
KSI¢GA SIÓDMA

[1,1] Polecając się bogom w modlitwie, [dowódcy] odjechali do swo-
ich oddziałów, a Cyrusowi i jego ludziom, kiedy byli jeszcze zajęci 
ofiarami, słudzy dostarczyli potrawy i napoje.584 Cyrus, po ofiarowa-
niu bogom pierwocin, tam, gdzie stał, spożywał śniadanie, dzieląc 
się z każdym, komu akurat zabrakło jedzenia, po czym wylał płynną 
ofiarę, odmówił modlitwę i wypił, a jego gwardia przyboczna uczyniła 
podobnie.585 Następnie zwrócił się z błaganiem do Zeusa Ojcowskie-
go, by zechciał być przewodnikiem i sprzymierzeńcem, dosiadł ko-
nia i to samo rozkazał zrobić swojej świcie. [1,2] Gwardia przyboczna 
Cyrusa uzbrojona była podobnie jak Cyrus: w purpurowe chitony, 
spiżowe pancerze i hełmy z białymi pióropuszami, krótkie miecze, 
a także oszczepy z drewna dereniowego,586 przypadające po jednym 

584 [DoWóDcy] oDJechali Do sWoich oddziaŁów ‒ zgodnie z poleceniem wydanym 
przez Cyrusa w ostatnim przemówieniu przed bitwą (6,4,19).  byli Jeszcze zajęci 
ofiaraMi ‒ Cyrus złożył już ofiary tego ranka, by na podstawie wróżb z wnętrzności 
zwierząt dowiedzieć się, czy może podjąć bitwę. Wróżby wypadły pomyślnie (6,4,1. 
12). Nieustanne składanie ofiar ma świadczyć o szczególnej pobożności Cyrusa, któ-
ry przypomina pod tym względem samego Ksenofonta.

585 cyrus, Po ofiaroWaniu bogoM PierWocin, TaM, gDzie staŁ, spożywaŁ śNiada-
nie ‒ żołnierze zjedli śniadanie i wylali płynne ofiary wczesnym rankiem (6,4,1), 
natomiast Cyrus i jego świta, zajęci przedtem składaniem ofiar, mogą ‒ po po-
święceniu bogom pierwocin pokarmów ‒ posilić się dopiero teraz. Poświęca-
nie bogom przed każdym posiłkiem pierwocin pokarmów i napojów (ἀπαρχαί 
[aparchaí]) było obyczajem greckim i miało na celu ułagodzenie boskiej zazdrości 
oraz uświęcenie aktu jedzenia.  wylaŁ pŁyNNą ofiarę ‒ Ksenofont generalnie 
przypisuje Persom greckie rytuały religijne, takie jak wróżby z krwawych ofiar 
oraz libację, a także wprowadza grecki panteon bóstw, z Zeusem na czele (zob. 
niżej, 7,1,3. 10).

586 Drewno to odznaczało się dużą wytrzymałością i sprężystością (Wergiliusz, 
Georg. 2,447). Takich oszczepów używali perscy jeźdźcy w czasach Ksenofonta 
(Hist.Graec. 3,4,14). Uzbrojenie i wyposażenie gwardii przybocznej Cyrusa było 
w istocie takie samo jak pozostałego wojska. Por. opis zbrojenia się armii perskiej 
przed zbliżającą się bitwą (6,4,1).
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na każdego żołnierza, konie zaś miały na sobie naczółki, napierśniki 
i nabiodrki z brązu; te same nabiodrki chroniły zarazem i człowieka. 
Tylko tym różniło się uzbrojenie Cyrusa od [rynsztunku] wszystkich 
innych, że tamci mieli oręż jedynie pozłacany, a broń Cyrusa jaśniała 
jak lustro.587 [1,3] Kiedy dosiadł konia i rozglądał się, dokąd powinien 
się udać, po prawej stronie rozległ się grzmot.588 Zawołał więc:

‒ Pójdziemy za tobą, Zeusie Największy!
I ruszył w drogę, mając po swojej prawej stronie Chryzantasa, 

dowódcę jazdy, oraz jeźdźców, po lewej zaś Arsamasa i pieszych.589 
[1,4] Przekazał rozkaz, żeby patrzeć na znak bojowy i posuwać się 
miarowo. Jego znakiem był złoty orzeł rozpięty na długiej włóczni. 
Jeszcze i teraz takie samo godło przysługuje królowi Persów.590 Nim 
dostrzeżono nieprzyjaciół, trzykrotnie pozwolił wojsku odpocząć.591

[1,5] Kiedy posunęli się do przodu o około dwadzieścia stadiów, za-
czynali już dostrzegać z oddali armię nieprzyjacielską nadchodzącą 
z przeciwka.592 Skoro obie strony zbliżyły się na odległość wzroku 
i nieprzyjaciele zorientowali się, że znacznie górują nad przeciwni-
kiem długością szyku, zatrzymali swoją falangę – inaczej nie uda-
łoby się przeprowadzić okrążenia – i wygięli w łuk, formując szyk 
z obu stron w kształt litery gamma, dzięki czemu mogli walczyć jed-
nocześnie ze wszystkich stron.593 [1,6] Cyrus, obserwując ten manewr, 

587 Porównanie jak najbardziej trafne, ponieważ lustra antyczne wykonywano 
m.in. z wypolerowanego metalu, najczęściej ze srebra, a czasem ze złota (Eurypides, 
Hecub. 925; Seneka Młodszy, Nat.quaest. 1,17; Klaudiusz Elian, Var.hist. 2,58), a na-
wet szkła (Pliniusz Starszy, NH 36,26). Lustra nie pojawiają się u Homera, ale w li-
teraturze epoki klasycznej już tak (Eurypides, Med. 1161; Orest. 1112); por. Pliniusz 
Starszy (NH 33,9). Istnieje niezwykle sugestywny przykład broni będącej lustrem: 
na Mozaice Aleksandra ginący Pers widzi swą przerażoną twarz w odbiciu na tarczy 
i na tę twarz, odbitą na powierzchni tarczy, patrzą jednocześnie oglądający mozaikę.

588 O znaczeniu takiego znaku wróżebnego zob. wyżej, 1,6,1; o znaczeniu strony, 
po jakiej się ukazał, zob. 2,1,1. Reakcja Cyrusa wydaje się jednak dziwna: dlaczego 
doskonały strateg nie wie, dokąd ma się udać w tak kluczowym momencie, i Kseno-
font decyduje się na zastosowane dość sztucznego (z literackiego punktu widzenia) 
rozwiązania, jakim jest grzmot (jak gdyby potrzebny był tutaj deus ex machina)? 
Albo jest to pewne niedopatrzenie autora, albo chodzi o podkreślenie, że tyle jest 
spraw do przypilnowania, iż wódz waha się, co wybrać najpierw.

589 Chryzantas zajął stanowisko na prawym skrzydle, a Arsamas na lewym, zgodnie 
z rozkazem Cyrusa wydanym na odprawie dowódców w przeddzień bitwy (6,3,21).

590 Takie samo godło królewskie – złoty orzeł niesiony na włóczni – towarzyszyło 
Artakserksesowi II w bitwie pod Kunaksą (Anab. 1,10,12; Kurcjusz Rufus 3,3,16).

591 Dla zaoszczędzenia sił żołnierzy przed czekającym ich starciem.
592 o okoŁo dwadzieścia sTaDióW ‒ tj. ok. 3,7 km.  zaczynali już dostrzegać 

z oDDali armię Nieprzyjacielską NadcHodzącą z przeciwka ‒ reminiscencja z bitwy 
pod Kunaksą (Anab. 1,8,8n.).

593 Jak Araspas doniósł przed bitwą Cyrusowi, Krezus od początku dążył do 
maksymalnego rozciągnięcia swojej linii bojowej celem oskrzydlenia przeciwnika 
(6,3,20). Zgodnie z tym założeniem taktycznym Krezus wstrzymuje centrum, a wy-
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tym bardziej nie zmieniał kierunku marszu, lecz prowadził wojsko 
jak dotąd. Kiedy więc zobaczył, jak daleko ku przodowi zatoczyli łuk 
po obu stronach i jak znacznie przez to rozciągnęli skrzydła, zapytał:

‒ Zauważyłeś, Chryzantasie, gdzie dokonują zwrotu?
‒ Oczywiście ‒ odpowiedział Chryzantas ‒ i dziwię się, jak mi się 

bowiem wydaje, zbyt daleko odsunęli skrzydła od centrum swojej 
linii bojowej.

‒ Tak, na Zeusa ‒ przytaknął Cyrus ‒ i od naszej również.594 [1,7] 
Jaki jest tego powód? Taki, oczywiście ‒ mówił ‒ że uczynili to 
z obawy, byśmy ich nie zaatakowali, jeśli zbyt blisko nas znajdą się 
ich skrzydła, a środek [ich] falangi będzie jeszcze pozostawać w tyle.

‒ Jakże w razie czego ‒ zapytał Chryzantas ‒ jedni będą mogli 
przyjść z pomocą drugim, pozostając w takim oddaleniu od siebie?595

‒ Wszak jest oczywiste ‒ odparł Cyrus ‒ że kiedy [ich] posuwa-
jące się do przodu skrzydła znajdą się na wysokości flanki naszego 
wojska, zmienią front linii bojowej i ruszą ku nam, by jednocześnie 
ze wszystkich stron podjąć walkę.596

‒ [1,8] A zatem ‒ ponownie zapytał Chryzantas ‒ czy ich plan wy-
daje ci się skuteczny?

‒ Tak, ale w odniesieniu do tego, co widzą, bo względem tego, 
czego nie widzą, jest jeszcze gorszy, niż gdyby maszerowali usta-
wieni w kolumnach.597 Lecz ty, Arsamasie ‒ rozkazał ‒ prowadź 
powoli pieszych, tak jak ja to robię, a ty, Chryzantasie, podążaj obok 

suwa do przodu skrzydła, by móc zaatakować nie tyle ze wszystkich, co ‒ ściśle bio-
rąc ‒ z trzech stron: od frontu i z boków utworzonych przez skrzydła. W rezultacie 
więc szyk bojowy Krezusa przybrał postać nie jednej litery gamma (Γ), lecz dwóch 
odwróconych względem siebie znaków gamma (Γ Γ); por. niżej, przyp. 612.

594 W trakcie manewru okrążającego Krezus popełnia dwa błędy: jego skrzydła 
odrywają się od centrum, a rozchodząc się za bardzo na boki, tracą również kontakt 
wzrokowy ze sobą nawzajem i z nieprzyjacielem. Pierwszy błąd zauważa Chryzan-
tas, a na drugi zwraca uwagę Cyrus.

595 Chryzantas ma na myśli niewątpliwie wzajemne wsparcie, jakiego mogą 
udzielić sobie dwa człony armii, ale z tekstu nie wynika, czy chodzi o wsparcie mię-
dzy skrzydłami, czy między skrzydłami a centrum.

596 Cyrus przewiduje, że równoczesny atak nastąpi nie tylko ze skrzydeł, ale 
i z centrum armii Krezusa.

597 Cyrus daje do zrozumienia, że poza zasięgiem wzroku przeciwnika znajdują 
się oddziały posuwające się za taborami i krytymi wozami kobiet: piechota Artaozosa 
i Artagersesa, jazda Farnuchosa i Asiadatasa oraz wielbłądy (6,3,31–33; 7,1,22). Te 
odwody miały uderzyć z zaskoczenia w decydującym momencie bitwy na flanki nie-
przyjaciela. Dla Krezusa, nieświadomego niebezpieczeństwa, byłoby więc już lepiej, 
gdyby jego wojsko maszerowało w połączonych kolumnach (κατὰ κέρας [katá kéras]; 
zob. wyżej, 1,6,46), a nierozwinięte skrzydła pozostawały w jednej linii z centrum. 
Już na odprawie dowódców w przededniu bitwy Cyrus zakładał (6,3,30), że zaplano-
wane przez niego ustawienie własnej armii, z maksymalnie rozbudowanymi tyłami, 
uniemożliwi przeciwnikowi przeprowadzenie manewru okrążającego.
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niego ze swoją konnicą w taki sam sposób! Ja udam się tam, skąd, 
jak mi się wydaje, będzie najlepiej rozpocząć bitwę, a jednocześnie 
po drodze sprawdzę dokładnie, jak się mają nasze sprawy. [1,9] Skoro 
tam przybędę, to w chwili, gdy maszerując do przodu, zbliżymy się 
już do nieprzyjaciół na niewielką odległość, zaintonuję pean, a wy 
przyśpieszcie wówczas kroku. Od razu zorientujecie się, kiedy roz-
poczniemy walkę wręcz z nieprzyjacielem, bo podniesie się, jak są-
dzę, niemała wrzawa, a w tym momencie zaatakuje już przeciwnika 
Abradatas na czele rydwanów ‒ taki mianowicie otrzyma rozkaz.598 
Trzeba, żebyście wy posuwali się tuż za rydwanami, jako że w ten 
sposób uderzymy na nieprzyjaciół znajdujących się w największym 
zamieszaniu. Tak szybko, jak tylko będę mógł, pojawię się i ja, ści-
gając przeciwnika, jeśli bogowie pozwolą.

[1,10] Tak powiedział i po przekazaniu hasła „Zeus Zbawca i Prze-
wodnik”599 odjechał. Przejeżdżając między rydwanami i opance-
rzoną piechotą, za każdym razem, kiedy tylko kierował wzrok na 
żołnierzy w szeregach, do jednych mówił tylko:

‒ Mężowie, jak miło widzieć wasze twarze!
Innych znów pytał:
‒ Czy wiecie, mężowie, że walka toczy się teraz nie tylko o dzi-

siejsze zwycięstwo, lecz i o to, które wywalczyliście wcześniej,600 
i o wszelką pomyślność?

[1,11] Przejeżdżając koło następnych, do nich z kolei powiedział:
‒ Mężowie, za to, co się wydarzy, nie należy w żadnym wypad-

ku winić bogów, zaoferowali nam bowiem wiele dóbr do zdobycia. 
A zatem, mężowie, stańmy się dzielnymi!

[1,12] Do jeszcze innych rzekł znowu:
‒ Mężowie, na jakąż piękniejszą ucztę601 zapraszalibyśmy siebie 

nawzajem, jeśli nie na tę? Teraz właśnie nadarza się sposobność 

598 Abradatas dowodził setką rydwanów, ustawionych przed czołem falangi 
ciężkozbrojnych, dwieście pozostałych rydwanów Cyrusa zajęło stanowiska na pra-
wym i lewym skrzydle falangi (6,3,34).

599 Nieco inną wersję hasła podanego przez Cyrusa przed bitwą zob. wyżej, 
3,3,58; por. także wyżej, przyp. 318.

600 Ponieważ ewentualna klęska niweczy wcześniejsze zwycięstwo.
601 na jakąż piękNiejszą ucztę (τίνα ποτ’ ἂν καλλίονα ἔρανον [tína pot’ án kallíona 

éranon]; dosłownie: ‘na jaką piękniejszą ucztę składkową’) – ucztę składkową orga-
nizowano regularnie, a każdy członek nieformalnego stowarzyszenia wpłacał udział 
w formie miesięcznej składki (Arystoteles, EN 8,11), w przeciwieństwie do bardziej 
znanego sympozjonu (συμπόσιον [sympósion]), który odbywał się na koszt gospodarza 
wydającego ucztę i zapraszającego gości. Identyczną przenośnią „najpiękniejszej 
uczty” posłużył się Tukidydes (2,43,1) w słynnej mowie pogrzebowej Peryklesa. Żar-
tobliwym tonem Cyrus chce pozyskać zaufanie żołnierzy w krytycznej chwili przed 
bitwą, a przy tym różnicuje efekty retoryczne w zależności od kategorii słuchaczy.
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dla tych, którzy okażą się dzielni, by dostarczyć sobie wzajemnie 
nieprzeliczonych dóbr.

[1,13] Do kolejnych tak:
‒ Wiecie, jak sądzę, mężowie, że teraz nagrodą dla zwycięzców 

jest ścigać, ranić, zabijać, posiadać wszelakie dobra, cieszyć się sła-
wą, być wolnym i panować, a tchórzom, co oczywiste, przypadają 
w udziale przeciwieństwa tych rzeczy. Ktokolwiek więc kocha sa-
mego siebie, niech walczy razem ze mną, bo ja ze swej strony nie 
zaangażuję się w nic złego ani haniebnego.

