachem. Wy-
daje mi się jednak zdumiewające, że ktokolwiek z was obawia się, 
iż wrogowie się gromadzą, a to, że my zgromadziliśmy się o wiele 
liczniej niż wówczas, gdy ich pokonaliśmy, że z pomocą bogów 
przygotowaliśmy się o wiele lepiej niż poprzednio – choć na to pa-
trzycie, wcale nie powoduje to u was przypływu odwagi. [2,15] O, na 
bogów ‒ mówił ‒ cóż zatem uczynilibyście wy, którzy odczuwacie 
trwogę w obecnej chwili, jeśliby ktoś doniósł, że idą przeciwko wam 
te same siły, jakimi teraz dysponujemy; a ponadto usłyszelibyście 
najpierw ‒ dodał ‒ że to właśnie ci, co wcześniej was pokonali, 
ponownie wyruszają na wyprawę z duszami przepełnionymi rado-
ścią z ówczesnego zwycięstwa; następnie, że to maszerują ci, którzy 
wtedy udaremnili ataki łuczników i oszczepników, a kroczą też inni, 
równi im [męstwem], ale wielokrotnie liczniejsi; [2,16] dalej, że tak 
jak wówczas ich ciężkozbrojni pokonali naszą piechotę, teraz także 
w ten sposób wyposażeni jeźdźcy ruszają przeciw naszej konnicy, 
a łuki i małe oszczepy odrzucili, lecz każdy, trzymając w dłoni je-
den mocny oszczep, zamierza atakować, aby doprowadzić do walki 
wręcz; [2,17] do tego jeszcze jadą rydwany, które nie będą stały, tak jak 
wcześniej, skierowane jakby do ucieczki, lecz konie zostały opan-
cerzone, woźnice na rydwanach stoją w drewnianych wieżach, a te 
części ciała, które są ponad wieżami, okrywają pancerze i hełmy, 
do osi zaś przymocowane są żelazne kosy, aby i rydwany pędziły 
prosto na oddziały wroga; [2,18] ponadto mają wielbłądy, na których 
będą atakować, a na widok jednego wielbłąda nie ustoi i setka koni; 
i jeszcze wiozą ze sobą wieże, z których będą wspierać swoich, 
wam zaś, szyjąc w was pociskami, przeszkadzać będą w walce na 
otwartym polu ‒ [2,19] jeśliby zatem ktoś doniósł wam, że taka jest 
sytuacja u wroga, cóż uczynilibyście wy, których teraz opanował 
strach? Dlatego że powiadomiono was, iż strategiem wrogów wy-
brano Krezusa, który okazał się o tyle tchórzliwszy od Syryjczyków, 
że Syryjczycy uciekli pokonani w bitwie, a Krezus, widząc, że ich 
pokonano, zamiast ruszyć sprzymierzeńcom na pomoc, oddalił się 
w ucieczce? [2,20] Ponadto ponieważ doniesiono, że sami wrogowie 
nie uważają się za zdolnych do walki przeciwko nam, lecz biorą na 
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żołd innych, sądząc, że tamci będą lepiej walczyli w ich obronie 
niż oni sami we własnej? Jeśli jednak dla niektórych taka sytuacja 
u wrogów ma dowodzić ich potęgi, a nasze położenie wydaje się im 
niepewne, to twierdzę, mężowie, że należy takich ludzi odesłać do 
przeciwników: oto kiedy będą u nich, przyniosą nam o wiele więcej 
pożytku, niż przebywając tutaj!

[2,21] Kiedy Cyrus to powiedział, powstał Pers Chryzantas i ode-
zwał się tak:

‒ Cyrusie, nie dziw się, jeśli niektórzy są markotni po usłyszeniu 
takich wieści. Nie mają przecież takiego nastroju z powodu strachu, 
lecz z powodu niezadowolenia. To tak, jak gdyby jakimś ludziom, 
kiedy zamierzają udać się na śniadanie i już o tym myślą, zlecono za-
danie, które trzeba by było wykonać jeszcze przed śniadaniem ‒ otóż 
sądzę, że nikt, kto by to usłyszał, nie byłby ucieszony. Tak właśnie 
i my myśleliśmy już, że staniemy się zamożni, a kiedy usłyszeli-
śmy, że pozostało jeszcze zadanie do wykonania, pomarkotnieliśmy 
wszyscy, nie ze strachu jednak, lecz pragnąc, aby i to przedsięwzięcie 
było już za nami. [2,22] Ponieważ jednak będziemy walczyć nie tylko 
o Syrię, gdzie jest wiele zboża, owiec i wydających owoce palm, ale 
także o Lidię, gdzie mnóstwo wina, mnóstwo fig i mnóstwo oliwy, 
[krainę] obmywaną falami morza, dzięki któremu więcej przybywa 
dóbr, niż ktokolwiek widział, to myśląc o tym wszystkim, już nie 
jesteśmy smutni, lecz czujemy przypływ bezprzykładnej odwagi, 
abyśmy szybciej mogli korzystać także z owych dóbr lidyjskich.552

Tak powiedział, a wszyscy sprzymierzeńcy radowali się z jego 
mowy i chwalili ją.

‒ [2,23] A zatem, mężowie ‒ rzekł Cyrus ‒ sądzę, że należy iść na 
[nieprzyjaciela] jak najszybciej, abyśmy, o ile zdołamy, przed nim 
przybyli na miejsce, gdzie gromadzone jest dla niego zaopatrzenie. 
Ponadto, im szybciej wyruszymy, tym mniej zastaniemy zgroma-
dzonych tam wojsk, a tym większe będą braki. [2,24] Takie jest moje 
zdanie. Jeśli ktoś zna inny sposób, bądź to bezpieczniejszy dla nas, 
bądź łatwiejszy, niech go przedstawi!

Kiedy wielu przytakiwało, że należy jak najszybciej ruszyć na 
wroga, a nikt nie wypowiadał zdania przeciwnego, wówczas Cyrus 
rozpoczął taką mowę:

‒ [2,25] Sprzymierzeńcy, dusze, ciała i broń, której użyjemy, od 
dawna już, z bożą pomocą, przygotowaliśmy! Teraz trzeba zgroma-
dzić zapasy na drogę dla nas samych i dla czworonogów, których 

552 o syrię, gDzie JesT Wiele zboża, oWiec i wydającycH oWoce PalM ‒ o bogac-
twie Syrii/Assyrii pisze szczegółowo Herodot (1,193).  z… Dóbr lidyjskicH ‒ bogac-
twa Lidii także opisuje Herodot (1,71); były one wręcz przysłowiowe.
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używamy, na nie mniej niż dwadzieścia dni. Zastanawiając się nad 
tym, dochodzę oto do wniosku, że dłużej niż piętnaście dni będziemy 
iść drogą, gdzie nie znajdziemy żadnego zaopatrzenia, gdyż część 
została zabrana przez nas, a reszta przez wrogów, na ile tylko zdoła-
li. [2,26] Trzeba więc przygotować wystarczającą ilość żywności, bo 
bez niej nie będziemy mogli ani walczyć, ani przeżyć. Co do wina, 
trzeba żeby każdy miał go tyle, ile wystarczy, byśmy przyzwyczaili 
się pić wodę, jako że podczas większej części drogi nie będzie moż-
liwości zaopatrzenia się w wino i nawet gdybyśmy przygotowali go 
całkiem dużo i tak na całą trasę nie wystarczy. [2,27] Abyśmy zatem, 
nagle pozbawieni wina, nie zaczęli zapadać na choroby,553 uczyńmy 
w ten sposób: zacznijmy od zaraz do posiłku pić wodę. Postępując 
tak już teraz, nie zmienimy znacząco naszego sposobu żywienia. 
[2,28] Ktokolwiek przecież je pokarmy z mąki jęczmiennej, zawsze 
spożywa placek, który został ugnieciony z wodą, a ktokolwiek je 
pokarmy z mąki pszennej, [spożywa] chleb, który został przecież 
rozczyniony wodą, i w ogóle wszelkie gotowane potrawy przyrządza 
się z dużą ilością wody. Jeśli wino wypijemy już po posiłku, dusza 
nasza nie mniejszego zazna przecież wytchnienia. [2,29] Następnie 
trzeba ograniczać i tę porcję wina po posiłku, aż do czasu, kiedy 
niepostrzeżenie dla siebie samych po prostu przywykniemy do picia 
wody. Zmiana następująca stopniowo sprawia, że natura jest w sta-
nie ją znieść. Uczy tego i bóg, przeprowadzając nas stopniowo od 
mrozu do wytrzymywania silnych upałów i od upałów do silnego 
mrozu.554 Wcześniej przyzwyczajeni, powinniśmy, naśladując go, 
dojść do tego, co i tak musimy osiągnąć. [2,30] Zamieńcie też cię-
żar kobierców na ciężar żywności, bo nadmiar żywności nie będzie 
bezużyteczny. Nie obawiajcie się przy tym, że bez kobierców nie 
będziecie wygodnie spać, a jeśli już tak się zdarzy, mnie o to obwi-
niajcie. Co do szat, to przeciwnie: kto posiada je w większej ilości, 
przydadzą się i zdrowemu, i osłabionemu. [2,31] Przekąski należy za-
brać ostre, gorzkawe i słone, bo takie pobudzają apetyt i wystarczają 
na długo. Ponieważ wkroczymy na tereny nienaruszone, gdzie już 
bez wątpienia znajdziemy zboże, powinniśmy zabrać stąd żarna,555 
dzięki którym przygotujemy mąkę; spośród sprzętów służących do 
wytwarzania mąki one wszak są najlżejsze. [2,32] Trzeba, żebyście 

553 Wzmiankę o właściwościach zdrowotnych wina znajdujemy także u Plutarcha 
(Ant. 45), który opisując odwrót Antoniusza z kraju Partów, odnotowuje, że część 
żołnierzy zmarła po spożyciu jakiegoś trującego ziela, po czym dodaje: „wina zabra-
kło, jedynego środka zaradczego” (przekład M. Brożek).

554 Podobną myśl wypowiada u Ksenofonta (Mem. 4,3,9) Sokrates.
555 Żarna takie składały się z dwóch kamieni, z których górny zaopatrzony był 

w drewnianą rączkę.
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przygotowali także to, czego potrzebują chorzy, wszak ciężar tych 
rzeczy jest niewielki, a jeśli ktoś zachoruje, okazują się bardzo po-
trzebne. Należy wziąć i rzemienie ‒ przecież większość tego wszyst-
kiego, co się zabiera, przywiązywana bywa i do ludzi, i do koni 
właśnie rzemieniami, a ponieważ te przecierają się i pękają, jest się 
zmuszonym do bezczynności, jeśli nie ma się zapasowych rzemieni. 
Dobrze również, żeby każdy, kto potrafi wystrugać oszczep, nie za-
pomniał wziąć ze sobą noża. [2,33] Dobrze zabrać i pilnik, ten bowiem, 
kto ostrzy włócznię, zaostrza także swoją duszę;556 dzieje się bowiem 
oto tak, że kto wyostrzył włócznię, odczuwa jakiś wstyd przed oka-
zaniem się tchórzliwym. Trzeba mieć również bardzo dużo desek 
do naprawy rydwanów i wozów; w sposób nieunikniony podczas 
częstego korzystania wiele z nich się zużyje. [2,34] Trzeba wziąć też 
najniezbędniejsze do tych zadań narzędzia, bo nie napotkamy wszę-
dzie odpowiednich rzemieślników, a przecież niewielu jest takich 
[żołnierzy], którzy nie byliby zdolni do wykonania naprawy wystar-
czającej choćby na jeden dzień. Powinniśmy zabrać na każdy wóz 
łopatę i motykę, a na juczne zwierzę – siekierę i kosę; te narzędzia są 
użyteczne i dla każdego z osobna i często stają się przydatne całemu 
wojsku. [2,35] Wy, naczelni dowódcy noszących ciężkie uzbrojenie, 
wypytajcie o niezbędne pożywienie dla podległych wam żołnierzy, 
jako że nie należy dopuścić, by komukolwiek czegoś brakowało, 
braki takie obrócą się przecież przeciwko nam. Co do rzeczy, które 
rozkazuję wziąć na juczne zwierzęta, to wy, kierujący tragarzami, 
zróbcie przegląd, a jeśli gdzieś dostrzeżecie braki, zmuście tych, 
którzy za to odpowiadają, do ich uzupełnienia. [2,36] Z kolei wy, do-
wodzący [oddziałami] przygotowującymi drogę, macie ode mnie 
spis żołnierzy wykreślonych spośród oszczepników, łuczników i pro-
carzy.557 Trzeba, żeby ci, których wykluczono spośród oszczepników, 
podczas marszu zaopatrzeni byli w siekiery służące do wycinania 
drzew, spośród łuczników – w motyki, a spośród procarzy – w łopaty. 
Niech idą z tymi narzędziami podzieleni na hufce, przed wozami, 
abyście, jeśli trzeba będzie gdzieś poprawić drogę, natychmiast za-
brali się do pracy, a jeślibym ja czegoś potrzebował, żebym wiedział, 
gdzie znajdę ludzi potrzebnych do tego zadania. [2,37] Zabiorę także 
kowali, cieśli i szewców, w wieku stosownym do służby wojskowej, 

556 kto osTrzy wŁóczNię, zaosTrza także swoją duszę (ὁ γὰρ λόγχην ἀκονῶν 
ἐκεῖνος καὶ τὴν ψυχήν τι παρακονᾷ [ho gár lónchen akonón ekeínos kaí tén psychén ti parako-
ná]) ‒ gra słów: czasowniki ἀκονάω [akonáo] i παρακονάω [parakonáο] mogą znaczyć 
zarówno ‘ostrzyć’, jak i ‘zachęcić, dodać odwagi’.