[1,14] Kiedy znalazł się w pobliżu tych, którzy dzielili z nim już 
wcześniej trudy walki, odezwał się tylko:

‒ Czyż trzeba mówić do was, mężowie? Wiecie przecież dobrze, 
jak spędzają dzień w bitwie ludzie dzielni, a jaki tchórzliwi.602

[1,15] Przejeżdżając koło Abradatasa, zatrzymał się. A Abradatas 
oddał lejce woźnicy i zbliżył się do niego, nadbiegli też inni spośród 
stojących w pobliżu piechurów i woźniców rydwanów. Cyrus prze-
mówił więc do zgromadzonych:

‒ Bóg, Abradatasie, jak sobie tego słusznie życzyłeś, uznał za 
stosowne, żebyście, ty i twoi ludzie, zostali naszymi najważniejszy-
mi sprzymierzeńcami.603 Ty zaś o tym pamiętaj, kiedy będziesz już 
musiał ruszyć do boju, że Persowie nie tylko będą patrzeć na was 
z podziwem, lecz i pośpieszą za wami, i nie pozwolą, byście walczyli 
w osamotnieniu.

[1,16] Abradatas rzekł:
‒ Jeśli chodzi o nas, Cyrusie, wydaje mi się, że wszystko jest 

w porządku. Moją obawę wzbudzają natomiast flanki, ponieważ wi-
dzę, że skrzydła wojsk nieprzyjacielskich są znacznie bardziej roz-
ciągnięte i wzmocnione rydwanami oraz wszelkim rodzajem broni, 
a po naszej stronie oprócz rydwanów nie ma im czego przeciwstawić. 
Toteż, gdyby nie przydzielone mi losem stanowisko ‒ dodał ‒ wsty-
dziłbym się, znajdując się na tym miejscu, bo uważam, że zajmuję 
znacznie bezpieczniejszą pozycję.604

602 Na końcu Cyrus zwraca się do żołnierzy zwanych „ostatnim szeregiem”; por. 
wyżej, przyp. 304.

603 Abradatas chciał na ochotnika objąć wraz z setką swoich rydwanów kluczowe 
i najbardziej niebezpieczne stanowisko przed frontem falangi, naprzeciwko Egipcjan, 
ale perscy dowódcy rydwanów nie wyrazili na to zgody, traktując takie rozwiąza-
nie jako ujmę na swoim honorze, dopiero więc w trakcie losowania przypadła mu 
w udziale pozycja, którą wcześniej dla siebie wybrał (6,3,35n.).

604 Ponieważ skrzydła wojsk nieprzyjacielskich rozwinęły się i rozbudowały, 
Abradatas uważa, że jego pozycja straciła na znaczeniu, wolałby więc wystawić się 
na niebezpieczeństwo, przenosząc się na którąś z zagrożonych i słabych, jego zda-
niem, flanek perskich.
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[1,17] Cyrus odparł na to:
‒ Jeśli u ciebie wszystko w porządku, nie obawiaj się, bo z po-

mocą bogów oczyszczę te flanki z nieprzyjaciół. Zaklinam cię jed-
nak: nie atakuj wcześniej nieprzyjaciół {Egipcjan}, chociaż masz 
ich naprzeciwko, dopóki nie dostrzeżesz, że do ucieczki rzucili się 
ci, których teraz się obawiasz! ‒ Chełpił się tak tylko w obliczu ma-
jącej nastąpić bitwy, ponieważ w innych sytuacjach nigdy nie prze-
chwalał się w ten sposób.605 ‒ Kiedy więc zobaczysz ich w trakcie 
ucieczki, wiedz, że ja już tam się pojawiłem, i ruszaj na przeciw-
nika, bo będziesz miał wówczas do czynienia z nieprzyjacielem, 
którego ogarnęło największe przerażenie, a twoi ludzie będą w tym 
momencie przepełnieni odwagą. [1,18] A gdybyś, Abradatasie, miał 
teraz jeszcze chwilę czasu, na wszelki wypadek przejedź wzdłuż 
szeregu własnych rydwanów i zachęć swoich żołnierzy do boju, 
jednym dodając otuchy samym swoim widokiem, w innych umac-
niając nadzieję. Byście okazali się najdzielniejsi spośród walczą-
cych na rydwanach, trzeba ich natchnąć zapałem do walki. Musisz 
wiedzieć, że jeśli nasze sprawy przybiorą pomyślny obrót, wszyscy 
powiedzą potem, iż nie ma niczego bardziej godnego pożądania 
od dzielności.

Abradatas, objeżdżając swoje stanowiska, czynił więc tak, jak 
mu tamten polecił.

[1,19] Cyrus natomiast, gdy dotarł na lewe skrzydło, gdzie znajdo-
wał się Hystaspas na czele połowy jazdy Persów,606 zawołał go po 
imieniu i rzekł:

‒ Hystaspasie, czy widzisz, że teraz to sprawa twego pośpiechu? 
Jeśli bowiem jako pierwsi uderzymy na nieprzyjaciół, nikt z naszych 
nie zginie.607

[1,20] Hystaspas odpowiedział z uśmiechem:

605 Do tego miejsca Cyropedii nawiązuje Plutarch (Laud.ips. 16 = Moralia 545b), 
usprawiedliwiając samochwalstwo (w tym wypadku Cyrusa) w określonych okolicz-
nościach dla podniesienia na duchu przyjaciół i dla dobra sprawy.

606 W przededniu bitwy Cyrus posyłał Hystaspasa na czele 1000 jeźdźców w celu 
odstraszenia jazdy nieprzyjacielskiej zagrażającej perskim punktom obserwacyjnym 
(6,3,13). Na odprawie dowódców nie pada jednak imię Hystaspasa i należy przyjąć, 
że znajdował się on w grupie tych dowódców, którym Cyrus każe zachować dotych-
czasowe stanowiska w myśl zasady, że „skoro wyścig się zaczął, w żadnym rydwanie 
nie wymienia się koni” (6,3,21). Dopiero tutaj dowiadujemy się, że Hystaspas miał 
w bitwie dowodzić połową jazdy perskiej, umieszczonej przez Cyrusa na lewym 
skrzydle kierowanym przez Arsamasa (6,3,21; 7,1,3).

607 Cyrus zwraca się do Hystaspasa żartobliwym tonem, tak jak przedtem do 
żołnierzy, ponieważ chce pokazać, że zachowuje zimną krew, i pragnie, by jego po-
stawa udzieliła się innym. Hystaspas zareaguje więc uśmiechem i też odpowie mu 
żartobliwie. Taką samą lekkość dowcipu demonstrował Cyrus podczas żartów z Ga-
datasa na początku księgi 6.
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‒ Ależ przedmiotem naszej troski będą ci, którzy znajdują się 
naprzeciwko, a jeśli chodzi o tych z boku, to rozkaż innym, żeby 
też nie zwlekali.

Cyrus odrzekł:
‒ Do nich udam się osobiście, lecz ty, Hystaspasie, pamiętaj, jeśli 

któremukolwiek z nas bóg da zwycięstwo, a jeszcze gdzieś nieprzyja-
ciel będzie stawiał opór, natychmiast masz tam włączyć się do walki.

Po wydaniu tych instrukcji odjechał. [1,21] Kiedy znalazł się w po-
bliżu flanki i koło dowódcy ustawionych tam rydwanów, odezwał 
się do niego:

‒ Przybywam, żeby was wesprzeć, lecz kiedy zauważycie, że 
my uderzamy na czoło ich skrzydła, wówczas i wy spróbujcie rów-
nocześnie przebić się przez nieprzyjaciół, będziecie wszak o wiele 
bardziej bezpieczni, gdy znajdziecie się po zewnętrznej stronie, niż 
pozostając zamknięci w środku.608

[1,22] Kiedy jadąc znowu dalej, dotarł na tyły krytych wozów, wy-
dał rozkaz Artagersesowi i Farnuchosowi mającym wokół siebie po 
chiliostii pieszych i konnych, aby pozostali na miejscu.

‒ Skoro zaś spostrzeżecie ‒ powiedział ‒ że ja uderzam na znaj-
dujących się naprzeciwko naszego prawego skrzydła, wówczas i wy 
atakujcie tych, których macie przed sobą. Będziecie walczyć ‒ do-
dał ‒ rozciągnięci w falangę, kiedy jesteście najsilniejsi, z wojskiem 
ustawionym w kolumnach, kiedy jest najsłabsze.609 A jazda nie-
przyjacielska, jak widzicie, zajmuje najbardziej wysuniętą pozycję. 
Najlepiej wyślijcie na nią oddział wielbłądów i wiedzcie dobrze, że 
nim dojdzie do walki, ujrzycie nieprzyjaciół w sytuacji wzbudzającej 
jedynie śmiech.610

[1,23] Po dokonaniu przeglądu Cyrus udał się na prawe skrzydło. 
Krezus natomiast, kiedy już się zorientował, że centrum jego linii 

608 Cyrus zamierza uderzyć z prawego skrzydła na lewe skrzydło wroga, nato-
miast dowódca rydwanów, ustawionych na lewej flance sił perskich, powinien w tym 
samym momencie zaatakować prawe skrzydło wojsk Krezusa.

609 Antyczni taktycy uznawali zastosowany tutaj przez Cyrusa atak szykiem 
frontalnym na flankę nieprzyjaciela za jeden z najskuteczniejszych sposobów natar-
cia; zob. Ksenofont (Anab. 1,10,9; 4,6,6; Hist.Graec. 7,4,23), Arrian (Anab. 1,6,10; 
1,13,5; 1,14,7; 5,16,4).

610 Tzn. konie nie wytrzymają widoku, a raczej zapachu, wielbłądów i zajmująca 
prawe skrzydło armii Krezusa doskonała jazda lidyjska pójdzie w rozsypkę, jak to 
rzeczywiście się stało, zgodnie z przypuszczeniem Cyrusa (7,1,27). Sposób reagowa-
nia koni na wielbłądy mógł Ksenofont dokładnie poznać podczas swojej wyprawy do 
Azji u boku Cyrusa Młodszego; por. także Herodot (1,80; 7,87), Arystoteles (Hist.
anim. 6,18 = 571b), Klaudiusz Elian (Nat.anim. 3,7); odwrotnie Pliniusz Starszy, 
który z kolei wielbłądowi przypisuje naturalny strach przed koniem (NH 8,36). Zob. 
ponadto niżej, przyp. 617.
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bojowej, gdzie on sam zajmował stanowisko, znalazło się bliżej nie-
przyjaciela niż rozciągnięte zanadto skrzydła, dał znak skrzydłom, 
żeby zaprzestały dalszego marszu i w tymże samym miejscu dokona-
ły zwrotu. Kiedy więc flanki zatrzymały się naprzeciwko armii Cyru-
sa, rozkazał im maszerować prosto na nieprzyjaciela.611 [1,24] I w ten 
sposób trzy linie bojowe uderzały na wojsko Cyrusa: jedna od frontu, 
a z dwóch pozostałych ‒ jedna od prawej strony, druga od lewej, 
toteż wielki strach padł na całą armię Cyrusa. Bo jak mała litera pi 
wyryta w kamieniu i umieszczona w dużej,612 tak i wojsko Cyrusa 
ze wszystkich stron, z wyjątkiem tyłów, zamknięte zostało przez 
nieprzyjaciół: jeźdźców, hoplitów, peltastów, łuczników i rydwany. 
[1,25] Jednakże, zgodnie z rozkazem Cyrusa, wszyscy zwrócili się 
twarzami do nieprzyjaciół.613 I wszędzie zapanowała głęboka cisza 
z obawy przed tym, co miało się wydarzyć. Kiedy Cyrus uznał, że 
nadszedł odpowiedni moment, zaintonował pean, a całe wojsko pod-
jęło pieśń.614 [1,26] Po czym wznieśli jeszcze okrzyk wojenny do Eny-
aliosa,615 a w tej samej chwili Cyrus ruszył do ataku na czele jazdy 
i kierując się prosto na flankę nieprzyjaciół, natychmiast wszczął 
z nimi bezpośrednią walkę. Piechota, ustawiona w szyku bojowym, 
w pośpiechu starała się za nim nadążać i osłaniać go z dwóch stron, 

611 Taktyka Krezusa okazała się więc zgodna z wcześniejszymi przewidywaniami 
Cyrusa (7,1,7). Prawe skrzydło wojsk lidyjskich wykonało zwrot na lewo, lewe na 
prawo i dzięki zmianie frontu z ustawienia kolumnowego utworzył się szyk liniowy, 
niebędący jednak w pełni wartościowym szykiem bojowym.

612 bo jak maŁa liTera pi WyryTa W kamieNiu i uMieszczona W dużej (ὥσπερ γὰρ 
μικρὸν πι λίθινον ἐν μεγάλῳ τεθέν [hósper gár mikrón pi líthinon en megálo tethén]) ‒ w prze-
kładzie przyjęto wariant tekstu z wydania Delebecque’a, tj. wprowadzoną przez fran-
cuskiego uczonego koniekturę μικρὸν πι λίθινον [mikrón pi líthinon] ‒ ‘mała litera pi 
wyryta w kamieniu’ w miejsce przekazanej we wszystkich rękopisach i przyjętej do 
wydania Gemolla lekcji μικρὸν πλινθίον [mikrón plinthíon] ‒ ‘mała dachówka’, całkowi-
cie w tym miejscu niepasującej, jako że już wcześniej (7,1,5) Ksenofont porównywał 
sposób ustawienia armii Krezusa do kształtu dwóch odwróconych względem siebie 
liter gamma (Γ Γ)), które w połączeniu tworzą właśnie literę pi (Π).

613 Uogólnienie, ponieważ centrum linii bojowej Cyrusa było już zwrócone w stro-
nę nieprzyjaciela.

614 Por. Długossius, HP [lib. XI] IV, s. 53:

Signis canere incipientibus, regius universus exercitus patrium carmen Boga Rodzicza 
sonora voce vociferatus est, deinde hastis vibratis, in prelium prorupit.

Gdy wytrąbiono hasło bojowe, wszystko wojsko królewskie zabrzmiało głośno pieśń 
ojczystą Bogarodzicę, a potém z podniesionemi kopijami pobiegło do bitwy.

(przekład K. Mecherzyński [s. 48])

615 Persowie przed rozpoczęciem bitwy wznoszą okrzyk wojenny do Enyaliosa, 
utożsamianego zazwyczaj z bogiem wojny Aresem, choć w Sparcie czczonego jako 
samodzielne bóstwo (Pauzaniasz 3,15,5). Por. wyżej, przyp. 318.
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dzięki czemu robił znaczne postępy, bo uderzał frontalną linią na 
skrzydło,616 toteż niebawem rozpoczęła się powszechna ucieczka 
nieprzyjaciół.

[1,27] Kiedy Artagerses zauważył, że Cyrus zaangażowany jest 
w ciężką walkę, to i on ze swej strony rozpoczyna atak na lewym 
skrzydle, wysyłając przodem wielbłądy, tak jak Cyrus wcześniej roz-
kazał. Konie już ze znacznej odległości nie wytrzymały ich wido-
ku, toteż jedne, przerażone, uciekły w popłochu, inne stawały dęba, 
a jeszcze inne wpadały na siebie nawzajem, bo tak zwykle zachowują 
się konie, kiedy znajdą się w pobliżu wielbłądów.617 [1,28] Artagerses, 
prowadząc swoich ludzi w zwartym szyku, napierał na przeciwnika, 
który wpadł już w zamęt, a rydwany posłał jednocześnie przeciwko 
prawemu i lewemu skrzydłu wroga. I wielu [nieprzyjaciół] ucie-
kających przed rydwanami zginęło z ręki tych, którzy nacierali na 
skrzydło, a wielu, uciekając przed atakującymi, wpadło z kolei pod 
rydwany.

[1,29] Abradatas natomiast nie zwlekał już dłużej i z okrzykiem „Ru-
szajcie za mną, przyjaciele!” rzucił się naprzód, nie oszczędzając by-
najmniej koni, lecz kłując je mocno ościeniem, a razem z nim ruszyli 
i inni woźnice. Znajdujące się przed nimi nieprzyjacielskie rydwany 
z miejsca zwróciły się do ucieczki, przy czym jedne z nich zdołały 
zabrać w pośpiechu swoje załogi, a inne pozostawiły je na polu wal-
ki.618 [1,30] Tymczasem Abradatas, pędząc prosto przed siebie, wpada 
na falangę Egipcjan, a wspierają go w tym ataku ustawieni najbliżej 
niego [przyjaciele]. W wielu miejscach i na różny sposób okazuje 
się więc, że nie ma bardziej niepokonanej falangi od tej, która skła-
da się z pomagających sobie wzajemnie, sprzymierzonych w walce, 
przyjaciół, a i w tym wypadku pogląd ten znalazł potwierdzenie.  

616 A więc sytuacja jest zgodna z tym, co zakładał Cyrus, wydając rozkazy Arta-
gersesowi i Farnuchosowi (7,1,22): ustawione frontalnie centrum (φάλαγξ [fálanks]) 
wojsk Cyrusa uderza w bok (κέρας [kéras]) nieprzyjacielskiego szyku, który nie zdą-
żył się rozwinąć w linię bojową, a żołnierze jedynie dokonali zwrotu twarzą do nie-
przyjaciela, pozostając nadal w formacji kolumnowej.