557 Możliwe, że chodzi o ludzi, którzy z jakiegoś powodu (wiek, odniesione rany) 
nie nadawali się już do walki i dlatego Cyrus przerzucił ich do formacji w wojsku 
nowożytnym nazywanych inżynierskimi lub saperskimi.
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zaopatrzonych w odpowiednie narzędzia, aby w razie gdyby w woj-
sku potrzebowano czegoś od tych rzemieślników, nie odczuwano 
żadnego braku. Zostaną oddzieleni od oddziału ciężkozbrojnych i za 
żołd będą pomagać swoimi umiejętnościami każdemu żołnierzowi. 
[2,38] Jeśli jakiś kupiec zechce podążyć za armią558 i zostanie schwy-
tany na sprzedaży czegoś w czasie tych dni, co do których zapowie-
dziano, że trzeba na nie zabrać ze sobą żywność, będzie pozbawiony 
wszystkiego. Kiedy owe dni miną, może sprzedawać, ile zapragnie. 
Który z kupców dostarczy najwięcej towarów, ten otrzyma dary 
i przywileje od sprzymierzeńców i ode mnie. [2,39] Jeśli któryś uwa-
ża, że potrzebuje pieniędzy na zakup towarów, niech przyprowadzi 
do mnie poręczycieli, którzy zagwarantują, że wyruszy on razem 
z wojskiem, a wówczas otrzyma pomoc z naszych zasobów. Takie 
są zatem moje rozkazy. Jeśli ktoś dostrzega jeszcze jakieś inne po-
trzeby, niech mi je wskaże. [2,40] Odejdźcie, by przygotowywać się do 
drogi, a ja złożę ofiarę za wyprawę. Kiedy znaki od bogów wypadną 
pomyślnie, damy sygnał. Trzeba, by wszyscy zabrali to, o czym po-
wiedziałem, i stawili się o oznaczonej godzinie u swoich naczelnych 
dowódców. [2,41] Wy zaś, dowódcy, po tym, jak każdy przygotuje 
swój oddział, zbierzcie się wszyscy u mnie, abyście poznali swoje 
miejsce [w szyku].559

[3,1] Po wysłuchaniu zajęli się przygotowaniami do wymarszu, 
a Cyrus składał w tym czasie ofiary. Kiedy ofiary wypadły pomyśl-
nie, wyruszył razem z całym wojskiem. Pierwszego dnia rozbił obóz 
możliwie jak najbliżej, bo gdyby ktoś czegoś zapomniał, mógł po 
to wrócić, i gdyby zorientował się, że czegoś mu brakuje, mógł się 
w to zaopatrzyć. [3,2] Kyaksares pozostał z trzecią częścią Medów, 
aby strzec ziemi ojczystej. Cyrus maszerował, jak tylko mógł naj-
szybciej, mając na czele jeźdźców, a przed nich na wyniesione miej-
sca, skąd daleko można sięgnąć wzrokiem, wysyłał obserwatorów 

558 Zob. wyżej, 4,5,42. O kupcach podążających za armią zob. np. Ksenofont 
(Hist.Graec. 1,6,37; Ages. 1), Tukidydes (6,31,5; 6,44,1: 7,24,1).

559 Dwie starannie przemyślane mowy Cyrusa: pierwsza (6,2,14‒20), ogólniejsza, 
mówi o strachu i obawie; druga (6,2,25‒41) – bezcenna dla historyka wojskowości, 
przynosi obraz „warsztatu wojny”, bo Ksenofont popisuje się swą fachową wiedzą, 
dając żywy obraz obozującej armii i gorączkowego zachowania się różnych jej seg-
mentów. Wszystko wskazuje na to, że mowa druga to w jakiejś mierze epicka remini-
scencja przeżyć, których autor doświadczył w czasach swej wojaczki pod dowództwem 
Agesilaosa. Wówczas to (rok 395) stacjonujący w Efezie Agesilaos zarządził zimowe 
ćwiczenia wojska i przygotowania do konfrontacji z Persem. Ksenofont określa te 
przygotowania właśnie jako πολέμου ἐργαστήριον ([polému ergastérion]; Hell. 3,4,17) ‒ 
„warsztat wojny” (przekład W. Klinger). Dalszej inspiracji opisu w Cyropedii mogła 
dostarczyć zapamiętana przez pisarza „demonstracja” umiejętności falangi hoplitów 
przed Cyrusem Młodszym i królową cylicyjską w Tyriajon (Anab. 1,2,14‒18).
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i zwiadowców. Za jeźdźcami prowadził tabory, a gdzie teren był 
równy, ustawiał wiele szeregów wozów i zwierząt jucznych. Z tyłu 
podążała falanga i jeśli niektóre tabory pozostawały z tyłu, natrafiają-
cy na nie dowódcy pilnowali, żeby nie hamowały pochodu. [3,3] Tam, 
gdzie droga była węższa, umieszczano tabory w środku, a po obu ich 
stronach szli niosący ciężkie uzbrojenie. I jeśli pojawiała się jakaś 
przeszkoda, o usunięcie jej troszczyli się zawsze najbliżsi żołnierze. 
Oddziały maszerowały, w większej części mając przy sobie swoje 
tabory. Rozkazano bowiem wszystkim tragarzom, żeby każdy szedł 
przy własnym oddziale, chyba że z jakichś powodów sporadycznie 
nie będzie to możliwe. [3,4] Na czele szedł tragarz, który był odpo-
wiedzialny za bagaże taksjarchy, trzymając godło znane żołnierzom 
jego oddziału, tak że i maszerowali w zwartym szyku, i wszyscy 
troszczyli się, żeby ci, [którzy nieśli ich rzeczy], nie pozostawali 
w tyle. Postępując tak, nie musieli się wzajemnie szukać, zarazem 
wszystko było pod ręką i lepiej zabezpieczone, a żołnierze szybciej 
dostawali to, co było im potrzebne.

[3,5] Skoro idący przodem zwiadowcy ujrzeli na równinie ludzi 
zbierających furaż i drewno, dostrzegli też, że część zwierząt jucz-
nych już obładowana została zebranym materiałem, inne zaś jeszcze 
się pasą, a kiedy znowu spojrzeli w dal, zauważyli podnoszący się 
w górę dym lub tuman pyłu, z wszystkich tych oznak wywnio-
skowali, że armia nieprzyjacielska jest gdzieś w pobliżu.560 [3,6] 
Natychmiast więc dowódca zwiadowców wysyła jednego z ludzi, 
aby doniósł o tym Cyrusowi. Skoro o tym usłyszał, rozkazał, żeby 
pozostali na tych punktach obserwacyjnych i donosili mu za każdym 
razem, jeśli zobaczą cokolwiek nowego. Wysłał też naprzód oddział 
jeźdźców i rozkazał im, żeby spróbowali pochwycić jednego z nie-
przyjaciół furażujących na równinie, aby dowiedzieć się czegoś 
pewniejszego o sytuacji. [3,7] [Jeźdźcy] wykonali rozkaz. Pozostałe 
swoje wojsko zatrzymał na miejscu, aby żołnierze przygotowali 
wszystko, co potrzebne, zanim zetrą się z wrogiem. Nakazał, żeby 
najpierw zjedli śniadanie, następnie, by pozostając w oddziałach, 
oczekiwali rozkazów. [3,8] Kiedy skończyli śniadanie, wezwał na-
czelnych dowódców konnicy, piechoty i rydwanów oraz dowódców 
odpowiedzialnych za machiny wojenne, za tragarzy i kryte wozy.561 

560 Tuman kurzu, który zapowiadał zbliżanie się nieprzyjaciół, dostrzegł Kseno-
font (Anab. 1,8,8) także podczas wyprawy z Cyrusem Młodszym, tuż przed bitwą 
pod Kunaksą.