617 Według Herodota użycie wielbłądów przez Cyrusa w głównej bitwie z Lidyj-
czykami pod Sardes zadecydowało o klęsce Krezusa, gdyż zwierzęta unieszkodliwiły 
jego jazdę, której Cyrus obawiał się najbardziej. Herodot (1,80) przedstawia zacho-
wanie koni na widok wielbłądów podobnie jak Ksenofont i następująco uzasadnia 
fortel Cyrusa: „Wielbłądy zaś dlatego ustawił naprzeciw konnicy, że koń lęka się 
wielbłąda i nie znosi ani jego widoku, gdy go spostrzeże, ani odoru, gdy mu ten do 
nozdrzy zaleci” (przekład S. Hammer). Por. wyżej, przyp. 610.

618 Abradatas zaskakuje tutaj atakiem rydwany lidyjskie, których woźnice rzucili 
się do ucieczki i nie zdołali zabrać z pola walki swoich wojowników (por. analo-
giczne zachowanie Assyryjczyków, którzy wskakują na rydwany i wycofują się pod 
osłonę swoich głównych sił – 3,3,60). Zob. przyp. 322 i 532.
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Jego przyjaciele bowiem i towarzysze stołu619 uderzyli wraz z nim 
na wroga, podczas gdy inni woźnice, kiedy dostrzegli Egipcjan sta-
wiających opór w zwartym szyku, zatoczyli tylko łuk za uciekają-
cymi rydwanami [nieprzyjaciół] i rzucili się za nimi w pogoń. [1,31] 
Ludzie skupieni wokół Abradatasa, tam, gdzie wpadli w ciżbę wro-
ga, nie mogąc wydostać się spomiędzy napierających ze wszystkich 
stron Egipcjan, atakowali i powalali znajdujących się naprzeciwko, 
a padających na ziemię, i [ludzi], i broń, miażdżyli [kopytami] koni 
i kołami [wozów]. Tam gdzie sięgnęły kosy, wszystko było siekane 
na kawałki: i broń, i ludzkie ciała. [1,32] W tym zamieszaniu nie do 
opisania, z powodu piętrzących się pod kołami stosów ciał i broni, 
Abradatas wypada [z rydwanu na ziemię] i także inni, którzy dotrzy-
mywali mu kroku w walce. Oni wszyscy, okazawszy się wówczas 
dzielnymi mężami, zginęli rozsiekani na miejscu na kawałki.620 Per-
sowie tymczasem, posuwając się z tyłu za nim,621 i wpadli tam, gdzie 
Abradatas wdarł się wraz ze swoimi ludźmi, i zabijali na miejscu 
tych, których ogarnął popłoch, tam jednak, gdzie zajmowali stano-
wisko Egipcjanie ‒ nie ponieśli dotąd uszczerbku, a byli w znacznej 
liczbie ‒ postępy Persów zostały zatrzymane.622

[1,33] Rozgorzała wówczas zażarta walka na włócznie, oszczepy 
i krótkie miecze. Egipcjanie przeważali jednak i pod względem licz-
by, i jakości uzbrojenia. Jeszcze i teraz używają mocnych i długich 
włóczni, a ich tarcze o wiele lepiej od pancerzy i plecionych tarcz 
[Persów] osłaniają ciała i pomagają przy napieraniu na przeciwnika, 
ponieważ sięgają aż do ramion.623 Złączywszy więc owe tarcze, po-

619 ToWarzysze stoŁu (ὁμοτράπεζοι [homotrápezoi]) – na Wschodzie osoby najbliż-
sze władcy, jeśli nie zawsze, to dostatecznie często dzielące z nim miejsce przy sto-
le, cieszące się szczególnym zaufaniem panującego i odpłacające mu za to pełnym 
oddaniem. Kolejna reminiscencja z bitwy pod Kunaksą. W decydującym momencie 
również przy Cyrusie Młodszym pozostali jedynie jego „towarzysze stołu” (Anab. 
1,8,25; 1,9,31).

620 Abradatas okazał się dzielny i waleczny zgodnie z życzeniem Panthei i ocze-
kiwaniami Cyrusa (6,4,6; 7,1,18). Por. także wyżej, przyp. 532.

621 Piechota perska posuwa się krok w krok za atakującymi rydwanami Abrada-
tasa, zgodnie z obietnicą, jaką dał mu Cyrus (7,1,15).

622 Jak przed bitwą doniósł Cyrusowi Araspas, przeciętna głębokość szyku bo-
jowego wojsk Krezusa, pieszych i konnych, wynosiła 30 szeregów, podczas gdy 
Egipcjanie ustawieni byli w dziesięciotysięczne oddziały, głębokie i szerokie na 100 
ludzi (6,3,19n.). Nic więc dziwnego, że Persowie nie byli w stanie przełamać tego 
szyku, mimo że Cyrus w ostatniej mowie przed bitwą z przesadnym optymizmem 
starał się zdeprecjonować uzbrojenie i wartość bojową Egipcjan (6,4,17).

623 Stwierdzenie autora opiera się na doświadczeniu zdobytym w bitwie pod 
Kunaksą, gdzie Ksenofont (Anab. 1,8,9) widział perskich piechurów zaopatrzonych 
w tarcze plecione z wikliny i egipskich hoplitów osłoniętych wielkimi, drewnia-
nymi tarczami, sięgającymi im aż do stóp. Oba typy tarcz znalezione po bitwie na 
pobojowisku posłużyły potem Grekom jako drewno na opał (Anab. 2,1,6). Kse-
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suwali się do przodu i odpychali atakujących. [1,34] Persowie nie byli 
w stanie im się przeciwstawić, toteż trzymając tarcze na odległość 
wyciągniętych ramion, cofali się krok za krokiem i jednocześnie za-
dawali oraz odpierali ciosy, aż do momentu, kiedy znaleźli się pod 
osłoną machin wojennych.624 Kiedy tylko tam dotarli, na odmianę to 
Egipcjan zaczęły dosięgać pociski wystrzeliwane z wież. Ci z „ostat-
niego szeregu” nie pozwolili jednak rzucić się do ucieczki ani łuczni-
kom, ani oszczepnikom, lecz dobywszy krótkie miecze, zmusili ich 
do strzelania z łuków i rzucania oszczepami.625 [1,35] Rozpoczęła się 
rzeź ludzi, dały się słyszeć głośny szczęk oręża i odgłosy wszelkiego 
rodzaju pocisków, przeraźliwy krzyk czy to wzywających siebie na-
wzajem, czy to dodających sobie odwagi lub przyzywających bogów 
na pomoc.

[1,36] Wówczas pojawia się Cyrus zajęty pościgiem za swoimi 
przeciwnikami. Kiedy zauważył Persów cofających się pod napo-
rem wroga, zmartwił się i stwierdził, że w żaden inny sposób nie 
powstrzyma nieprzyjaciół od dalszego posuwania się do przodu jak 
tylko przez zaatakowanie ich od tyłu, wezwał więc swoich, by po-
dążali za nim, i wykonał manewr okrążenia od tyłu. Kiedy zatem 
uderzają na przeciwnika, atakują odwróconych tyłem i wielu zabi-
jają. [1,37] Gdy Egipcjanie zorientowali się w sytuacji, zakrzyknęli, że 
nieprzyjaciel jest na tyłach, i zwrócili się w stronę atakujących. I wal-
czyli wówczas ze sobą wymieszani, i piesi, i konni… a wtem ktoś, 

nofont miał więc możność z bliska dokładnie je obejrzeć oraz ocenić ich wagę 
i konstrukcję. O charakterystycznym uzbrojeniu Egipcjan (długie tarcze, długie 
włócznie i bułaty, tj. szerokie, zakrzywione szable) autor Cyropedii wspominał już 
wcześniej (6,2,10).

624 trzymając Tarcze na odlegŁość wyciągNiętycH raMion ‒ Persowie, w prze-
ciwieństwie do Egipcjan trzymających ciężkie i długie tarcze ciasno wzdłuż lewe-
go ramienia, mogli swoje lekkie tarcze łatwo wyciągać przed siebie na odległość 
ramienia i dzięki temu zachować większą swobodę ruchów podczas walki.  PoD 
osŁoNą Machin WoJennych (ὑπὸ ταῖς μηχαναῖς [hypó taís mechanaís]) ‒ machiny wo-
jenne znajdowały się na ruchomych wieżach oblężniczych, skonstruowanych na 
rozkaz Cyrusa specjalnie na wojnę z Krezusem (6,1,20–22. 52–55). Ten przypisany 
Cyrusowi w Cyropedii wynalazek nie był oczywiście znany w tamtej epoce, cho-
ciaż Herodot (6,18) wspomina o używaniu przez Persów jakichś machin wojennych 
podczas oblężenia Miletu. Machiny wojenne (μηχαναί [mechanaí]) i wieże oblężnicze 
(πύργοι [pýrgoi]) zaczęto sporadycznie stosować w świecie greckim dopiero w cza-
sach Ksenofonta, a ich użycie rozpowszechniło się w epoce hellenistycznej (Eneasz 
Taktyk 32,2).

625 egiPcJan zaczęŁy dosięgać pociski WysTrzeliWane z wież ‒ Cyrus przewidział, 
że w wypadku krytycznej dla Persów sytuacji, kiedy zostaną zmuszeni przez Egip-
cjan do odwrotu, będą mogli liczyć na pomoc żołnierzy znajdujących się na wieżach 
oblężniczych (6,4,18).  ci z „osTaTniego szeregu” (οἱ ἐπὶ πᾶσι [hoi epí pási]) ‒ w tym 
wypadku właściwie ‘cofający się w ostatniej linii’, to tzw. ostatni szereg perskiej 
falangi. Por. wyżej, przyp. 304.
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zwalony z konia przez Cyrusa i przygnieciony, rozpruwa krótkim 
mieczem brzuch jego wierzchowca, zaś zraniony koń z bólu staje 
dęba i zrzuca Cyrusa.626 [1,38] Wówczas to można było poznać, jak 
wielka jest miłość podkomendnych do swego wodza. Natychmiast 
wszyscy wydali okrzyk zgrozy i ramię w ramię rzucili się do walki 
– nacierali i byli atakowani, zadawali ciosy i odpierali je. A któryś 
z towarzyszy Cyrusa zeskakuje z konia i wsadza [wodza] na swojego 
[wierzchowca].627 [1,39] Kiedy Cyrus owego konia dosiadł, dostrzegł, 
że Egipcjanie atakowani są już ze wszystkich stron, bo i Hystaspas 
przybył z jazdą Persów, i Chryzantas.628 Lecz nie pozwolił im jesz-
cze bezpośrednio zaatakować falangi Egipcjan, a rozkazał jedynie 
ostrzeliwać ją na odległość z łuków i obrzucać oszczepami. Kiedy 
przejeżdżał właśnie koło machin wojennych, postanowił wejść na 
jedną z wież i rozejrzeć się po okolicy, czy gdzieś jeszcze nie prze-
trwała jakaś grupa walczących nadal nieprzyjaciół. [1,40] Gdy wszedł 
na górę, ujrzał równinę pełną koni, ludzi, rydwanów, uciekających 
i ścigających, zwycięzców i pokonanych, lecz nigdzie nie mógł do-
strzec żadnego ośrodka oporu z wyjątkiem Egipcjan. Ci, skoro zna-
leźli się w sytuacji bez wyjścia, utworzyli zamknięte koło, chowając 
się za tarczami i pozostawiając na zewnątrz widoczną jedynie broń. 
Nie podejmowali już żadnych kroków zaczepnych, mieli bowiem za 
sobą zbyt wiele ciężkich przejść.

[1,41] Cyrus, nie kryjąc dla nich podziwu i bolejąc nad tym, że tak 
dzielni mężowie zginą, wycofał wszystkich otaczających koło i nie 
pozwolił nikomu dalej walczyć. Po czym wysyła do nich herolda 
z zapytaniem, czy chcą zginąć wszyscy za sprawą tych, którzy ich 
oszukali, czy też uratować się, zachowując opinię dzielności. Oni 
zaś zapytali:

‒ Jak możemy ocalić życie i zarazem uchodzić za dzielnych mężów?
[1,42] Cyrus odparł:
‒ Ponieważ widzimy, że jako jedyni wytrwaliście i jesteście go-

towi do dalszej walki.
‒ Jakiegoż zatem pięknego czynu mielibyśmy dokonać ‒ zapytali 

Egipcjanie ‒ żeby się uratować?
A Cyrus rzekł na to znowu:

626 Użycie przez Ksenofonta czasu teraźniejszego (tzw. praesens historicum) 
przybliża czytelnikowi tę pełną ekspresji scenę bitewną. Konstrukcja tego zdania 
wzbudziła już podziw starożytnego autora traktatu O wzniosłości (Pseudo-Longinos, 
Sublim. 25).

627 Zgodnie z perskim obyczajem tylko wyróżniony tym przywilejem „przy-
jaciel” miał prawo pomagać królowi w dosiadaniu konia (Anab. 4,4,4; Equit.mag. 
1,17; Equestr. 6,12).

628 Hystaspas z lewego skrzydła, Chryzantas zaś z prawego (7,1,3. 19).
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‒ {Nie zdradzając nikogo ze współtowarzyszy walki} i [bez] wyda-
wania broni {bylibyście w stanie się uratować}, zawierając przyjaźń 
z tymi, którzy usiłują was ocalić, chociaż mogliby was wytracić.629

[1,43] Wysłuchawszy, zapytali tak:
‒ Jeśli zostaniemy twoimi przyjaciółmi, to jaki zamierzasz mieć 

z nas pożytek?
Cyrus odpowiedział:
‒ Odpłacając dobrem za wyświadczone dobrodziejstwo.
Zapytali raz jeszcze Egipcjanie:
‒ A o jakie dobrodziejstwo chodzi?
Cyrus odparł na to:
‒ Żołd dawałbym wam większy od tego, który teraz otrzymywa-

liście, i to tak długo, jak długo będzie trwała wojna, a kiedy nastanie 
pokój, ktokolwiek z was zechce u mnie pozostać, dam mu ziemię, 
miasta, kobiety i niewolników.

[1,44] Usłyszawszy to, Egipcjanie wyrazili życzenie, żeby ich zwol-
nić z uczestnictwa w kampanii przeciwko Krezusowi.630 Twierdzili 
bowiem, że tylko pod tym jednym warunkiem dadzą się pozyskać. 
Po wyrażeniu zgody na wszystkie pozostałe [żądania] dali i otrzy-
mali rękojmię wierności. [1,45] Egipcjanie, którzy wówczas pozostali, 
jeszcze i teraz dochowują wierności królowi, a Cyrus podarował im 
miasta: jedne w głębi lądu, które jeszcze i teraz nazywają się „mia-
stami Egipcjan”, a oprócz tego Larisę i Kyllene, opodal Kyme, blisko 
morza; jeszcze i teraz zamieszkują je ich potomkowie.631

629 Przekład zdania zgodny z wersją tekstu przyjętą w wydaniu Delebecque’a, 
ponieważ poprawka proponowana przez Gemolla ({Εἰ τῶν τε συμμαχομένων μηδένα 
προδόντες σωθείητε} Τά τε ὅπλα παραδόντες φίλοι τε γενόμενοι τοῖς αἱρουμένοις ὑμᾶς 
σῶσαι, ἐξὸν ἀπολέσαι ‒ ‘{Bylibyście w stanie się uratować, nie zdradzając nikogo ze 
współtowarzyszy walki}, wydając broń i zawierając przyjaźń z tymi, którzy usiłują 
was ocalić, chociaż mogliby was wytracić’) zmienia, naszym zdaniem, sens całej roz-
mowy. Należy zwrócić uwagę na pełną godności formę tego dialogu, prowadzonego 
po dopiero co przerwanej walce między przeciwnikami, którzy odczuwają wobec sie-
bie wzajemny szacunek. Nie można okazywać przeciwnikowi szacunku, domagając 
się od niego wydania broni, jak wynika z wersji tekstu przyjętej przez Gemolla. Pełna 
szlachetności postawa Cyrusa kontrastuje z zachowaniem króla Artakserksesa II po 
bitwie pod Kunaksą, który w pierwszej kolejności domaga się od Greków właśnie 
wydania broni, i scenę tę miał Ksenofont z pewnością w pamięci (Anab. 2,1,8).

630 Krezus był dotychczasowym zwierzchnikiem Egipcjan, ponieważ to on przy-
jął ich na żołd, był też naczelnym wodzem armii sprzymierzonych (6,2,9), przed nim 
więc bezpośrednio odpowiadali i jemu winni byli lojalność.