561 kryte Wozy (τῶν ἁρμαμαξῶν [tón harmamaksón]) ‒ ἁρμάμαξα [harmámaksa] to 
wóz o czterech kołach, zaopatrzony w zasłony, który służył do przewożenia kobiet. 
Pantheja po pożegnaniu z Abradatasem odprowadzona zostanie przez eunuchów 
i służebne do takiego właśnie powozu (6,4,11).
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Ci zatem zebrali się. [3,9] [Jeźdźcy] zaś, którzy zjechali na równinę, 
przyprowadzili schwytanych przez siebie ludzi. Pytani przez Cy-
rusa, powiedzieli, że odeszli daleko od obozu, w drodze po furaż, 
a inni po drewno, zostawiając za sobą straże przednie: z powodu 
ogromnej liczby wojska brakuje im wszystkiego. [3,10] Cyrus, wy-
słuchawszy tego, zapytał:

‒ Jak daleko stąd stacjonuje wasza armia?
Odpowiedzieli:
‒ Około dwóch parasangów.562

Na to Cyrus zapytał:
‒ Czy dotarła do was jakaś wiadomość o nas?
‒ Tak, na Zeusa ‒ odrzekli ‒ i to nawet wiele, że nadchodzicie 

i jesteście już blisko.
‒ Cóż więc? – chciał wiedzieć Cyrus. ‒ Czy słysząc to, [żołnierze] 

się ucieszyli?
Zapytał o to ze względu na swoich, którzy byli obecni.
‒ Nie, na Zeusa ‒ odpowiedzieli tamci ‒ wcale się nie ucieszyli, 

a nawet wielce zmartwili.
‒ [3,11] A teraz ‒ zapytał Cyrus ‒ co robią [wasze wojska]?
‒ Ustawiają się w szyku ‒ odrzekli ‒ tak samo jak robili to wczoraj 

i przedwczoraj.
‒ Kto ich ustawia? – zapytał Cyrus.
Odpowiedzieli:
‒ Sam Krezus, a z nim jakiś Hellen i jeszcze pewien Med.563 

O nim ponadto mówią, że jest zbiegiem od was.
A Cyrus zawołał:
‒ Zeusie najpotężniejszy, obym zdołał pochwycić tego człowieka, 

tak jak tego pragnę!564

[3,12] Potem kazał wyprowadzić jeńców, a sam zwrócił się do obec-
nych, aby coś powiedzieć. Wtedy przybył z kolei inny wysłannik od 
dowódcy zwiadowców, mówiąc, że na równinie ukazał się wielki 
oddział jeźdźców.

‒ Sądzimy ‒ rzekł ‒ że podjeżdżają z zamiarem obejrzenia [nasze-
go] wojska. Przed tym oddziałem pędzi naprzód około trzydziestu 
innych jeźdźców, bez wątpienia przeciwko nam, chcąc prawdopo-
dobnie przechwycić, jeśli zdołają ‒ mówił ‒ nasz punkt obserwacyj-
ny, a na tym punkcie jest tylko jedna nasza dekada.

562 Tj. ok. 11 km; zob. wyżej, przyp. 227.
563 Medem tym jest oczywiście Araspas (6,1,31).
564 Okrzyk ma tu dwa różne znaczenia: Cyrus zawiera w nim pragnienie ujrze-

nia Araspasa całego i zdrowego po spełnieniu powierzonej mu niebezpiecznej misji, 
a z kolei słuchający go dowódcy uważają, że chce pochwycić Araspasa, by się na 
nim zemścić.
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[3,13] Cyrus rozkazał, żeby część z tych jeźdźców, których zawsze 
miał przy sobie, podjechała pod punkt obserwacyjny i ‒ niewidoczna 
dla wrogów ‒ pozostawała tam w ciszy.

‒ Kiedy nasza dekada ‒ powiedział ‒ opuści punkt obserwacyjny, 
powstańcie z ukrycia i zaatakujcie wrogów zbliżających się do tego 
miejsca. Aby nie niepokoił was ów wielki oddział jeźdźców [nie-
przyjaciela], wyrusz, Hystaspasie, wraz z chiliostią jeźdźców i ukaż 
się naprzeciw oddziału wrogów. Nie pędź za nimi w żadnym razie 
na nieznany teren, ale zbliż się do nich, troszcząc się jedynie o to, 
aby pozostały w twoich rękach punkty obserwacyjne. Jeśli podjadą 
do was jacyś [jeźdźcy] podnoszący w górę prawą rękę, przyjmijcie 
tych mężów przyjaźnie.565

[3,14] Hystaspas odszedł i przygotowywał się, by wyruszyć, 
a [jeźdźcy] ze straży przybocznej [Cyrusa] pojechali natychmiast, 
jak rozkazał. Spotyka ich już z tej strony punktów obserwacyjnych, 
wraz ze swoimi sługami, ów człowiek wysłany niegdyś jako szpieg, 
strażnik Suzyjki. [3,15] Gdy Cyrus o tym usłyszał, poderwał się ze 
swojego miejsca, wyszedł na spotkanie i uścisnął mu dłoń. Ponie-
waż pozostali oczywiście o niczym nie wiedzieli, patrzyli na to ze 
zdumieniem, dopóki Cyrus nie wyjaśnił:

‒ Przyjaciele, oto przybywa do nas najdzielniejszy mąż. Teraz już 
wszyscy muszą poznać jego czyny. Odjechał ani nie okryty jakowąś 
hańbą, ani nie przejęty strachem przede mną, lecz właśnie przeze 
mnie posłany, aby zebrawszy wiadomości na temat tego, co dzieje się 
u wroga, doniósł nam o tym. [3,16] Pamiętam, co ci obiecałem, Araspa-
sie, i wynagrodzę cię przy współudziale wszystkich tutaj zgromadzo-
nych. Jest przeto słuszne, byście i wy wszyscy, mężowie, szanowali 
go jako człowieka szlachetnego. Oto dla naszego dobra naraził się na 
niebezpieczeństwa i zniósł oskarżenie, którym był obciążony.

[3,17] Potem wszyscy przyciskali do piersi Araspasa i ściskali jego 
prawicę. Cyrus powiedział, że wystarczy już tego, i poprosił:

‒ Powiedz, Araspasie, bo jest teraz właściwa na to pora, co powin-
niśmy wiedzieć. Niczego nie ujmuj z prawdy i nie umniejszaj tego, 
co dotyczy wrogów, lepiej przecież, by wyobrażając sobie większą 
liczbę, ujrzeć mniejszą, niż po usłyszeniu o mniejszej natknąć się 
na potężniejszą.

‒ [3,18] Doprawdy ‒ rzekł Araspas ‒ czyniłem wszystko, by jak 
najdokładniej poznać liczebność ich armii, ustawiali się przecież 
w szyku w mojej obecności.

‒ Zatem ‒ zauważył Cyrus ‒ znasz nie tylko ich liczbę, ale także 
ustawienie [oddziałów].

565 Cyrus ma tu na myśli Araspasa i jego towarzyszy.
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‒ Ależ tak, na Zeusa ‒ zawołał Araspas ‒ i [wiem], jak zamierzają 
stoczyć bitwę!

‒ Lecz jednak ‒ rzekł Cyrus ‒ powiedz nam najpierw, jaka jest 
łącznie ich liczba.

‒ [3,19] Wszyscy ‒ powiedział ‒ ustawieni są na trzydzieści [sze-
regów] w głąb, piesi i jeźdźcy, z wyjątkiem Egipcjan; rozciągają się 
na około czterdzieści stadiów.566 Bardzo się zaiste starałem, żeby 
poznać, jak duży zajmowali obszar.

‒ [3,20] A Egipcjanie ‒ zapytał Cyrus ‒ jak są ustawieni? Powie-
działeś bowiem „z wyjątkiem Egipcjan”.

‒ Myriarchowie zgrupowali ich w myriostie głębokie i szerokie na 
stu ludzi każda. Mówili, że i u siebie w ojczyźnie stosują taką zasadę 
ustawienia, więc Krezus, mimo że bardzo niechętnie, zezwolił im na 
takie uszeregowanie. Chciał jak najbardziej oskrzydlić z obu stron 
twoje wojsko swoją rozwiniętą linią bojową.

‒ A dlaczego ‒ zapytał Cyrus ‒ tak tego pragnął?
‒ Na Zeusa, abyś oczywiście ‒ odrzekł ‒ został okrążony przez 

przytłaczającą siłę.
A Cyrus powiedział:
‒ Lecz pewnie nie mogliby wiedzieć, czy okrążając, przypad-

kiem sami nie zostaliby okrążeni. [3,21] Usłyszeliśmy oto, czego 
w stosownej porze należało się od ciebie dowiedzieć. Trzeba, mężo-
wie, żebyście zrobili teraz rzecz następującą: kiedy stąd odejdziecie, 
dokonajcie przeglądu ekwipunku koni i waszego własnego uzbroje-
nia. Często wszakże z powodu braku jakiegoś drobiazgu i żołnierz, 
i koń, i rydwan stają się bezużyteczne. Jutro rano, podczas gdy 
ja będę zajmował się składaniem ofiar, trzeba przede wszystkim, 
by konie i żołnierze otrzymali posiłek, abyśmy byli po śniadaniu, 
cokolwiek się przydarzy. Następnie ty ‒ zlecał ‒ Arsamasie, <…> 
zajmij prawe skrzydło,567 tak jak i teraz je zajmujesz, a co do pozo-
stałych myriarchów – [zatrzymajcie te miejsca], które teraz właśnie 
zajmujecie. Skoro rywalizacja się zaczęła, nie pora, by w jakimkol-
wiek rydwanie wymieniać konie.568 Przekażcie taksjarchom oraz 
lochagom, żeby tak ustawili się na czele falangi, by mieli każdy 
lochos po dwóch.

566 Tj. ok. 7,4 km. Stadion attycki liczył ok. 185 m.
567 arsaMasie, <…> zaJMiJ PraWe skrzydŁo (ὦ Ἀρσάμα, <…> τὸ δεξιὸν κέρας [ó Ar  sá-

ma, <…> tó deksión kéras]) ‒ jeden z uczonych proponuje uzupełnienie lakuny: τὸ ἀρι σ
τερόν, σὺ δέ, ὦ Χρυσάντα [tó aristerón, sý dé, ó Chrysánta] ‒ ‘Arsamasie, zajmij lewe, a ty, 
Chryzantasie, prawe skrzydło’.

568 Odpowiednik naszych przysłów: „nie zmienia się koni w biegu”, „nie zmienia 
się reguł w trakcie gry”.
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Każdy lochos liczył dwudziestu czterech ludzi.569

[3,22] Jeden z myriarchów zapytał:
‒ Czy wydaje ci się, Cyrusie, że ustawieni po tylu obok siebie 

będziemy w stanie wytrwać przeciw tak głębokiej falandze wroga?
Cyrus odrzekł:
‒ A jak ci się wydaje: czy falangi za głębokie, by dosięgnąć 

przeciwnika bronią,570 są zdolne zaszkodzić wrogom lub wspomóc 
współwalczących? [3,23] Wolałbym, żeby owi hoplici ustawieni po 
stu w głąb zostali raczej uszykowani po dziesięć tysięcy – w ten 
sposób walczylibyśmy z garstką ludzi.571 Natomiast dzięki głębo-
kości, w jaką ja ustawię falangę, myślę, że sprawię, iż w całości 
będzie skuteczna i pomocna samej sobie. [3,24] Za ciężkozbrojnymi 

569 Zdanie to uważane jest za glosę (rodzaj dopowiedzenia), jakkolwiek występuje 
w rękopisach. Wydaje się, że tym razem jest to rzeczywiście późniejszy dopisek. Po-
wodem zamieszczenia glosy była prawdopodobnie poprzednia uwaga, wymagająca ko-
mentarza. Najprawdopodobniej zatem dopowiedzenie umieścił jakiś czytelnik lub kopi-
sta, jeszcze starożytny lub ze średniowiecznego Bizancjum. Komentarz był potrzebny, 
ponieważ niejasny pozostaje zwrot εἰς δύο [eis dýo], który tutaj musi oznaczać ‘lochos 
po dwóch’, tj. szeroki na dwóch ludzi, czyli lochos podwójny. Dopisek nieznanego czy-
telnika wskazuje, że lochos liczący normalnie ok. 50 ludzi, u Cyrusa ma 24 żołnierzy. 
Mówiąc inaczej, Cyrus rozkazuje, by z żołnierzy stojących za sobą na głębokość ok. 
50 ludzi, jedna połowa ustawiła się obok drugiej. Z Anabazy (1,2,25) dowiadujemy się 
o lochosie złożonym z 24 lub 50 ludzi, gdzie indziej mowa o liczbie 100 ludzi (Anab. 
3,4,21; 4,8,15) – i tutaj Ksenofont skorzystał zatem z własnych doświadczeń.

570 W falandze, liczącej zbyt wiele szeregów w głąb, tylne szeregi mogły w ogóle 
nie mieć okazji, by bezpośrednio zetrzeć się z wrogiem. Dlaczego? W falandze ho-
plickiej tylko dwa pierwsze szeregi mogły, jak się uważa, bezpośrednio sięgnąć wro-
ga włóczniami; w macedońskiej falandze Aleksandra i jej hellenistycznych kontynu-
atorkach szeregów tych było zwykle pięć. Wynikało to ze sławnej innowacji króla 
Filipa Macedońskiego, który wprowadził do użycia dłuższe, 5-metrowe włócznie, 
zwane sarissami. Pierwszych pięć szeregów trzymało je poziomo, dalsze, dopóki nie 
weszły do bezpośredniej walki, pionowo (Polibiusz 18,30,1‒4; Asklepiodot, Tact. 
5,2). Bronią, o której mowa, jest tu zasadniczo włócznia. Cyrus jednak przesadza, 
gdyż sens głębokiego ustawienia wynikał z chęci „odepchnięcia” wroga siłą tylnych 
szeregów, stosując manewr othismós (por. wyżej, przyp. 261).