631 egiPcJanie, którzy WóWczas PozosTali, Jeszcze i Teraz docHowują wierNości 
królowi ‒ Ksenofont być może chce przez to powiedzieć, że Egipcjanie walczący 
w armii Artakserksesa II pod Kunaksą byli potomkami Egipcjan pozyskanych ongiś 
przez Cyrusa Starszego (Anab. 1,8,9). Ktezjasz (Pers. 9 = Focjusz 72,37b = FGrHist 
688 F13,10) natomiast wspomina o 6000 Egipcjan osiedlonych w okolicy Suz przez 
Kambyzesa po podboju przez niego Egiptu.  larisę ‒ Larisa leżała na południowy 
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Po odniesieniu zwycięstwa Cyrus przy zapadających już ciemnoś-
ciach odprowadził wojsko i rozbił obóz w Thymbrarach.632

[1,46] Podczas bitwy spośród nieprzyjaciół tylko Egipcjanie zyskali 
sławę, a w wojsku Cyrusa za najdzielniejszą uznana została konnica 
Persów. Toteż jeszcze i teraz jest w użyciu uzbrojenie, jakie wówczas 
Cyrus wprowadził dla jeźdźców.633 [1,47] Doskonale sprawdziły się 
również rydwany zaopatrzone w kosy, dlatego jeszcze i teraz ten 
sprzęt wojenny pozostaje do dyspozycji kolejnych królów.634 [1,48] 
Wielbłądy zaś wywołały jedynie popłoch wśród koni, tak że dosia-
dający ich nie zdołali zabić żadnych jeźdźców, ale też nikt z nich 
nie zginął z rąk jeźdźców [wroga], bo ani jeden koń po prostu nie 
zbliżył się do wielbłądów. [1,49] Okazały się wprawdzie użyteczne, 
nie mniej jednak żaden szlachetny człowiek nie chciał ani hodować 
wielbłąda, żeby na nim jeździć, ani go ćwiczyć, żeby mu służył do 
walki, tak więc sprowadzone znowu do właściwej sobie roli pędzą 
życie w taborach.

[2,1] Żołnierze ze sztabu Cyrusa spożyli wieczerzę i po odpowied-
nim do wymogów sytuacji rozstawieniu straży udali się na spoczy-
nek. Krezus uciekał z wojskiem prosto do Sardes, natomiast inne 

wschód od Kyme, w dolinie rzeki Hermos. Ksenofont (Hist.Graec. 3,1,7) nazywa 
ją Larisą Egipską, wymieniając nazwę przy okazji opisu walk z Persami toczonych 
w Azji Mniejszej przez spartańskiego wodza Thibrona (399 r.). Okoliczności założe-
nia miasta przedstawia Strabon (13,3). Por. także Tukidydes (8,101), Pliniusz Starszy 
(NH 5,30. 32).  kyllene ‒ także leżała w dolinie rzeki Hermos. Jej nazwę wymienia 
tylko Eustathios (Comm. ad Il. 17,301) i to wyłącznie w związku z Kyme.  kyMe ‒ 
od VIII/VII w. najważniejsze miasto greckiej Eolidy, w północno-zachodniej części 
Azji Mniejszej, nad Zatoką Kymejską. Por. Herodot (1,49), Strabon (13,3).  blisko 
Morza ‒ autor ma na myśli oczywiście Morze Egejskie.

632 Thymbrary jako miejsce koncentracji wojsk Krezusa wymieniał Ksenofont 
(6,2,11) już wcześniej, dodając, że w jego czasach nadal zbierają się tam, wchodzące 
w skład perskiej armii, kontyngenty ludów zamieszkujących Azję Mniejszą i podle-
gających władzy króla perskiego. Thymbrary leżały zapewne ok. 30 km na północny 
wschód od Sardes i były być może znane Ksenofontowi z autopsji. Miejsce to gdzie 
indziej (Anab. 1,1,2; 1,9,7; Oec. 4,6) określa on również mianem „równiny Kasto-
lu”. Żaden inny autor starożytny nie wymienia nazwy tego lidyjskiego miasta poza 
Stefanem z Bizancjum (s.v. Θυμβράροι [Thymbrároi]), który powołując się właśnie na 
Ksenofonta, stwierdza tylko, że Thymbrary to miasto leżące w Azji nad rzeką Pak-
tolos. Herodot (1,80) mówi jedynie o „wielkiej i płaskiej równinie, która rozciąga 
się przed miastem Sardes” (przekład S. Hammer) jako o miejscu historycznej bitwy 
z roku 546/545 między lidyjskimi wojskami Krezusa a perską armią Cyrusa; por. 
również Herodotowy (1,76) opis wcześniejszej bitwy między Krezusem a Cyrusem 
koło Pterii w Kappadocji.

633 Uwaga autora na podstawie obserwacji wyniesionych z bitwy pod Kunaksą, 
w której jeźdźcy Cyrusa Młodszego (Anab. 1,8,6–7) „uzbrojeni byli w pancerze, 
nabiodrki i szyszaki, a wszystkie konie Cyrusa miały opancerzone czoła i piersi” 
(przekład W. Madyda).

634 Zob. wyżej, przyp. 151.
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kontyngenty wycofywały się, możliwie jak najśpieszniej, pod osłoną 
nocy, każdy w kierunku swej ojczyzny.635 [2,2] Kiedy nastał dzień, 
Cyrus ruszył bezpośrednio na Sardes. Gdy znalazł się pod murami 
Sardes, ustawiał machiny oblężnicze, ażeby uderzyć na mur, i przy-
gotowywał drabiny. [2,3] Podczas tych czynności każe Chaldajom 
i Persom wraz z nadejściem nocy wspiąć się na obwarowania Sardyj-
czyków od tej strony, która była uważana za najbardziej niedostępną. 
Drogę wskazał im Pers, który był niewolnikiem jednego ze strażni-
ków akropoli i dowiedział się o ścieżce pozwalającej na zejście w dół 
do rzeki i wejście z powrotem do góry.636 [2,4] Kiedy stało się jasne, 
że zamek został zdobyty, wszyscy Lidyjczycy zaczęli uciekać z mu-
rów, szukając jakiegoś schronienia w mieście.637 Wraz z nastaniem 
dnia Cyrus wjechał do miasta i rozkazał, żeby żaden z żołnierzy nie 
opuszczał swego oddziału.638 [2,5] Ζamknięty w pałacu Krezus wzy-
wał Cyrusa, głośnο krzycząc. Cyrus pozostawił straż do pilnowania 
Krezusa, a sam skierował się do zajętego zamku i kiedy ujrzał Per-
sów strzegących zamku, jak należało, a broń Chaldajów porzuconą 
(rozbiegli się bowiem, by rabować okoliczne domy), natychmiast 
wezwał ich dowódców i rozkazał im jak najszybciej opuścić wojsko.

‒ [2,6] Nie ścierpiałbym ‒ powiedział ‒ widząc, że porzucanie sze-
regów przynosi korzyść. I dobrze wiecie ‒ dodał ‒ że byłem gotów 
uczynić was, którzyście wyruszyli razem ze mną, najszczęśliwszy-
mi wśród wszystkich Chaldajów. Teraz ‒ mówił ‒ nie bądźcie za-
skoczeni, jeśli podczas drogi powrotnej napotkacie kogoś od was 
silniejszego.639

635 sarDes – słynąca z bogactwa stolica Lidii, z wysoko położonym, trudno do-
stępnym i doskonale ufortyfikowanym zamkiem, późniejsza rezydencja perskich 
satrapów, a także Cyrusa Młodszego. To tutaj przybył Ksenofont wczesną wiosną 
401 r., żeby spotkać się ze swoim przyjacielem Proksenosem i dołączyć do wyprawy 
Dziesięciu Tysięcy.  każdy W kieruNku sWeJ oJczyzny ‒ Ksenofont wcześniej szcze-
gółowo wyliczył kontyngenty sprzymierzeńców Krezusa (6,2,10).

636 Rzeką płynącą u stóp cytadeli w Sardes był złotonośny Paktolos (6,2,11). 
Herodot (1,84) nieco inaczej przedstawia okoliczności zdobycia akropoli Sardes 
przez Cyrusa, jego bowiem zdaniem miasto zostało wzięte dopiero w czternastym 
dniu oblężenia, a pierwszym, który wspiął się na mur, był Mardyjczyk Hyrojades.

637 Lidyjscy żołnierze opuszczają mury, ponieważ obawiają się, że dostaną się 
w dwa ognie: od strony cytadeli zajętej właśnie przez Persów i z zewnątrz, przez 
wojska oblegające miasto.

638 Cyrus chce zapobiec rabunkom, które uszczupliłyby jego zdobycz jako zwy-
cięzcy i pana miasta.

639 Cyrus posługuje się eufemizmem, za którym kryje się groźba, jak w więk-
szości przypadków jego „dyskusji”, stoi bowiem za nim w ostateczności siła (tak 
jest choćby z „rozmową”, a właściwie sądem nad Armeńczykiem w księdze 3). Kse-
nofont miał świadomość natury władzy, opartej w jakimś sensie jeśli nie na strachu, 
to na posłuchu (1,1,6; 1,5,13; 3,1,11), z drugiej strony usilnie podkreśla filantropię 
Cyrusa (8,7,25).
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[2,7] Usłyszawszy to, Chaldajowie przestraszyli się i ze łzami bła-
gali, ażeby powściągnął gniew, oraz zapewniali, że oddadzą całą 
zdobycz. Odrzekł, że niczego od nich nie potrzebuje.

‒ Lecz ‒ powiedział ‒ jeśli chcecie, żebym przestał być zagnie-
wany, oddajcie wszystko, co zabraliście, tym, którzy strzegą zamku. 
Jeśli bowiem inni żołnierze spostrzegą, że opłaca się pozostawać 
w szyku, wszystkie moje sprawy będą przebiegały pomyślnie.640

[2,8] Chaldajowie uczynili więc tak, jak im Cyrus rozkazał, i jako 
posłuszni [żołnierze] otrzymali wiele wszelakiego rodzaju dóbr. Cy-
rus rozmieścił swoje wojsko obozem w najodpowiedniejszej do tego 
celu części miasta, nakazując zarazem żołnierzom pozostawać pod 
bronią i spożyć śniadanie.

[2,9] Po dokonaniu tego rozkazał przyprowadzić do siebie Krezu-
sa.641 Kiedy Krezus ujrzał Cyrusa, rzekł:

‒ Witaj, panie! Ten tytuł wszakże nadaje ci los, byś go od tej 
chwili nosił i tak też był przeze mnie nazywany.

‒ [2,10] I ty, Krezusie ‒ odparł Cyrus ‒ bądź pozdrowiony! Obydwaj 
jesteśmy przecież ludźmi.642 Czy w takim razie, Krezusie ‒ zapytał 
‒ zechciałbyś udzielić mi rady?643

‒ Ależ chciałbym, Cyrusie ‒ odparł ‒ znaleźć coś, co okaże się 
dla ciebie dobre, bo uważam, że obróci się to na dobre i dla mnie.

‒ [2,11] Posłuchaj więc, Krezusie! ‒ rzekł. ‒ Oto widząc swoich 
żołnierzy, którzy ponieśli wiele trudów, narażali się na wiele niebez-
pieczeństw i teraz sądzą, że zdobyli miasto najbogatsze w Azji po 
Babilonie, uważam, że powinni odnieść z tego jakąś korzyść. Jestem 
zatem przekonany ‒ dodał ‒ że jeśli nie otrzymają jakiejkolwiek 
nagrody za trudy, nie będę mógł w niedługim czasie utrzymać ich 
w posłuszeństwie. Nie chcę jednak pozwolić im na grabież miasta, 
bo uważam, że miasto pójdzie w perzynę, a wiem również dobrze, że 
podczas plądrowania najwięcej korzyści odnieśliby najgorsi.

640 Tę samą myśl o korzyściach płynących z wynagradzania lepszych rozwija Kse-
nofont również poniżej (8,4,4), a tę samą zasadę głosi też w Dowódcy jazdy (1,24).

641 Zupełnie inaczej Cyrus traktuje Krezusa u Herodota (1,86n.): zakutego w kaj-
dany wysyła na stos i tylko dzięki boskiej interwencji Lidyjczyk unika spalenia żyw-
cem. Dopiero wówczas dochodzi do spotkania i rozmowy obydwu władców, która 
koncentruje się, tak jak u Ksenofonta, wokół dalszego losu Sardes i wcześniejszych 
nieszczęść życiowych Krezusa oraz jego kontaktów z wyrocznią delficką.

642 Niewolnik nie jest równy swemu panu, ale pełna wspaniałomyślności postawa 
Cyrusa sprawia, że obydwaj stają się do siebie podobni i wymieniają pozdrowienia.

643 Cyrus w sposób pełen taktu pozwala Krezusowi poczuć się swobodnie, ponie-
waż okazuje mu zarazem poufałość i szacunek. U Herodota (1,88–90) Krezus ujmuje 
Cyrusa roztropnymi radami, jakich ‒ mimo że stał się niewolnikiem ‒ udziela mu dla 
jego dobra, a ponadto u Herodota, odwrotnie niż u Ksenofonta, to Krezus sugeruje 
Cyrusowi, żeby nie dopuścił do grabieży miasta.
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[2,12] Wysłuchawszy tego, Krezus odpowiedział:
‒ W takim razie pozwól mi oświadczyć tym Lidyjczykom, do 

których się udam, że wyjednałem u ciebie zapewnienie, iż powstrzy-
masz się od rabunku i nie dopuścisz do uprowadzania dzieci i ko-
biet,644 a zaprawdę obiecuję ci w zamian, że Lidyjczycy dobrowolnie 
oddadzą ci wszystko, co w Sardes jest piękne i wartościowe. [2,13] 
Jeśli usłyszą te słowa, wiem, że trafi do ciebie wszystko, co każdy 
mężczyzna i każda kobieta posiadają tutaj pięknego, a jednocześnie 
już na przyszły rok miasto znowu napełni się dla ciebie wszelakim 
dobrem. Jeśli natomiast pozwolisz je złupić, to ulegną zatraceniu 
i sztuki rękodzielnicze, które ‒ jak powiadają ‒ są źródłem rzeczy 
pięknych.645 [2,14] Kiedy ujrzysz te wspaniałości, będziesz mógł raz 
jeszcze zastanowić się nad grabieżą. Ale najpierw ‒ dodał ‒ poślij do 
moich skarbców, by twoi strażnicy przejęli je od moich strażników.646

Cyrus zgodził się uczynić wszystko tak, jak mu Krezus doradził.
‒ [2,15] A powiedz mi jeszcze, Krezusie ‒ poprosił ‒ jak spełniły 

się wobec ciebie orzeczenia wyroczni w Delfach, bo mówi się, że 
w szczególny sposób czciłeś Apollona i że we wszystkim postępo-
wałeś zgodnie z jego wskazówkami.

‒ [2,16] Chciałbym, Cyrusie ‒ odrzekł ‒ żeby tak było, ale w istocie 
od samego początku czyniąc wszystko na odwrót, sprzeniewierzyłem 
się Apollonowi.

‒ Jakże to? – zapytał Cyrus. ‒ Wyjaśnij! Mówisz bardzo zagad-
kowo.

‒ [2,17] Otóż zamiast najpierw zapytać boga, czy czegoś mi nie 
potrzeba, wypróbowywałem go, czy jest w stanie mówić prawdę.647 
A przecież nie tylko bóg ‒ ciągnął ‒ ale i ludzie szlachetni i dobrzy, 
skoro zorientują się, że im się nie ufa, nie darzą miłością tych, którzy 
w nich nie wierzą.648 [2,18] A kiedy rozpoznał, chociaż znajdowałem 
się daleko od Delf, jak wielce bezsensowne czynię rzeczy, zwróciłem 
się do niego z zapytaniem o dzieci. [2,19] Początkowo nie udzielił mi 
żadnej odpowiedzi. Kiedy jednak za pomocą wielu darów ze złota 

644 Tzn. nikt nie zostanie sprzedany w niewolę.
645 Sardes słynęło ze swoich tkalni, z handlu i z wyrobów luksusowych. O pro-

duktach naturalnych ziemi lidyjskiej, obfitującej we wszystko, co możliwe, była 
mowa już wcześniej (6,2,22).

646 Krezus zatem jako pierwszy z Lidyjczyków oddaje całe swoje bogactwo do 
dyspozycji Cyrusa.

647 Herodot (1,46–49) opowiada szczegółowo, jak Krezus usiłował sprawdzić 
wiarygodność wszystkich wyroczni greckich i libijskiego boga Ammona, zadowoliła 
go jednak tylko odpowiedź, jaką otrzymał z Delf.