571 To czysto retoryczna demagogia Cyrusa, jakkolwiek istotna z innego powodu: 
Ksenofont wskazuje tutaj (innym świadectwem byłby Laches Platona), że w armiach 
greckich i wśród dowódców często musiano zastanawiać się nad sposobami najlep-
szego formowania falangi, przy czym jeden problem jawił się jako szczególnie istot-
ny: jak głęboka falanga powinna być? Panowało przekonanie, że szyk głęboki (jak 
tebański pod Leuktrami w 371 r.) gwarantował, iż wróg nie zdoła przełamać takiej 
formacji (tj. wedrzeć się w nią), a więc trudno mu będzie zmusić ją do pójścia w roz-
sypkę (zwłaszcza gdy tyle szeregów zaczynało manewr othismós; zob. 6,4,18). Cyrus 
mimo to doprowadza ten argument do absurdu: gdyby wróg ustawił się na miriady 
w głąb, jego linia bitewna byłaby rzeczywiście króciutka, a formacja przypomina-
łaby czworobok, niemal uniemożliwiający żołnierzom walkę (6,4,17). Sam Cyrus 
preferuje zatem ustawienie bardziej rozwinięte (rozciągnięte na szerokość), czyli jego 
falanga będzie miała szerszą linię bitewną, ale stanie się w zamian „płytsza”, tylko na 
lochos mający 24 żołnierzy w głąb.
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umieszczę oszczepników, a za oszczepnikami łuczników. Jakże ich 
bowiem ustawić jako stojących w pierwszym szeregu,572 skoro sami 
przyznają, że w żaden sposób nie wytrzymają starcia wręcz? Zasło-
nięci zatem przez noszących pancerze wytrwają na miejscu; jedni, 
miotając oszczepy, drudzy, wypuszczając strzały, poprzez stojących 
przed nimi na wszelki sposób szkodzić będą wrogom, a cokolwiek 
któryś z nich złego wyrządzi przeciwnikom, jasne jest, że tym sa-
mym ulży współwalczącym. [3,25] Jako ostatnich ustawię tych, którzy 
nazywani są „ostatnim szeregiem”.573 Bo tak jak nie ma żadnego 
pożytku z domu bez mocnego, kamiennego fundamentu i bez czę-
ści tworzących dach, tak samo z falangi bez pierwszych i ostatnich, 
jeśli oni właśnie nie będą waleczni, także nie ma żadnego pożyt-
ku.574 [3,26] Przeto wy ‒ nakazał ‒ ustawcie się tak, jak zalecam; i wy, 
dowódcy peltastów, rozmieśćcie za nimi w ten sam sposób swoje 
lochosy; i wy, dowódcy łuczników, za peltastami tak samo. [3,27] A ty, 
który dowodzisz „ostatnim szeregiem”, mając pod komendą zamy-
kających szyk, nakaż swoim ludziom, aby każdy dobrze przyglądał 
się tym, których ma przed sobą, i zagrzewał do walki tych, którzy 
wykonują swoją powinność, a ostro groził tym, którzy okażą się 
opieszali. Jeśli ktoś poda tyły, chcąc zdradzić, niech ukarze go śmier-
cią. Wszak zadaniem pierwszych szeregów jest słowem i czynem 
dodawanie odwagi tym, którzy idą za nimi. Wy natomiast, ustawieni 
w „ostatnim szeregu”, musicie wzbudzać u tchórzliwych większy 
strach niż wrogowie. [3,28] I będziecie to czynić! Ty, Eufratasie, który 
dowodzisz żołnierzami obsługującymi machiny, pilnuj, aby zaprzęgi 
ciągnące wieże podążały jak najbliżej falangi. [3,29] Ty, Dauchosie, 
który dowodzisz taborem, prowadź cały ten tłum za wieżami. I niech 
twoi pomocnicy surowo karzą tych, którzy wysuną się naprzód dalej 
niż to wskazane lub pozostaną w tyle. [3,30] Ty, Karduchosie, który 
dowodzisz obsługą krytych wozów wiozących kobiety, ustaw je na 
końcu, za tragarzami. Te wszystkie tłumy podążające za wojskiem 
wywołają bowiem wrażenie wielkiej ilości {i dadzą nam możliwość 
zastawienia zasadzki}, i zmuszą nieprzyjaciół do obejścia większym 
łukiem, jeśliby próbowali nas okrążyć; o ile zaś większy obszar oto-
czą, o tyle z konieczności staną się słabsi. [3,31] Uczyńcie zatem w ten 

572 stojącycH W PierWszyM szeregu (τούτους γὰρ πρωτοστάτας [tútus gár protostátas]) 
– później fachowy termin militarny; πρωτοστάτης (protostátes) był, jeśli spojrzeć na 
ustawionych za nim żołnierzy (tj. na kolumnę), zarazem ich lochagiem, czyli dowód-
cą lochosu, jaki tworzyła część kolumny (Asklepiodot, Tact. 2,3).

573 Tych, którzy nazyWani są „osTaTniM szeregieM” (τοὺς ἐπὶ πᾶσι καλουμένους [tús 
epí pási kaluménus]) ‒ czyli dosłownie ‘ci za wszystkimi’; por. także wyżej, przyp. 304.

574 Podobnym porównaniem ustawienia wojska do budowy domu posłużył się 
Ksenofont we Wspomnieniach o Sokratesie (3,1,7).
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sposób. Wy, Artaozosie i Artagersesie, ustawcie za nimi każdy po 
chiliostii waszych piechurów. [3,32] Wy, Farnuchosie i Azjadatasie, nie 
umieszczajcie wespół z całą falangą chiliostii jeźdźców, którą każdy 
z was dowodzi, ale trzymajcie ich pod bronią u swego boku w tyle, 
za wozami. Następnie przybądźcie do mnie wraz z innymi naczel-
nymi dowódcami. Musicie być w takiej gotowości bojowej, jakby-
ście mieli pierwsi ruszyć do walki. [3,33] Ty, dowódco wielbłądników, 
ustaw ich z tyłu za krytymi wozami; wykonuj to, co rozkaże ci Ar-
tagerses. [3,34] Wy, naczelni dowódcy rydwanów, będziecie losować 
swoje miejsca. Ten, który wyciągnie los, niech stanie z setką swoich 
rydwanów przed falangą; dwie pozostałe hekatostie rydwanów niech 
podążą ustawione w kolumnę na skrzydło falangi: jedna – wzdłuż 
prawego boku wojska, druga – wzdłuż lewego.575

W ten sposób rozporządził Cyrus.
[3,35] Abradatas, król Suz, powiedział:
‒ Cyrusie, dla ciebie dobrowolnie podejmuję się ustawić swój od-

dział naprzeciw czoła wrogiej falangi, o ile nie wydaje ci się inaczej.576

[3,36] Cyrus, pełen podziwu, uścisnął jego prawicę i zapytał Persów 
[dowodzących] pozostałymi rydwanami:

‒ Czy i wy zgadzacie się na to?
A kiedy odpowiedzieli, że udzielenie takiego pozwolenia nie 

byłoby szlachetne, kazał im ciągnąć losy i Abradatas wylosował 
właśnie to miejsce, które zamierzał zająć, a wypadło ono naprze-
ciwko Egipcjan. [3,37] Wówczas rozeszli się, by zatroszczyć się 
o to, co nakazał, zjedli kolację i po wystawieniu straży położyli 
się spać.

[4,1] Rankiem następnego dnia Cyrus składał ofiary, a żołnierze po 
spożyciu śniadania i złożeniu płynnych ofiar tłumnie przywdziewali 
piękne chitony, tłumnie [nakładali] piękne pancerze i hełmy. Przy-
gotowywali także konie, nakładając im naczółki oraz napierśniki, 
wierzchowcom ponadto nabiodrki, a koniom zaprzężonym do ry-
dwanów pancerze ochraniające boki, tak że cała armia połyskiwała 
brązem i lśniła purpurą.577

575 Hekatostie… usTaWione W kolumNę (ἑκατοστύες… στοιχοῦσα [hekatostýes… stoi-
chúsa]) – oba fachowe terminy wskazują, że Cyrusowa „reforma” rydwanów już się 
dokonała: oto bowiem rydwany nie są używane jako pojazdy dowożące hoplitów 
walczących pieszo, ale same stanowią regularną część jazdy. Czasownik oznaczający 
‘być ustawionym w kolumnie, być oddziałem’ (στοιχέω [stoichéo]) również w epoce 
hellenistycznej stał się terminem fachowym (Asklepiodot, Tact. 2,6; 7,4‒5). Por. wy-
żej, przyp. 532.

576 Dając tym samym dowód dzielności (areté). Czoło wrogiej falangi było 
krótkie.

577 NaczóŁki oraz NapierśNiki, WierzchoWcoM… Nabiodrki, a koNiom zaprzężoNym 
Do ryDWanóW Pancerze ocHraNiające boki (προμετωπιδίοις καὶ προστερνιδίοις καὶ 
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[4,2] Czterodyszlowy, zaprzężony w osiem koni, rydwan Abradata-
sa był również wspaniale ozdobiony. 578Kiedy zamierzał on nałożyć 
płócienny pancerz, który noszono w jego kraju, Pantheja przynosi 
mu pancerz złoty i złoty hełm, a do tego naramienniki i szerokie 
bransolety na przeguby rąk, purpurowy chiton spływający fałdami 
aż do stóp i kitę o ciemnoniebieskiej barwie. Poleciła wykonać to 
wszystko w tajemnicy przed mężem, według miary z jego rynsztun-
ku. [4,3] Zdumiał się na ten widok i zapytał Pantheję:

‒ Kobieto, chyba nie zniszczyłaś swoich klejnotów, aby sporzą-
dzić dla mnie to uzbrojenie?

‒ Na Zeusa – zawołała Pantheja ‒ przecież nie tych najcenniej-
szych! Kiedy ukażesz się innym tak wspaniale przyozdobiony, bę-
dziesz moim najwspanialszym klejnotem.

Mówiąc to, jednocześnie nakładała na niego zbroję i starała się 
ukryć łzy, które spływały jej po policzkach.

[4,4] Abradatas, który już wcześniej budził powszechny podziw, 
uzbrojony w ten rynsztunek wyglądał nadzwyczaj pięknie i niezrów-
nanie szlachetnie, ponieważ i natura nie poskąpiła mu urody. Wziął 
zatem od sługi lejce i przygotowywał się, by wstąpić już na rydwan. 
[4,5] A wówczas Pantheja, gestem nakazawszy, aby wszyscy obecni 
się oddalili, powiedziała:

τοὺς μὲν μονίππους παραμηριδίοις, τοὺς δ’ ὑπὸ τοῖς ἅρμασιν ὄντας παραπλευριδίοις 
[prometopidíois kaí prosternidíois kaí tús mén moníppus parameridíois, tús d’ hypó toís hármasin óntas 
parapleuridíois]) ‒ o naczółkach pisał Ksenofont w Anabazie (1,8,7) i piśmie O jeź-
dziectwie (12,8); por. także Arrian (Tact. 4,1; 38,8). Na temat napierśników zob. 
Ksenofont (Anab. 1,8,7; Equestr. 12,8). Nabiodrki (po grecku dosłownie: ‘przyle-
gające do ud’) ochraniały lędźwie konia (Ksenofont, Inst.Cyr. 7,1,2; Equestr. 12,8; 
Arrian, Tact. 4,1 ‒ o nabiodrkach dla jeźdźca; por. także Anab. 1,8,6). O tych trzech 
elementach konnego rynsztunku pisze też Ksenofont poniżej (7,1,2). Pojawia się tu-
taj także dodatkowy termin „pancerze ochraniające boki” – miały je nosić konie 
ciągnące rydwany. Ksenofont wskazuje więc na dwa typy bocznego zabezpiecze-
nia ochronnego konia: to osłaniające tylko lędźwie (biodra) i to chroniące całe boki 
zwierzęcia. Potwierdza to Arrian (Tact. 4,1), który jako jedyny poza Ksenofontem 
stosuje termin parapleuridía. Arrian używa ogólnego określenia na rynsztunek konia: 
ἡ κατάφρακτος ὅπλισις ([hé katáfraktos hóplisis]; ‘uzbrojenie okrywające’), wskazując 
na powszechną w jego czasach formację zwaną katafraktami, tak popularną wśród 
Partów. Ksenofont co prawda tym terminem się nie posłużył, ale sama idea była już 
być może znana Achemenidom. Herodot (9,22; por. Plutarch, Arist. 14) wspomina, 
że pod Platejami (479 r.) Grecy nie mogli zabić dobrze opancerzonego Masistiosa, 
ale nie mówi o ochronie dla konia.  lśNiŁa purpurą ‒ purpurowe tuniki nakładali 
do bitwy Spartanie (Resp.Lac. 11,3), nosili je także greccy najemnicy Cyrusa Młod-
szego (Anab. 1,2,16). Jest to kolejny przykład wykorzystywania przez Ksenofonta 
własnego doświadczenia przy opisie życia i obyczajów w czasach Cyrusa Starszego. 
Por. także niżej, 7,1,2.

578 Scena pożegnania Abradatasa i Panthei nasuwa skojarzenia z innym sławnym 
pożegnaniem: Hektora i Andromachy u Homera (Il. 6,392–502).
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‒ Abradatasie, jeśli kiedykolwiek istniały żony, które bardziej 
czciły swego męża niż własne życie, to z pewnością wiesz, iż ja 
jestem jedną z nich. Czy trzeba, żebym tego szczegółowo dowodzi-
ła? Myślę, że czyny moje bardziej cię przekonały, niż słowa, które 
mogłabym teraz wypowiedzieć. [4,6] Jednak chociaż moje uczucia 
wobec ciebie są takie, jak sam wiesz, przysięgam ci na moją i twoją 
miłość, że wolałabym wspólnie z moim małżonkiem, który okazał 
się dzielnym człowiekiem, zostać pochowana, niż żyć okryta hańbą 
z mężem hańbą okrytym. Tak bardzo uważam nas oboje – i ciebie, 
i siebie – za godnych czegoś pięknego. [4,7] Sądzę, że jesteśmy winni 
Cyrusowi wielką wdzięczność za to, że gdy stałam się branką579 i wy-
brano mnie dla niego, nie chciał ani posiadać mnie jako niewolnicy, 
ani jako kobiety wolnej o zhańbionym imieniu, lecz strzegł mnie dla 
ciebie niczym żonę brata. [4,8] Ponadto, kiedy Araspas, który mnie 
pilnował, uciekł od niego, obiecałam mu, że jeśli pozwoli mi posłać 
po ciebie, w twojej osobie przybędzie do niego przyjaciel o wiele 
bardziej od Araspasa godny zaufania i odważniejszy.580

[4,9] Tak powiedziała. Abradatas, podziwiając te słowa, położył 
rękę na jej głowie i spoglądając w niebo, pomodlił się:

‒ Najpotężniejszy Zeusie, pozwól mi okazać się mężem godnym 
Panthei i przyjacielem godnym Cyrusa, który obdarzył nas szacunkiem!