648 Pokora Krezusa wynika z klęski i nieszczęść, jakich doznał, nie mniej nie jest 
pozbawiona akcentu szczerości i naturalności, który wzrusza.
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i srebra oraz niezliczonych ofiar649 zyskałem wreszcie, jak się wyda-
wało, jego przychylność, odpowiedział wówczas na moje zapytanie, 
co mam czynić, żeby mieć dzieci, otóż powiedział mianowicie, że 
będę je miał. [2,20] I urodziły się, w niczym mnie wszak pod tym 
względem nie oszukał, lecz ich narodziny na nic się zdały: oto jeden 
syn pozostaje głuchoniemy, a drugi, wyrósłszy na dzielnego mło-
dzieńca, w kwiecie wieku zginął.650 Trapiony nieszczęściami, które 
spotkały dzieci, posyłam znowu do wyroczni i pytam boga, co mam 
czynić, żeby jak najszczęśliwiej przeżyć pozostałą część życia. On 
zaś mi odpowiedział: „Poznając siebie samego, Krezusie, przeżyjesz 
życie szczęśliwy”.651 [2,21] Kiedy usłyszałem wyrocznię, ucieszyłem 
się, sądziłem bowiem, że przydzieliwszy mi to, co najłatwiejsze, 
daje mi szczęście. Spośród ludzi jednych można rozpoznać, jacy 
są, a innych nie, lecz ‒ jak uważałem ‒ niemal każdy człowiek wie 
przecież, kim jest on sam. [2,22] I w późniejszym czasie, dopóki trwał 
pokój, o nic po śmierci syna nie oskarżałem losu. Kiedy zaś zostałem 
namówiony przez Assyryjczyka, żeby wyprawić się przeciwko wam 
zbrojnie, ściągnąłem na siebie wszelkiego rodzaju niebezpieczeń-
stwa. Uratowałem się jednak, nie ponosząc żadnej szkody i bynaj-
mniej nie obwiniam o to boga. Skoro zorientowałem się, że nie mam 
wystarczających sił, by z wami walczyć, z pomocą boga bezpiecznie 
wycofałem się, ja i moi ludzie.652 [2,23] Nawet teraz ostatnio znowu 
podobnie zniewolony bogactwem, jakie posiadam, i prośbami tych, 
którzy pragnęli, bym stanął na czele, i darami, które mi składali, 
i pochlebstwami, które wygłaszali, że jeśli tylko zechciałbym objąć 
dowództwo, wszyscy byliby mi posłuszni i stałbym się najpotężniej-

649 Dary wysłane przez Krezusa wyroczni w Delfach i złożone Apollonowi ofiary 
opisuje szczegółowo Herodot (1,50nn.).

650 oTo JeDen syn PozosTaJe gŁucHoNiemy ‒ według Herodota (1,85) młodszy syn 
Krezusa miał odzyskać mowę na skutek szoku, jakiego doznał podczas zajmowania 
Sardes przez Persów, Krezus jednak nie jest pewny, czy to całkiem niedawne ozdro-
wienie ma charakter trwały.  a Drugi… W kwiecie wieku zgiNąŁ ‒ starszy syn Krezu-
sa, noszący imię Athys, miał według Herodota (1,34–45) zginąć w dramatycznych 
okolicznościach, na skutek niefortunnego incydentu na polowaniu, z ręki Frygijczyka 
Adrastosa. Krezus przez dwa lata bolał po umiłowanym synu aż do momentu, kiedy 
podjął plany wojny z Persami i zaczął radzić się wyroczni co do swego powodzenia 
w tym przedsięwzięciu.

651 Herodot nie przytacza takiej przepowiedni, udzielonej rzekomo Krezusowi 
przez Apollona. Szczegół ten Ksenofont wplótł w historię Krezusa, wykorzystując 
szeroko znaną dewizę wyroczni delfickiej (hasło γνώθι σεαυτόν [gnóthi seautón] ‒ ‘po-
znaj samego siebie’ widniało na frontonie świątyni Apollona w Delfach; Pauzaniasz 
10,14,1; Diogenes Laertios 1,40), przejętą następnie przez szkołę sokratejską.

652 Krezus nawiązuje do swego uczestnictwa w pierwszej wojennej kampanii 
u boku Assyryjczyków, kiedy to ratował się ucieczką po klęsce zadanej im przez 
Persów i Medów (1,5,3; 2,1,5).
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szym z ludzi, wbity więc w dumę tego rodzaju zapewnieniami, że 
wszyscy okoliczni królowie wybrali mnie na naczelnego wodza w tej 
wojnie, przyjąłem naczelne dowództwo w przekonaniu, że jestem 
w stanie stać się największy, [2,24] zapominając jednak, kim jestem, 
ponieważ wyobraziłem sobie, że oto jestem zdolny prowadzić woj-
nę z tobą, który po pierwsze wywodzisz się od bogów, po drugie 
zostałeś zrodzony przez królów, a ponadto od dziecka ćwiczysz 
się w dzielności, jeśli zaś chodzi o moich przodków, to, jak słyszę, 
pierwszy, który objął panowanie, jednocześnie i został królem, i stał 
się wolnym człowiekiem.653 Ponieważ o tym zapomniałem ‒ konty-
nuował ‒ sprawiedliwa dosięgła mnie kara. [2,25] Lecz teraz, Cyrusie 
‒ dodał ‒ znam już siebie samego. A czy ty ‒ zapytał ‒ sądzisz, że 
jeszcze prawdziwe okażą się słowa Apollona, iż będę szczęśliwy, 
kiedy poznam samego siebie? Dlatego pytam ciebie, bo wydaje mi 
się, że w chwili obecnej to ty najlepiej możesz o tym zawyrokować, 
ponieważ możesz sprawić, by tak się stało.654

[2,26] A Cyrus odrzekł:
‒ Daj mi się nad tym zastanowić, Krezusie! Ja w każdym razie, 

myśląc o twoim wcześniejszym szczęściu, współczuję ci i już teraz 
oddaję ci twoją małżonkę, żebyś miał przy sobie tę, którą posiadałeś, 
i córki – słyszę, że je masz – i przyjaciół, i sługi, i stół, który dawał 
wam dotychczas utrzymanie.655 Zakazuję ci natomiast wszelkich bi-
tew i wojen!

‒ [2,27] Na Zeusa – odparł Krezus ‒ a zatem ani trochę dłużej nie 
zastanawiaj się już, co masz mi odpowiedzieć odnośnie do mego 
szczęścia, bo zapewniam cię, że jeśli uczynisz dla mnie to, o czym 
mówisz, sposób życia, który inni uważali za najszczęśliwszy, a i ja 
podzielałem ich opinię, stanie się teraz także moim udziałem.

[2,28] Cyrus zapytał:
‒ Kimże był ten, kto cieszył się tak szczęśliwym życiem?

653 który… WyWoDzisz się oD bogóW ‒ Cyrus pochodzi bowiem od Perseusza; 
zob. wyżej, przyp. 14 [s.v. ‘Persejdzi…’].  oD dziecka ćwiczysz się W dzielNości ‒ 
Krezus nie schlebia zwycięzcy, jako że 1. księga Cyropedii potwierdza jego słowa 
(zwłaszcza 1,2,1; 1,8,9).  PierWszy, który objąŁ PanoWanie, jedNocześNie i zostaŁ 
królem, i staŁ się WolnyM czŁowiekiem ‒ Krezus ma na myśli swego przodka Gy-
gesa, który według Herodota (1,8–13) był włócznikiem króla Lidii, Kandaulesa, 
a według Platona (Resp. 2 = 359d–360b) zwykłym pasterzem. Gyges, zmuszony 
przez żonę Kandaulesa do zabójstwa króla, poślubił ją i zdobył władzę królewską 
w Lidii. Jako założyciel dynastii Mermnadów był Gyges prapradziadkiem Kre-
zusa.

654 Autentyczna pokora Krezusa nie zwalnia go od sprytnego (zgodnie ze stereo-
typowym wyobrażeniem o człowieku Wschodu) wykorzystywania sytuacji.

655 którą posiadaŁeś ‒ tzn. zanim dostała się do niewoli.  córki ‒ Krezus nie brał 
ich pod uwagę, mówiąc wcześniej o dzieciach (7,2,20).
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‒ Moja żona, Cyrusie! – odparł. ‒ Ona na równi ze mną korzystała 
ze wszystkich bogactw i wygód i przyjemności, nie musiała natomiast 
troszczyć się o ich zapewnienie ani kłopotać się wojną i bitwą. W ten 
sposób i ty, jak mi się zdaje, przygotowujesz dla mnie takie warunki, ja-
kie ja zapewniłem tej, którą ukochałem najbardziej ze wszystkich ludzi, 
toteż, jak sądzę, Apollonowi winien jestem nowe ofiary dziękczynne.656

[2,29] Kiedy Cyrus słyszał te słowa, podziwiał jego pogodę ducha, 
a potem zabierał go wszędzie ze sobą, czy to w przekonaniu, że 
będzie mu użyteczny, czy to uważając, że tak będzie bezpieczniej.657

[3,1] A tymczasem udali się na spoczynek. Następnego dnia Cy-
rus wezwał do siebie przyjaciół i naczelnych dowódców wojska, 
po czym jednym polecił przejęcie skarbów, a drugim nakazał, żeby 
z kosztowności, które oddał Krezus, najpierw wybrać dla bogów 
taką część, jaką określą magowie, a następnie pozostały majątek po 
zabezpieczeniu umieścić w drewnianych skrzyniach, załadować na 
wozy i po rozdzieleniu ich losem poprowadzić tam, dokąd właśnie 
sami się udają, by w odpowiednim momencie każdy otrzymał przy-
sługujący mu udział. [3,2] Oni więc tak uczynili.658

Cyrus tymczasem wezwał do siebie kilku adiutantów, znajdują-
cych się w pobliżu, i zapytał ich:

‒ Powiedzcie mi, czy ktoś z was widział Abradatasa. Dziwię się 
bowiem ‒ dodał ‒ że przedtem często nas odwiedzał, a teraz nigdzie 
się nie pokazuje.659

[3,3] Któryś z adiutantów odpowiedział:
‒ O panie, nie żyje, bo zginął w bitwie, kiedy zaatakował na swym 

rydwanie Egipcjan.660 Inni, z wyjątkiem jego towarzyszy, wycofali 
się, jak się powiada, skoro tylko ujrzeli przed sobą zwarty oddział 

656 Należy zwrócić uwagę na niezwykłą subtelność odczuć, jaka ożywia dialog 
prowadzony przez niedawnych wrogów, lecz w istocie hołd złożony przez Krezusa 
żonie w mniejszym stopniu pasuje do charakteru orientalnego władcy, a w większym 
do autora Cyropedii, który jak na swoją epokę zadziwia niezwykle humanitarnym 
stosunkiem do kobiet. Por. niżej, 8,1,28.

657 Szlachetność Cyrusa nie wyklucza ‒ jak w przypadku Gobryasa (4,6,8) ‒ 
przezorności, Krezus może przecież maskować swoje rzeczywiste poglądy i powró-
cić pewnego dnia do idei rewanżu. Według Herodota (1,155. 207) Cyrus jeszcze 
niejednokrotnie zasięgał rady u Krezusa.

658 Stwierdzenie tego rodzaju może wydawać się na pozór zbędne i banalne, ale 
Ksenofont, który wiele razy miał do czynienia z greckim brakiem zdyscyplinowania, 
wyraża w ten sposób podziw dla wodza potrafiącego wyegzekwować od podwład-
nych bezwzględne posłuszeństwo.

659 Nikt prawdopodobnie nie odważył się do tej chwili donieść Cyrusowi o śmierci 
Abradatasa. Zakłopotanie wodza przypomina dezorientację Greków, którzy po bitwie 
pod Kunaksą nie wiedzą jeszcze o śmierci Cyrusa Młodszego (Anab. 2,1,2).

660 Służący powtarza niemal te same sformułowania, którymi Ksenofont (7,1,30) 
posłużył się wcześniej w opowiadaniu o okolicznościach śmierci Abradatasa.
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Egipcjan. [3,4] A teraz jego małżonka ‒ mówił ‒ podobno zabrała 
ciało, ułożyła je na wozie, którym podróżowała, i zawiozła zwłoki 
gdzieś nad rzekę Paktolos.661 [3,5] I powiadają, że eunuchowie i jego 
słudzy kopią właśnie na jakimś wzniesieniu grób dla zmarłego.662 
Kobieta, jak twierdzą, przyozdobiła, czym miała, ciało męża i siedzi 
na ziemi, trzymając jego głowę na kolanach.

[3,6] Kiedy Cyrus to usłyszał, uderzył się po udach, wskoczył na-
tychmiast na konia, wziął ze sobą niewielką grupę jeźdźców i popę-
dził na miejsce żałoby.663 [3,7] Gadatasowi i Gobryasowi polecił, żeby 
wzięli, jakie tylko się da, piękne ozdoby dla zmarłego, umiłowanego 
i dzielnego człowieka, i też jak najśpieszniej przybyli, a tym, którzy 
pędzili trzody za wojskiem, rozkazał, ażeby woły, konie i wiele in-
nych zwierząt pognali tam, gdzie, jak się zorientują, on sam będzie się 
znajdował, by je zarżnąć na ofiarę pogrzebową ku czci Abradatasa.664

[3,8] Kiedy ujrzał kobietę siedzącą na ziemi i leżące obok niej ciało 
zmarłego, zapłakał nad nieszczęściem i powiedział:

‒ O biada, dlaczego, dobra i wierna duszo, odchodzisz i porzucasz 
nas?!

I jednocześnie uścisnął mu prawicę, a ręka zmarłego odpadła od 
ciała,665 została bowiem odcięta toporem przez Egipcjan. [3,9] Kiedy 
to zobaczył, jeszcze bardziej się zasmucił, a żona wybuchła płaczem, 
odebrała odciętą rękę Cyrusowi, ucałowała ją i znowu przyłożyła do 
ciała, mówiąc:

‒ [3,10] I reszta ciała, Cyrusie, jest w takim samym stanie. Lecz po 
cóż masz to oglądać?666 Wiem ‒ mówiła ‒ że nade wszystko wycierpiał 

661 Dla dokonania rytualnych ablucji pogrzebowych; jeszcze jeden zwyczaj 
grecki przypisany przez Ksenofonta kulturze Persów.

662 O sposobie grzebania zmarłych u plemion irańskich zob. niżej, przyp. 960.
663 uderzyŁ się Po uDach ‒ tradycyjny gest bólu i rozpaczy lub gniewu, znany już 

z epopei Homera (Il. 12,162; 15,113. 397; 16,125), może też wyrażać zniechęcenie, 
zwątpienie, tak jak w wypadku Odyseusza, który po dotarciu na Itakę nie rozpoznaje oj-
czyzny (Od. 13,198). Por. też Plutarch (Pomp. 24,11; 30,6).  Niewielką grupę jeźdźców 
(ἐνίους ἱππέας [enίus hippéas]) – w przekładzie przyjęto koniekturę Édouarda Delebec-
que’a w miejsce przekazanej w tradycji rękopiśmiennej wersji χιλίους ἱππέας ([chilíus hip-
péas]; ‘tysiąc jeźdźców’) jako bardziej adekwatną do przedstawianej w tekście sytuacji.

664 O składaniu w ofierze koni zob. 8,3,12. 24 oraz przyp. 822.
665 a ręka zmarŁego odpadŁa oD ciaŁa (καὶ ἡ χεὶρ τοῦ νεκροῦ ἐπηκολούθησεν [kaí 

he cheír tú nekrú epekolúthesen]; dosłownie: ‘poszła za nim’) ‒ makabryczny szczegół 
wprowadzony dla spotęgowania emocji. Prawdopodobnie odautorska reminiscencja. 
Takich obrazów mógł się Ksenofont naoglądać wiele. Jakby nie było, pisarz miał 
tutaj znamienitego poprzednika ‒ Homera, niedościgłego mistrza epickiej makabry 
bitewnej, który sam szedł w upodobaniu do zamieszczania scen mordu na polu bitwy 
za tradycją orientalną (por. wyżej, przyp. 334).

666 Tzn. jest pocięta w kawałki, okaleczona. Pantheja nie podnosi całunu, którym 
okryty jest zmarły. Wzruszenie nie pozwala jej też wyjaśnić, czego Cyrus nie powi-
nien widzieć.
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to ze względu na mnie, a nie mniej i ze względu na ciebie, Cyru-
sie. Oto ja, głupia, zachęcałam go do takiego postępowania, żeby 
okazał się godny miana twego przyjaciela, on sam zaś wiedział, że 
jako twój przyjaciel nie powinien zastanawiać się nad tym, w czym 
miałby być ci posłuszny, lecz nad tym, co uczynić, żeby zasłużyć 
na twoją wdzięczność. I z tego właśnie powodu ‒ dodała ‒ on sam 
bohatersko poległ, a ja, która go do tego wzywałam, żywa siedzę 
oto przy nim.667

[3,11] Cyrus przez jakiś czas w milczeniu płakał, a potem podnie-
sionym głosem powiedział:

‒ Lecz on, kobieto, najpiękniej zakończył życie: zginął przecież 
jako zwycięzca! Przyjmij ode mnie te kosztowności i przystrój go 
(zjawili się już bowiem Gobryas i Gadatas, niosąc wiele pięknych da-
rów). Wiedz ponadto ‒ powiedział ‒ że i co do reszty wielce zostanie 
uczczony, bo wielu usypie mu godny nas kurhan i złożone zostaną 
ofiary nagrobne, jakie zgodnie ze zwyczajem należą się dzielnemu 
mężowi. [3,12] A ty ‒ dodał ‒ nie będziesz samotna, jako że z powodu 
twojej roztropności, wszelkiej doskonałości i innych zalet będę cię 
czcił i zadbam, żeby odwieziono cię tam, dokąd sama zechcesz, daj 
mi tylko znać ‒ dodał ‒ dokąd pragniesz zostać odwieziona.

[3,13] A Pantheja odpowiedziała:
‒ Nie martw się, Cyrusie, nie będę przed tobą ukrywać, dokąd 

chcę się udać.668

[3,14] Kiedy to powiedział, oddalił się, współczując kobiecie, że 
takiego małżonka straciła, i mężowi, że taką żonę opuścił i więcej 
jej nie zobaczy. Ona kazała eunuchom się oddalić:

‒ Ażebym ‒ jak powiedziała ‒ mogła opłakać męża tak, jak chcę.
Piastunce poleciła pozostać na miejscu i poleciła jej, skoro umrze, 

przykryć siebie i męża jednym płaszczem. Piastunka po usilnych 
błaganiach, by tego nie robiła, usiadła z boku, płacząc, ponieważ 
niczego nie uzyskała, a dostrzegła, że tylko wywołała jej gniew.669 
Ona zaś wyciąga z dawna przygotowany akinakes,670 zabija się 

667 Do Cyrusa nie dociera, że słowa Panthei zapowiadają jej samobójstwo. O tym, 
że pozostawał on w zupełnej nieświadomości, świadczy dodatkowo wypowiedź zaraz 
poniżej (7,3,12). Być może Cyrus jest zbyt poruszony, by zrozumieć intencje Panthei.

668 Odpowiedź Panthei jest klasycznym przykładem ambiguitas tragica (dwu-
znaczności tragicznej). Cyrus nadal nie pojmuje właściwego sensu jej słów.

669 Piastunka zrozumiała, że Pantheja nie chce przeżyć swego męża. Postać pia-
stunki, stałej towarzyszki i najbardziej zaufanej powiernicy greckiej kobiety, wpro-
wadził Ksenofont za przykładem tragedii attyckiej, kreując Pantheję na bohaterkę 
tragiczną.

670 aKinaKes (ἀκινάκην [akináken]) – zostawiamy to słowo w jego brzmieniu ory-
ginalnym (najprawdopodobniej perskim), idąc za samym Herodotem (7,54), któ-
ry też nie miał dlań greckiej nazwy („perski miecz, który zwą akinakes”; przekład  
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i złożywszy swą głowę na piersi męża, umiera. Piastunka podnio-
sła lament, po czym okryła oboje, tak jak Pantheja nakazała. [3,15] 
Kiedy Cyrus dowiedział się o czynie kobiety, wstrząśnięty śpieszy 
na miejsce, by przekonać się, czy mógłby być w czymś pomocny. 
Skoro eunuchowie zobaczyli, co się stało, wszyscy trzej dobywają 
sztyletów i przebijają się, nie ruszając się z tego miejsca, gdzie na-
kazała im stać. {A twierdzi się jeszcze i dzisiaj, że kurhan eunuchów 
przetrwał aż do chwili obecnej i że na umieszczonej na wierzchołku 
steli wypisane są, jak mówią, syryjskimi literami imiona męża i żony, 
a poniżej, jak podają, stoją trzy stele z napisem: „ku pamięci tycH, 
co Nosili berŁa”}.671 [3,16] Kiedy Cyrus znalazł się w pobliżu miejsca 
tej tragedii, podziwiał kobietę i opłakując ją, oddalił się. Zatroszczył 
się o to, żeby zgodnie ze zwyczajem oboje otrzymali podczas po-
grzebu wszystko, co najpiękniejsze, usypano też kurhan, jak mówią, 
niebotycznych rozmiarów.

[4,1] W tym czasie Karowie, knując intrygi i prowadząc wojnę mię-
dzy sobą, jako że zamieszkiwali trudno dostępne okolice, na przemian 
jedni lub drudzy wzywali na pomoc Cyrusa.672 Ponieważ Cyrus pozo-
stawał w Sardes, gdzie budował machiny wojenne i tarany, aby kruszyć 

S. Hammer); zob. ponadto tenże (3,118) oraz Horacy (Carm. 1,27,5: „Medus acina-
ces”). Ksenofont opisał ten krótki miecz o prostej klindze, używany przez Medów 
i Scytów, w Anabazie (1,2,27). Został też wyobrażony na reliefie schodów wiodących 
do apadany pałacu w Persepolis (noszą go delegacje różnych ludów imperium).

671 na wierzcHoŁku ‒ rzekomego kurhanu grobowego Abradatasa i Panthei oraz 
towarzyszących jej wiernych eunuchów dopatrzył się Ksenofont być może w znanym 
mu prawdopodobnie z autopsji grobowcu króla Lidii Alyattesa, ojca Krezusa, znaj-
dującym się w pobliżu Sardes, z którego w czasach Herodota (1,93) istniało jeszcze 
pięć kolumn.  syryjskimi liTeraMi (Σύρια γράμματα [Sýria grámmata]) ‒ czyli assy-
ryjskimi literami, a więc pismem klinowym, będącym w powszechnym użyciu na 
starożytnym Wschodzie: w Assyrii, Babilonii, Elamie i Persji.  „ku pamięci Tych, 
co nosili berŁa” (ΣΚΗΠΤΟΥΧΩΝ [skeptúchon]) ‒ całe to zdanie (począwszy od słów 
„I twierdzi się jeszcze dzisiaj…”) uważane jest przez większość wydawców za in-
terpolowane lub zepsute, ale zachowujemy je w tekście jako ciekawostkę, idąc za 
edycją Delebecque’a. Mianem „noszących berła” (σκηπτούχοι [skeptúchoi]) określano 
najbardziej zaufanych i najwyższych rangą dworzan perskiego króla, rekrutujących 
się najczęściej spośród eunuchów (7,5,58–65). Oznaką ich stanowiska były trzymane 
podczas dworskich ceremonii berło lub laska (8,3,15). Dostojnicy ci tworzyli naj-
bliższe otoczenie władcy, pełnili funkcje odźwiernych pałacu królewskiego (7,5,65) 
oraz szambelanów wprowadzających obce poselstwa, jak to widać na płaskorzeźbach 
w Persepolis, gdzie każdą grupę ludów niosących dary prowadzi właśnie taki dostoj-
nik dworu dzierżący laskę w ręce.

672 W TyM czasie karoWie… ‒ według Herodota (1,28) Karia została już wcześ-
niej włączona do królestwa Krezusa, a podboju dokonać miał na rozkaz Cyrusa Med 
Harpagos (Herodot 1,171nn.).  zamieszkiwali TruDno dostępNe okolice ‒ a więc te-
reny górzyste, ufortyfikowane niejako w naturalny sposób (Arystofanes, Av. 292n.). 
Od czasów przedhomerowych Hellenowie znali Karię właśnie jako krainę górzystą 
i takież cechy jej krajobrazu podkreśla później Strabon (14,2).
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mury tych miast, których nie udało się nakłonić do posłuszeństwa, 
posyła do Karii Persa Aduzjosa, człowieka pod każdym względem 
roztropnego, a zarazem doświadczonego w sztuce wojennej i cieszą-
cego się powszechną sympatią, oraz daje mu wojsko, a Cylicyjczycy 
i Cypryjczycy na ochotnika wyruszyli razem z nim.673 [4,2] I dlatego 
Cyrus nigdy nie mianował żadnego Persa satrapą Cylicyjczyków 
bądź Cypryjczyków, lecz każdorazowo pozwalał rządzić miejsco-
wym królom, ściągał od nich jedynie należny mu trybut i ‒ kiedy 
zachodziła taka potrzeba ‒ wzywał ich na wyprawy wojenne.674 [4,3] 
Kiedy Aduzjos na czele wojska przybył do Karii, z obydwu zwalcza-
jących się stronnictw Karów zjawili się u niego chętni do wpuszcze-
nia go w obręb murów za cenę pognębienia przeciwników. Aduzjos 
wobec przedstawicieli jednej i drugiej strony postępował w ten sam 
sposób: bez względu na to, z którymi z nich prowadził rozmowy, 
obu przyznawał rację i twierdził, że trzeba utrzymać w tajemnicy 
przed przeciwnikami fakt zawarcia z nim układu przyjaźni, bo w ten 
sposób uderzą na bardziej nieprzygotowanych przeciwników. Zażą-
dał od nich przysięgi wierności: Karowie musieli przysiąc, że bez 
podstępów wpuszczą go w obręb murów, dla dobra Cyrusa i Persów, 
a on sam przysiągł, że chce bez podstępów wejść w obręb murów, 
dla dobra tych, którzy go przyjmują. [4,4] Po dokonaniu tego, w poro-
zumieniu z obydwoma stronnictwami, ale z każdym z nich bez wie-
dzy drugiego, wybrał tę samą noc, podczas której wkroczył w obręb 
murów i przejął umocnienia zajmowane przez obydwie strony. Wraz 
z nadejściem dnia, kiedy z całym wojskiem rozłożył się obozem po-

673 Tarany (κριούς [kriús]) ‒ według Diodora Sycylijskiego (12,28,3) tara-
nów (κριοί [krioí]) jako pierwszy miał użyć Perykles podczas oblężenia Samos 
w 441/440 r. Zob. także wyżej, 6,1,20.  cylicyJczycy i cyPryJczycy na ocHotNika 
Wyruszyli razeM z niM ‒ przedtem Cylicyjczycy i Cypryjczycy pozostawali w soju-
szu z Krezusem (6,2,10), by z kolei przyłączyć się do Cyrusa; por. także niżej, 8,3,8.

674 satrapą (σατράπην [satrápen]) ‒ czyli namiestnikiem, zarządcą prowincji (od 
perskiego: kszatrapavan; dosłownie: ‘pan kraju’). Por. niżej, 8,6,1, oraz przyp. 906 
i 910.  każdorazowo pozwalaŁ rządzić MieJscoWyM królom ‒ oprócz królów Cyli-
cji i Cypru władzę i znaczną niezależność zachowali również władcy Paflagonów 
w północno-zachodniej Azji Mniejszej (8,6,8). Nazw tych trzech ludów nie wymienia 
Dariusz w słynnym napisie z Behistun wyliczającym podbite przez Persów kraje. Sy-
tuacja taka przetrwała do czasów Ksenofonta, jak świadczą jego wzmianki o nieza-
leżnej wobec króla perskiego pozycji cylicyjskiego Syennesisa (Anab. 1,2,12. 21nn.; 
1,4,4; 7,8,25), cypryjskiego władcy Euagorasa (Hist.Graec. 2,1,29; 4,8,24; 5,1,10) 
oraz króla Paflagonii Korylasa (Anab. 5,5,12. 22; 5,6,11; 6,1,2; 7,8,25); zob. również 
Arrian (Anab. 1,23,8).  ściągaŁ oD nich JeDynie NależNy Mu TrybuT ‒ Ksenofont za-
sadniczo różni się w tej kwestii od Herodota (3,89nn.), według którego za panowania 
Cyrusa prowincje nie były zmuszane do płacenia daniny, a jedynie składały królowi 
perskiemu dobrowolne dary i dopiero Dariusz I wprowadził obowiązkowy system 
podatkowy dla całego państwa, objęci więc nim zostali również Paflagonowie, Cy-
licyjczycy i Cypryjczycy.
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środku, wezwał do siebie przywódców obydwu ugrupowań. Kiedy 
ci zobaczyli siebie nawzajem, nie ukrywali niezadowolenia, sądząc, 
że jedni i drudzy zostali oszukani. [4,5] Jednakże Aduzjos powiedział:

‒ Mężowie, przysiągłem wam, że bez podstępu wejdę w obręb 
murów i zrobię to dla dobra tych, którzy mnie przyjmują. Jeśli więc 
zniszczę jedno z waszych stronnictw, sądzę, że obróci się to na szko-
dę Karów. Jeśli natomiast zaprowadzę u was pokój i umożliwię bez-
pieczne uprawianie ziemi przez obydwie strony, uważam, że będzie 
to dla was z korzyścią. Powinniście zatem od tego dnia nawiązać 
między sobą przyjacielskie stosunki, bez obawy uprawiać ziemię, 
a dzieci nawzajem od siebie brać i dawać sobie, [by zawierały mał-
żeństwa]. Jeśli ktoś będzie próbował na przekór tym postanowieniom 
szerzyć bezprawie, ten dla Cyrusa i dla nas stanie się wrogiem.675

[4,6] Od tego czasu bramy w murach były otwarte, drogi pełne 
wzajemnie odwiedzających się [ludzi], a na polach pełno uprawiają-
cych ziemię, wspólnie obchodzono święta, wszędzie panowały pokój 
i radość życia. [4,7] W tym czasie przybyli wysłannicy od Cyrusa 
z zapytaniem, czy Aduzjos potrzebuje jeszcze dodatkowo wojska lub 
machin oblężniczych. A Aduzjos odpowiedział, że tego wojska, któ-
rym dysponuje, można użyć gdzie indziej. I zgodnie ze swymi sło-
wami odprowadził wojsko po pozostawieniu załóg w warowniach.676 
Karowie prosili go, żeby pozostał, a ponieważ odmówił, posłali do 
Cyrusa, błagając, żeby przysłał im Aduzjosa jako satrapę.677

[4,8] Cyrus tymczasem wysłał Hystaspasa wraz z wojskiem do Fry-
gii nad Hellespontem. Gdy przybył Aduzjos, rozkazał i jemu udać 
się w ślad za Hystaspasem, ażeby wzbudzić u przeciwnika większy 
respekt przed Hystaspasem, kiedy rozejdzie się wieść, że tuż za nim 
nadchodzi jeszcze inne wojsko. [4,9] Ponieważ Hellenowie mieszka-
jący nad morzem posłali liczne dary, nie musieli wpuszczać barba-
rzyńców w obręb murów, ale zobowiązali się do płacenia trybutu 
i uczestniczenia w wyprawach wojennych, jakie tylko Cyrus ogłosi.678  

675 Jako oficjalny reprezentant Cyrusa Aduzjos używa pluralis maiestatis (pierw-
szej osoby liczby mnogiej). Podobne były warunki układu między Chaldajami a kró-
lem Armenii (3,2,23).

676 Aduzjos jest rozsądny: za przykładem swego króla nie dopuszcza do sytuacji, 
by złudzenie osłabiło ostrożność.

677 Wykazał bowiem, że byłby godnym reprezentantem Cyrusa na tym stanowi-
sku, przeprowadzając z tak wielkim sukcesem misję pokojową i kładąc kres wojnie 
domowej.

678 hellenoWie mieszkający naD MorzeM ‒ chodzi o miasta greckie położone na 
zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej: w Troadzie, Eolii i Jonii (Herodot 1,142–151). 
 barbarzyńców ‒ oczywiście z greckiego punktu widzenia Ksenofont określa tak 
Persów Cyrusa, zapominając jakby na chwilę o przyjętej w całym dziele konwencji. 
 zobowiązali się Do pŁaceNia TrybuTu i uczesTniczenia W WyPraWach WoJennych ‒ 
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[4,10] Król Frygów natomiast przygotowywał się do zajęcia umoc-
nionych miejsc, nie zamierzał się poddać oraz wydał w tym celu 
odpowiednie rozkazy. Kiedy jednak odstąpili od niego podlegli 
mu namiestnicy i, opuszczony, pozostał sam, ostatecznie oddał się 
w ręce Hystaspasa, zdając się na łaskę Cyrusa. A Hystaspas, po po-
zostawieniu w warowniach silnych załóg składających się z Persów, 
ruszył w drogę powrotną, prowadząc wraz ze swoim wojskiem liczną 
konnicę, a także peltastów Frygów. [4,11] Cyrus polecił Aduzjosowi, 
kiedy już dołączył do Hystaspasa, tych Frygów, którzy przeszli na 
ich stronę, przyprowadzić z ich własną bronią, tych natomiast, którzy 
byli gotowi dalej walczyć, pozbawić koni oraz rynsztunku i kazać 
im wszystkim iść na samym końcu, a przy tym uzbrojonym jedynie 
w proce.679

[4,12] Wykonali zatem te rozkazy. Cyrus wyruszył z Sardes, po-
zostawiając w Sardes liczną załogę wojsk pieszych; miał ze sobą 
Krezusa i prowadził mnóstwo wozów wyładowanych wielką ilością 
wszelakich kosztowności. Krezus przybył z dokładnym spisem rze-
czy, które znajdowały się w każdym wozie, i wręczając ten inwentarz 
Cyrusowi, wyjaśnił:

‒ Mając go, Cyrusie, będziesz wiedział, kto w całości zwrócił ci 
to, co przewozi, a kto nie.