Kiedy to rzekł, wstąpił na rydwan przez drzwiczki pudła. [4,10] 
Gdy wszedł i woźnica zamknął drzwiczki wozu, nie mogąc inaczej 
okazać mu czułości, Pantheja pocałowała rydwan i kiedy wóz ruszył, 
podążała za nim, niezauważona przez męża tak długo, aż Abradatas, 
kiedy się odwrócił, dojrzał ją i zawołał:

‒ Odwagi, Panthejo, bądź zdrowa i oddal się już!
[4,11] Wówczas eunuchowie i służebne podeszli i odprowadzili ją 

do wozu, a następnie tam ułożyli i osłonili kotarami. A ludzie, choć 
piękny był widok Abradatasa i jego rydwanu, nie byli zdolni wcześ-
niej patrzeć na niego, zanim Pantheja się nie oddaliła.581

579 gDy staŁam się braNką ‒ los kobiet wziętych do niewoli był okrutny. Już 
w Iliadzie (2,354‒355) Achajowie zapowiadają, co uczynią z Trojankami, a ten bo-
lesny temat rozwinie Eurypides w Trojankach i Hekabe, nakreślony zresztą przez 
niego właśnie z punktu widzenia kobiet.

580 Por. wyżej, 6,1,45.
581 Epizod pożegnania małżonków, tyleż teatralny, patetyczny i tragiczny (nigdy 

już się nie zobaczą), co ckliwy i sentymentalny, wzbogaca bardzo przemyślana ce-
lebracja owych chwil, w których gesty (ukazane ze szczegółami) wydają się równie 
ważne jak słowa. Tak jest z niespodziewanym pomysłem (trafnym jednak z punktu 
widzenia dramaturgii opisywanej sceny) całowania odjeżdżającego rydwanu ‒ w sce-
nie tej Ksenofont celniej oddał uczucie Panthei do męża, niż gdyby się silił na ustne 
wyznanie. Antyczni teoretycy stylu nazywali taką umiejętność ἐνάργεια ([enárgeia]; 
łac. evidentia), co odpowiadałoby polskiej ‘plastyczności’: czytelnik zostaje „zmie-
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[4,12] Gdy składane przez Cyrusa ofiary wypadły pomyślnie, a woj-
sko uszykowało się zgodnie z jego rozkazami, po obsadzeniu no-
wych punktów obserwacyjnych, wysuniętych przed te, które zajęto 
wcześniej, wezwał naczelnych dowódców i tak powiedział:

‒ [4,13] Przyjaciele i sprzymierzeńcy, bogowie ukazują nam takie 
same znaki wróżebne jak wtedy, kiedy dali nam poprzednie zwy-
cięstwo. Pragnę, abyście o tym pamiętali, bo pamiętając, ruszycie 
do boju, jak sądzę, nabrawszy większej otuchy. [4,14] Jesteście prze-
cież wyćwiczeni w sprawach wojennych o wiele bardziej niż wasi 
wrogowie, żyjecie razem i tworzycie jeden szyk bojowy o wiele 
dłużej niż wrogowie, ponadto odnieśliście zwycięstwo, walcząc 
ramię przy ramieniu, a wielu wrogów doznało wszak wspólnej 
klęski. Co do żołnierzy obu stron, którzy nie brali jeszcze udziału 
w bitwie ‒ ci po przeciwnej stronie wiedzą, że mają w stojących 
obok nich towarzyszach zdrajców, wy zaś, którzy jesteście z nami, 
wiecie, że stoczycie walkę u boku żołnierzy chętnych do udzielenia 
pomocy współwalczącym. [4,15] Jest czymś naturalnym, że żołnierze 
ufający sobie wzajemnie walczą zgodnie, trwając niewzruszenie 
na pozycjach, a nieuniknionym, że niedowierzający sobie chcą, 
każdy jak najszybciej, znaleźć się z dala od pola bitwy. [4,16] Ruszaj-
my zatem, mężowie, na wroga, mając uzbrojone rydwany przeciw 
nieuzbrojonym [rydwanom] nieprzyjaciela, tak jak uzbrojonych 
jeźdźców i konie przeciw ich nieuzbrojonym, aby walczyć z nimi 
wręcz. [4,17] Bić się będziecie z piechotą, z którą ścieraliście się już 
wcześniej, a Egipcjanie są przecież podobnie uzbrojeni i podobnie 
ustawieni. Mają tarcze zbyt duże, by można spoza nich coś zdziałać 
lub dostrzec, a skoro ustawieni są na sto rzędów w głąb, jest jasne, 
że będą sobie wzajemnie przeszkadzać w walce i bić się będzie 
zaledwie drobna ich cząstka. [4,18] Jeżeli liczą na to, że naciskając 
na nas, zepchną nas z pozycji, trzeba będzie najpierw powstrzy-
mać ich końmi i żelazem wzmocnionym siłą koni.582 Nawet gdyby 
ktoś z nich wytrwał na miejscu, jak zdoła walczyć równocześnie 
z konnicą, falangą i wieżami? Żołnierze z wież przybędą nam z po-
mocą i rażąc wrogów z wysoka, pozbawią ich możliwości stawia-
nia oporu. [4,19] Jeżeli uważacie, że jeszcze o czymś zapomniałem, 
przypomnijcie o tym, abyśmy, z pomocą bogów, nie odczuwali 
żadnego niedostatku. W ogóle jeżeli ktoś chce zabrać głos, niech 
mówi! Jeżeli nie, to gdy podejdziecie do ofiar i pomodlicie się do 
bogów, którym je złożyliśmy, udajcie się do [swoich] oddziałów. 

niony” w widza, tak łatwo jest mu bowiem „ujrzeć” opisywaną scenę; por. Plutarch 
(Glor.Ath. 3 = Mor. 346e‒347b).

582 Cyrus ma tu na myśli kosy umocowane przy osiach rydwanów.
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[4,20] I niech każdy z was przypomni swoim ludziom o tym, o czym 
wam mówiłem. Niech też dowiedzie podwładnym, okazując nie-
ustraszoną postawę, oblicze i mowę, że sam godny jest, by spra-
wować dowództwo.583

583 Ostatnie w tej księdze przemówienie Cyrusa to piękny przykład adhortacji 
do żołnierzy (w teorii retorycznej byłby to γένος ἐπιδεικτικόν [génos epideiktikón]; zob. 
6,2,14‒20), w jakie obfituje historiografia grecka. Znakomitymi, podobnymi w wy-
mowie do tego przemówienia, przykładami byłyby tu mowy „przytoczone” u Tuki-
dydesa: Brazydasa (2,87; 4,126), Formiona (2,89), Gylipposa (7,66‒68) czy Nikiasza 
(7,61‒64. 69. 77). Dziś panuje przekonanie, iż chociaż nie można brać tych prze-
mówień dosłownie (pozostają z natury retorycznymi popisami), gdyż jako takie są 
konstrukcją autora, ich treść nie była zupełnie fikcyjna i opierała się na argumentach 
wysuwanych w prawdziwych mowach lub rozmowach. I tutaj mowa Cyrusa jest hi-
storyczną fikcją, jednak składa się z obserwacji doświadczonego żołnierza.