[4,13] A Cyrus rzekł:
‒ Dobrze czynisz, Krezusie, troszcząc się z góry o wszystko! 

Ci jednak, którzy będą wieźli dla mnie te bogactwa, są zarazem 
godni, żeby je posiadać, jeśli więc coś zabiorą, okradną samych 
siebie.680

I mówiąc to, wręczył jednocześnie owe spisy przyjaciołom i do-
wódcom, ażeby wiedzieli, którzy spośród dozorców oddali wszyst-
ko w nienaruszonym stanie, a którzy tego nie zrobili. [4,14] Zabrał 
ze sobą i tych Lidyjczyków, którzy, jak widział, szczycili się swoją 
bronią, końmi i rydwanami oraz starali się czynić wszystko, co, jak 
sądzili, sprawi mu radość; tych więc prowadził z bronią, a tych, co 
do których przekonał się, że idą niechętnie, pozbawił koni i przeka-
zał je Persom – najdawniejszym towarzyszom broni, broń im spalił 

w rzeczywistości miasta jońskie uległy Persom po długotrwałych i zażartych walkach 
(Herodot 1,76. 141–153. 161–170), nie mniej jednak ostatecznie, tak jak chce Kseno-
font, ich położenie w państwie Cyrusa nie było w istocie gorsze od dotychczasowego 
– dostatecznie swobodnego – w państwie Krezusa.

679 Ponieważ proca uchodziła za broń niższej rangi o pomocniczym charakterze; 
por. niemal identyczne sformułowanie nieco niżej, 7,4,15.

680 Myśl, jak się zdaje, zaczerpnięta z Herodota (1,88), gdzie Krezus wyjaśnia 
Cyrusowi, że ci, którzy rabują Sardes, nie plądrują już miasta Krezusa, lecz zagar-
niają dobra, które obecnie należą do Cyrusa; por. wyżej, 7,2,11‒14.
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i zmusił ich do tego, by szli na końcu uzbrojeni jedynie w proce.681 
[4,15] Wszystkim nieuzbrojonym spośród tych, którzy dostali się pod 
jego komendę, polecił ćwiczyć się w strzelaniu z procy, uważając, 
że ten rodzaj broni ma najbardziej zależny charakter.682 Kiedy bo-
wiem procarze pojawiają się wspólnie z innymi formacjami woj-
ska, niejednokrotnie są bardzo użyteczni, ale pozostawieni sami 
sobie, wszyscy zgoła procarze razem wzięci nie sprostają nawet 
bardzo niewielu atakującym ich bezpośrednio bronią przeznaczoną 
do walki wręcz.

[4,16] W drodze do Babilonu podbił Frygów w Wielkiej Frygii, 
podbił Kappadoków, podporządkował sobie Arabów. Uzupełnił [żoł-
nierzami] tych wszystkich ludów konnicę Persów do liczebności nie 
mniej niż czterdziestu tysięcy jeźdźców, a również wiele koni na-
leżących do jeńców rozdzielił pośród wszystkich sprzymierzonych. 
I przybył do Babilonu683 z bardzo liczną jazdą, bardzo wielu łuczni-
kami i oszczepnikami oraz niezliczoną liczbą procarzy.

[5,1] Kiedy Cyrus stanął pod Babilonem, ustawił całe wojsko wokół 
miasta, a następnie sam objeżdżał miasto z przyjaciółmi i wyższy-
mi dowódcami sprzymierzeńców.684 [5,2] Skoro dokładnie obejrzał 

681 którzy, jak widziaŁ, szczycili się swoją broNią… ‒ Cyrus, tak jak Ksenofont, 
niezwykle ceni sobie zapobiegliwość i dbałość o rzeczy związane z wojną.  Persom 
– naJDaWnieJszyM ToWarzyszoM broni ‒ tych Persów było 31 000. Cyrus utworzył 
z nich swą pierwszą armię (1,5,5), którą osobiście poprowadził do Medii. Nie wszy-
scy oni mogli od razu zostać jeźdźcami (5,4,32; 6,1,26; 6,2,7).  broń im spalił ‒ po-
dobnie postępował już wcześniej (4,2,33; 4,5,36; 4,6,1), inaczej natomiast zachował 
się po zdobyciu Babilonu, kiedy odebrane Babilończykom uzbrojenie zostało złożone 
w cytadeli jako rezerwa (7,5,34).  by szli na końcu uzbroJeni JeDynie W Proce ‒ por. 
niemal identyczne sformułowanie nieco wyżej, 7,4,11.

682 Oprócz proc do broni pomocniczej zaliczały się łuki i oszczepy (2,1,18). 
Cyrus lekceważy ten rodzaj uzbrojenia, przeciwstawiając mu broń służącą do walki 
wręcz (1,2,13).

683 Odległość z Sardes do Babilonu, mierzona częściowo wzdłuż linii przebiegu 
słynnej Drogi Królewskiej (Herodot 5,52–54), wynosi ok. 2700 km.

684 staNąŁ PoD babiloneM ‒ niewykluczone, że Ksenofont na własne oczy widział 
z odległości kilku kilometrów fortyfikacje Babilonu, kiedy podczas odwrotu Dziesię-
ciu Tysięcy spod Kunaksy Hellenowie wkroczyli w obręb słynnego Muru Medyjskie-
go, który łączył się bezpośrednio z systemem obwarowań Wielkiego Babilonu (Anab. 
2,4,12). Z autopsji mury i sławne budowle starożytnego Babilonu opisał szczegółowo 
Herodot (1,178–183).  ustawiŁ caŁe wojsko wokóŁ MiasTa ‒ jak wykazały nowożyt-
ne wykopaliska archeologiczne, Babilon zbudowany był na planie kwadratu o bo-
kach liczących ok. 1500 m. Bok zachodni przylegał do brzegu Eufratu, a pozostałe 
trzy boki zewnętrzne osłaniała potrójna linia potężnych murów obronnych, natomiast 
od strony rzeki dostępu do miasta bronił jedynie pojedynczy mur z cegły. Podobny 
kształt i fortyfikacje miało Nowe Miasto, wzniesione na przeciwległym, prawym 
brzegu Eufratu. Rzeka płynęła więc z północy na południe przez środek Babilonu, 
między wewnętrznymi murami obydwu miast.
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mury685 i szykował się do wycofania wojska spod miasta, przybył 
jakiś zbieg i doniósł, że zamierzają go zaatakować podczas odpro-
wadzania wojska, bo patrzącym z muru, mówił, linia bojowa wy-
daje się dość płytka. I nic dziwnego, że tak wyglądała, ponieważ 
rozciągnięcie linii bojowej przy otaczaniu długiego obwodu murów 
doprowadziło do znacznego zmniejszenia jej głębokości. [5,3] Skoro 
Cyrus dowiedział się o tym, zajął wraz ze swoją gwardią przyboczną 
stanowisko pośrodku wojska i rozkazał, żeby hoplici, od krańca oby-
dwu skrzydeł poczynając, zwijali linię bojową i wycofywali się za tę 
część, która pozostawała w ustawieniu frontalnym, aż oba skrzydła 
zejdą się z dwóch stron ze sobą i znajdą się na zapleczu stojących 
w centrum. [5,4] Gdy więc wykonywali ten manewr, ci, co pozosta-
wali na miejscu, od razu poczuli się raźniej, ponieważ podwoiła się 
głębokość [falangi], a wycofujący się również nabrali otuchy, gdyż 
zamiast nich na atak nieprzyjaciół narażeni byli ci, co pozostawali 
na miejscu. Skoro zatem posuwając się naprzód, połączyli skrzydła 
z dwóch stron, zatrzymali się wzmocnieni: ci, którzy się wycofywali, 
przez tych z przodu, ci z przodu zaś przez tych co dołączyli z tyłu. 
[5,5] Skrócenie linii bojowej spowodowało w ten sposób, że najdziel-
niejsi znaleźli się w pierwszych i w ostatnich szeregach, a w środku 
ustawieni byli najsłabsi. Tak utworzony szyk wydawał się zarów-
no dobrze przygotowany do walki, jak i do powstrzymania uciecz-
ki.686 A jeźdźcy i lekkozbrojni na obydwu skrzydłach znajdowali 
się bliżej wodza o tyle, o ile podwojona falanga stała się krótsza.687 
[5,6] Ustawieni zatem w zamkniętym [szyku] wycofywali się z twarzą 
zwróconą ku nieprzyjacielowi tak długo, dopóki nie wydostali się 
poza zasięg pocisków wystrzeliwanych z murów. Gdy znaleźli się 
poza polem rażenia pocisków, odwrócili się tyłem i początkowo po 
przejściu kilku kroków robili zwrot przez lewe ramię i zatrzymywali 

685 Autorzy starożytni podawali z pozoru dokładne, choć zgoła fantastyczne, 
dane o długości murów Babilonu. Obwód murów według Herodota (1,178) wynosił 
480 stadiów (88,8 km), według Diodora Sycylijskiego (2,7,3), na podstawie Kte-
zjasza i Klejtarchosa – 360 lub 365 stadiów (66,6 lub 67,5 km), według Strabona 
(16,1,5) – 385 stadiów (71,2 km). W rzeczywistości, w świetle ustaleń współczesnej 
nauki, obwód murów „właściwego” Babilonu wynosił 8,15 km, a długość wielkich 
zewnętrznych murów, wzniesionych przez Nabuchodonozora II wokół przedmieść, 
sięgała ok. 18 km. Ale nawet uwzględniwszy te skorygowane wartości, Babilon był 
największym miastem starożytnego świata.

686 Takie ustawienie szyku pozostaje w zgodzie z zadaniami, jakie Cyrus wyzna-
czał „pierwszemu” i „ostatniemu szeregowi” przed bitwą pod Thymbrarami (6,3,25–
–27; Mem. 3,1,8).

687 Skrócenie szyku o połowę przez podwojenie falangi też przybliżyło skrzydła 
(zajmowane przez jazdę i lekkozbrojnych) do stanowiska Cyrusa, który znajdował 
się w centrum (7,5,3).
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się z twarzą zwróconą w stronę muru, a następnie, im bardziej się 
oddalali, tym rzadziej dokonywali zwrotu.688 Gdy uznali, że znajdują 
się w bezpiecznej odległości, wycofywali się już bez zatrzymywania, 
aż dotarli do namiotów.

[5,7] Kiedy rozłożyli się obozem, Cyrus zwołał wyższych dowód-
ców i powiedział:

‒ Sprzymierzeńcy, obejrzeliśmy miasto ze wszystkich stron. Nie 
wydaje mi się możliwe, żeby ktoś tak grube i wysokie mury wziął 
szturmem,689 im więcej jednak ludzi znajduje się w mieście, o ile 
nie wyjdą do rozstrzygającego boju na zewnątrz, tym szybciej, jak 
sądzę, pokonamy ich głodem. Jeśli więc nie znacie jakiegoś innego 
sposobu, jestem przekonany, że w takim razie należy wziąć tych 
ludzi w oblężenie.

[5,8] A Chryzantas zapytał:
‒ Czyż rzeka ta nie płynie przez środek miasta, rozlewając się na 

szerokość więcej niż dwóch stadiów?690

‒ Istotnie, na Zeusa ‒ odrzekł Gobryas ‒ i głębokość ma taką, że 
dwóch ludzi postawionych jeden na drugim nie wystawałoby ponad 
powierzchnię wody, toteż rzeką miasto jest jeszcze lepiej zabezpie-
czone niż murami.691

[5,9] Na to Cyrus:
‒ Pozostawmy, Chryzantasie ‒ powiedział ‒ te sprawy, ponieważ 

przekraczają one nasze możliwości, jest natomiast konieczne, żeby 
jak najszybciej, po wyznaczeniu przypadającego na każdego z nas 
odcinka, wykopać rów jak najszerszy, a przy tym jak najgłębszy, ażeby 

688 Przez leWe ramię (ἐπ’ ἀσπίδα [ep’ aspída]) – dosłownie: ‘na tarczę’, ponieważ 
tarcza była zawieszona na lewym ramieniu.  O zaletach tego manewru, polegającego 
na zmianie frontu w wypadku zagrożenia niespodziewanym atakiem nieprzyjaciela 
od tyłu, mówi Ksenofont w Ustroju politycznym Sparty (Resp.Lac. 11,7).

689 Znacznie przesadzone dane o wysokości i grubości murów obronnych Ba-
bilonu podają: Herodot (1,178), Diodor Sycylijski (2,7,4) oraz Strabon (16,1,5), któ-
ry w sposób najbardziej zbliżony do rzeczywistości ocenia wysokość murów na 50 
łokci (24 m), wysokość wież obronnych na 60 łokci (28 m), a grubość murów na 32 
stopy (10 m) i wyjaśnia, że na szczycie muru była wystarczająca ilość miejsca, by 
dwa rydwany mogły się wyminąć. Fortyfikacje Babilonu, tak jak Wiszący Ogród, 
zalicza Strabon do siedmiu cudów świata. Cyrus w swoim przemówieniu do wyż-
szych rangą dowódców nie podkreśla dodatkowo faktu, że mury Babilonu poza swą 
wypróbowaną solidnością otoczone były po zewnętrznej stronie szeroką i głęboką 
fosą, co wykluczało z góry jakiekolwiek próby wykonania podkopu.

690 Tj. 370 m. Strabon (16,1,5) ocenia szerokość Eufratu w Babilonie na jeden 
stadion (185 m), co i tak jest już znaczną wartością. Herodot (1,178nn.) tego nie 
precyzuje, chociaż szczegółowo przedstawia bieg rzeki od źródeł do ujścia.

691 Uwaga Gobryasa byłaby słuszna, gdyby Eufrat, zamiast płynąć przez środek 
Babilonu i oddzielać Stare Miasto od Nowego, opływał je dookoła. Być może więc 
Gobryas chce powiedzieć, że nie zmusi się głodem do kapitulacji mieszkańców, któ-
rym tak wielka rzeka może na różne sposoby zapewnić aprowizację.
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możliwie jak najmniejsza ilość naszych ludzi potrzebna była do peł-
nienia straży.692

[5,10] Tak więc po wymierzeniu terenu wokół muru i pozostawieniu 
od strony rzeki tyle przestrzeni, ile potrzeba było dla wielkich wież 
oblężniczych, kazał kopać po tej stronie muru bardzo wielki rów, 
a ziemię odrzucać na stronę zewnętrzną. [5,11] Najpierw zbudował 
wieże nad rzeką na podkładzie z drzew palmowych o nie mniejszej 
długości niż plethron (palmy wyrastają i na większą wysokość), bo-
wiem pnie palmowe uciskane ciężarem wyginają się ku górze ni-
czym objuczone osły.693 [5,12] I właśnie z tego powodu położył pnie 
na spód, {żeby wydawało się, iż przygotowuje się do oblężenia}, 
i żeby woda skierowana z rzeki, kiedy wpłynie do rowu, nie podmyła 
wież.694 Wzniósł także wiele innych wież na usypanej ziemi, żeby 
mieć jak największą ilość posterunków. [5,13] Kiedy więc oni wyko-
nywali te prace, tamci wewnątrz murów naśmiewali się z oblężenia, 
ponieważ mieli zapasy żywności na dłużej niż dwadzieścia lat. Kiedy 
rzecz doszła do uszu Cyrusa, niezwłocznie podzielił wojsko na dwa-
naście części, ażeby każda część pełniła straż przez jeden miesiąc 

692 Jest więc ważne, by rów w szybkim tempie osiągnął taką szerokość i głębo-
kość, jaka zapewni kopiącym bezpieczeństwo bez potrzeby angażowania spośród 
nich znacznej liczby ludzi do ochrony pozostałych. Za swoją konkluzją Cyrus ukry-
wa powzięty już plan odprowadzenia wody z rzeki, w istocie więc podejmuje pomysł 
Chryzantasa, by dostać się do miasta korytem Eufratu. Podobnie Herodot (1,191) 
przedstawia realizację tego planu.

693 zbudowaŁ wieże naD rzeką na podkŁadzie z DrzeW PalMoWych ‒ szeroka 
podstawa z ułożonych na ziemi i połączonych ze sobą pni palmowych zapewniała 
wieżom stabilność na podmokłym terenie.  plethron – tj. ok. 30,5 m; ta grecka 
miara długości równała się 100 stopom.  Pnie PalMoWe uciskaNe ciężarem wygiNają 
się ku górze ‒ o tej specyficznej właściwości drzew palmowych, tj. ich niezwykłej 
elastyczności, przekonanych było, nie wiadomo na jakiej podstawie, wielu pisarzy 
starożytnych: Teofrast (Hist.plant. 5,61); Strabon (15,3,10), który podaje, że belki 
palmowe z biegiem czasu usztywniają się i wyprężają ku górze, lepiej podtrzymując 
dach budynku; Plutarch (Quaest.conv. 8,4,5 = Moralia 724e); Gelliusz (3,6).

694 {żeby wydawaŁo się, iż PrzygoToWuJe się Do oblężeNia} ‒ Cyrus za pomocą 
zakrojonych na wielką skalę i przeciągających się w czasie prac oblężniczych pragnie 
odwrócić uwagę nieprzyjaciela i zapewnić sobie szanse powodzenia planowanego 
podstępu. Dlatego też w przekładzie zachowano, zgodnie z wydaniem Delebecque’a, 
ten fragment zdania zakwestionowany przez Gemolla.  żeby WoDa skierowaNa z rze-
ki, kiedy wpŁyNie Do roWu, nie podmyŁa wież ‒ stwierdzenie to dyskretnie ujawnia 
plan Cyrusa: rów zostanie wypełniony wodą z rzeki, która jednak nie naruszy wież, 
ponieważ przepłynie pod podkładem z drzew palmowych jak pod przęsłami mostu. 
Ksenofont stara się ukryć przed czytelnikiem ów podstęp Cyrusa, tak jak Cyrus starał 
się trzymać go w tajemnicy przed Babilończykami. Ów fortel Cyrusa doczekał się już 
objaśnienia Herodota (1,191). Cyrus mógł naśladować swoje własne rozwiązanie za-
stosowane przy przekraczaniu rzeki Gyndes (dziś: Dijala, dopływ Eufratu, do którego 
uchodzi poniżej Bagdadu), którą kazał rozdzielić na 360 kanałów (Herodot 1,189).
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w roku. [5,14] A kiedy z kolei usłyszeli o tym Babilończycy,695 na-
śmiewali się z tego jeszcze głośniej, wyobrażając sobie, jak to będą 
ich pilnować Frygowie, Lidyjczycy, Arabowie i Kappadokowie, bo 
byli przekonani, że wszyscy oni są znacznie życzliwiej usposobieni 
do nich niż do Persów.

[5,15] Tymczasem rowy zostały już wykopane. Skoro Cyrus dowie-
dział się, że w Babilonie przypada właśnie święto, podczas którego 
wszyscy Babilończycy ucztują i przez całą noc odbywają uroczyste 
pochody na ulicach, {tejże nocy}, kiedy tylko zapadł zmierzch, przy 
pomocy wielu ludzi przekopał połączenie między rowami a rzeką.696 
[5,16] Kiedy to nastąpiło, woda pod osłoną nocy wpływała do rowów, 
a ciągnące się przez miasto łożysko rzeki stawało się możliwe do 
przejścia dla ludzi. [5,17] Skoro Cyrus rozwiązał w ten sposób problem 
rzeki, rozkazał perskim chiliarchom, zarówno wojsk pieszych, jak 
i jazdy, przyprowadzić do niego swoje chiliostie uformowane w ko-
lumnie dwójkowej, a innym sprzymierzeńcom podążać za nimi w do-
tychczasowym ustawieniu. [5,18] Ci więc przybyli zgodnie z rozkazem, 
on zaś wysłał w osuszone koryto rzeki pieszych i konnych zwiadow-
ców i polecił im sprawdzić, czy dno rzeki nadaje się do przejścia. [5,19] 
Kiedy donieśli mu, że można je przejść, wówczas zwołał naczelnych 
dowódców piechoty i jazdy, po czym przemówił tak:

‒ [5,20] Przyjaciele ‒ {mówił} ‒ rzeka udostępniła nam wolną drogę 
do miasta, ruszajmy więc {bez obawy}, zdając sobie sprawę, że ci, 
na których teraz ruszamy, to ci sami, nad którymi już odnieśliśmy 
zwycięstwo, mimo że mieli przy sobie sprzymierzeńców, wszyscy 
trwali w gotowości i nie pili wina, byli uzbrojeni i ustawieni w szyku 
bojowym.697 [5,21] A teraz ruszamy na nich, kiedy wielu śpi, wielu jest 
pijanych, a wszyscy są w rozsypce. Kiedy więc w końcu zorientują 
się, że znajdujemy się już wewnątrz miasta, z przerażenia o wiele 
bardziej jeszcze niż teraz nie będą zdolni do żadnego czynu. [5,22] Jeśli 
ktoś obawia się tego, co rzeczywiście wzbudza lęk u wdzierających 
się do miasta, żeby mianowicie wrogowie, wszedłszy na dachy, nie 
obrzucili nas pociskami z dwóch stron, niech się tym jak najmniej 
przejmuje. Przecież jeśli nawet niektórzy z nich wejdą na dachy 

695 Babilończycy są tak samo dobrze poinformowani o Cyrusie jak on na ich temat.
696 W babilonie PrzyPaDa wŁaśNie święto, PoDczas którego Wszyscy babiloń-

czycy ucztują i Przez caŁą noc odbywają uroczysTe PochoDy na ulicach ‒ szczę-
ście sprzyja więc Cyrusowi, bo sytuacja sama dostarcza mu okazji do zastosowania 
podstępu. Również według relacji Herodota (1,191) Babilon został zdobyty podczas 
święta, podobnie w przekazie Berossosa (Józef Flawiusz, Ap. 1,20). Chodzi o ba-
bilońskie święto Nowego Roku.  Przekład zdania zgodny z wersją przyjętą przez 
Delebecque’a, bez opuszczeń proponowanych przez Gemolla.

697 Przekład zdania zgodny z wersją przyjętą przez Delebecque’a.
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domów, to mamy za sprzymierzeńca boga Hefajstosa.698 Przedsionki 
ich domów są łatwe do podpalenia, a bramy zrobione z drewna pal-
mowego i posmarowane łatwopalnym asfaltem.699 [5,23] My natomiast 
mamy wiele pochodni, które szybko rozniecą ogromny ogień, wiele 
smoły i pakuł, które szybko wywołają gwałtowny płomień, toteż 
albo będą musieli w pośpiechu opuścić dachy domów, albo znaleźć 
rychłą śmierć w pożodze. [5,24] A więc dalejże, chwytajcie za broń! 
Ja poprowadzę wraz z bogami! A wy ‒ mówił ‒ Gadatasie i Gobrya-
sie, wskazujcie drogę! Znacie ją bowiem. Kiedy znajdziemy się we-
wnątrz miasta, prowadźcie najkrótszą drogą do pałacu królewskiego.

‒ [5,25] A nie będzie w tym nic dziwnego ‒ oznajmili ludzie ze 
świty Gobryasa ‒ jeśli bramy pałacowe będą nawet niezamknięte, bo 
w świątecznych pochodach uczestniczy tej nocy, jak się zdaje, całe 
miasto. Natkniemy się jednak na straż przed bramami, gdyż zawsze 
jest tam wystawiona.700

‒ Zatem nie należy zwlekać ‒ zauważył Cyrus ‒ lecz ruszać, że-
byśmy zastali nieprzyjaciół jak najbardziej nieprzygotowanych.

[5,26] Na te słowa wyruszyli. Spośród tych, którzy znaleźli się na ich 
drodze, jedni ginęli od ciosów, inni uciekali w przeciwną stronę, a jesz-
cze inni wznosili okrzyki, toteż ludzie Gobryasa podjęli te okrzyki, 
jakby i sami byli uczestnikami świątecznego pochodu, po czym po-
suwając się tak szybko, jak tylko mogli, znaleźli się w pobliżu pałacu 
królewskiego. [5,27] Oddziały skupione wokół Gobrya sa i Gadatasa 
natrafiają na zamknięte bramy pałacu.701 Ich straż przednia zaskakuje 
nieprzyjaciół ucztujących przy wielkim ognisku i natychmiast się 
z nimi rozprawia w taki sposób, na jaki zasługują wrogowie. [5,28] 
Gdy podniósł się krzyk i powstało zamieszanie, usłyszano tę wrzawę 
wewnątrz pałacu, więc na rozkaz króla wybiegają niektórzy przez 
otwarte uprzednio bramy, by zobaczyć, co się dzieje. [5,29] Ludzie 

698 Hefajstos, grecki bóg ognia, występuje tutaj jako synonim ognia. W religii 
Zaratustry ogień jest świętym żywiołem, najczystszym elementem o zwycięskiej sile. 
Cyrus zamienia w swej mowie zagrożenie w przewagę. Gdyby Babilończycy nie 
stali się ofiarami podstępu, mogliby schwytać nieprzyjaciół „jak do sieci” (Herodot 
1,191), Cyrus jednak chce zmusić Babilończyków do ucieczki z własnych domów, 
skąd wypłoszy ich podłożony przez Persów ogień.

699 Sposób budowania domów w Babilonie, sięgających nieraz trzech, czterech 
pięter, opisuje Strabon (16,1,5).

700 Jeszcze jeden przykład potwierdzający zbieranie informacji wywiadowczych 
przez Cyrusa.

701 Letni pałac królewski znajdował się poza miastem, w północno-zachodnim 
narożniku obwarowań Wielkiego Babilonu. Tutaj chodzi o Wielki Pałac, wzniesiony 
przez króla Nabuchodonozora II (panował w latach: 605‒562) w centrum miasta, 
z wielką Salą Tronową o wymiarach 50 x 15 m.
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Gadatasa, spostrzegłszy otwarte bramy, wpadają do środka, ścigają 
uciekających z powrotem do wnętrza i zadając wokoło ciosy, docie-
rają do króla. Odnajdują go, kiedy już powstał z miejsca z dobytym 
sztyletem, który miał przy sobie. [5,30] Ludzie z otoczenia Gadatasa 
i Gobryasa powalają go na ziemię, a ci, co byli z nim, ginęli, jedni 
osłaniając się, czym się dało, inni uciekając, jeszcze inni broniąc się, 
czym kto mógł. [5,31] Cyrus rozesłał jeźdźców po ulicach i rozkazał 
im zabijać tych, których zastaną na zewnątrz domów, a będącym 
w domach ogłosić za pośrednictwem osób znających syryjski, żeby 
pozostali w środku, bo kto zostanie pochwycony na zewnątrz, po-
niesie śmierć.702

[5,32] Wykonano to polecenie. Tymczasem powrócili Gadatas i Go-
bryas i najpierw oddali hołd bogom za to, że dane im było pomścić 
się na bezbożnym królu, a potem całowali ręce i nogi Cyrusa, wy-
lewając obficie łzy z wdzięczności.703 [5,33] Kiedy nastał dzień i za-
łoga cytadeli spostrzegła, że miasto zostało zdobyte, a król nie żyje, 
poddaje również cytadelę.704 [5,34] Cyrus natychmiast wziął cytadelę 

702 Ani powieściowa wersja Ksenofonta, ani rzeczowe opowiadanie Herodota nie 
zawierają dokładnego przekazu o upadku państwa nowobabilońskiego i zdobyciu 
Babilonu przez Persów. Dane antycznej tradycji należy uzupełnić źródłami orien-
talnymi: świadectwami oficjalnych dokumentów (tzw. Cylinder Cyrusa oraz Kroniki 
Babilońskie, a zwłaszcza wchodząca w ich skład Kronika Nabonida); informacjami 
piszącego po grecku późnego historyka babilońskiego, Berossosa (III w.); biblijną 
księgą proroka Daniela. Zgodnie z tymi przekazami Cyrus przystąpił do podboju Ba-
bilonii po tym, jak utwierdził swą władzę nad całą Azją Przednią. Decydujący atak na 
Babilon rozpoczął się latem 539 r. Babilończyków rozbito w bitwie koło miasta Opis 
nad Tygrysem, potem bez walki wzięto miasto Sipar i ostatecznie 12 października 
perskie wojska pod wodzą Ugbaru (tj. Gobryasa z Cyropedii) opanowały Babilon. 
Sam Cyrus wjechał do miasta 29 października, po czym mianował Gubaru (Gobryasa 
u Herodota) namiestnikiem Babilonii. Ostatni władca babiloński, Nabonid, wzięty do 
niewoli w Babilonie, został przez Cyrusa ułaskawiony i odesłany do Karmanii. Jego 
syn Baltazar zginął. Zdobycie przez Persów królewskiego pałacu i śmierć Baltazara 
stanowią właśnie historyczną podstawę opowiadania Ksenofonta. O słynnej „uczcie 
Baltazara” opowiada piąty rozdział biblijnej Księgi Daniela.

703 TyMczaseM PoWrócili gaDaTas i gobryas ‒ obaj wkroczyli do Babilonu przed 
Cyrusem.  oDDali HoŁd ‒ (προσεκύνουν [prosekýnun]) – por. wyżej, przyp. 410.  Dane 
iM byŁo pomścić się na bezbożNym królu ‒ chodzi tutaj oczywiście o sposób, w jaki 
„bezbożny król” potraktował przedtem Gadatasa, czyniąc go eunuchem, i syna Go-
bryasa, pozbawiając go życia (4,6,2–7; 5,2,8. 28). Obydwaj poprzysięgli mu wów-
czas zemstę.  a PoTeM caŁowali ręce i nogi cyrusa ‒ według tekstu z Cylindra Cyru-
sa po zdobyciu Babilonu wszyscy wasalni władcy przybyli, aby w hołdzie ucałować 
Cyrusowi stopy.

704 O zamku w Babilonie wspominał Diodor Sycylijski (2,8,4‒6; na podstawie 
Ktezjasza = FGrHist 688 F1b,4), chociaż ‒ jak wykazały wykopaliska ‒ nie było 
w mieście prawdziwej cytadeli, takiej jak np. w Sardes. Może tu jednak chodzić 
o cały zamkowo-pałacowy kompleks Starego Babilonu i jego oddzielne, wewnętrz-
ne fortyfikacje.
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w posiadanie i wysłał tam komendantów wraz z załogą, a krewnym 
zezwolił na pochowanie poległych. Za pośrednictwem heroldów roz-
kazał wszystkim Babilończykom, by wydali broń, i obwieścił im, 
że jeśli w jakimkolwiek domu zostanie znaleziona, wszyscy jego 
mieszkańcy poniosą śmierć. Wydali więc [broń], a Cyrus złożył ją 
w cytadeli, żeby była w pogotowiu, jeśli trzeba by kiedyś do czegoś 
jej użyć. [5,35] Kiedy załatwiono te sprawy, najpierw wezwał magów 
i nakazał im wybrać dla bogów pierwociny łupów wojennych i wy-
znaczyć święte okręgi, ponieważ miasto zostało zdobyte, a następ-
nie przydzielił domy i oficjalne rezydencje tym spośród towarzyszy, 
którzy mieli największy udział w dokonaniu dzieła.705 A przydzielił 
tak, jak postanowiono: najlepsze – najdzielniejszym.706 Jeżeli zaś 
ktoś uznałby, że otrzymał mniej, niż mu się należało, polecił, by 
osobiście go o tym powiadomił. [5,36] Babilończyków wezwał do 
uprawy ziemi, uiszczania podatków i troszczenia się o tych, których 
władzy zostali podporządkowani. Towarzyszącym mu Persom i tym 
spośród sprzymierzeńców, którzy zdecydowali się pozostać u jego 
boku,707 nakazał, by do tych Babilończyków, którzy znaleźli się pod 
ich rządami, zwracali się jak władcy.

[5,37] A Cyrus, pragnąc już odtąd pędzić życie na sposób, który 
wedle jego mniemania odpowiadałby godności królewskiej, uznał, 
że nie może tego rodzaju zmian wprowadzić bez zgody przyjaciół, by 
wzbudzać jak najmniej zazdrości, gdyby pozwalał widywać się tylko 
przy rzadkich okazjach i oficjalnie. Wymyślił więc, co następuje. 
Z samego rana stanął w miejscu, które wydało mu się najodpowied-
niejsze, i przyjmował każdego, kto chciał go o coś zapytać, a po 
udzieleniu odpowiedzi odprawiał. [5,38] Kiedy ludzie dowiedzieli się, 
że przyjmuje, przybywały ich niezliczone masy, ponieważ jednak 
przepychali się, żeby się do niego zbliżyć, powstał wielki tumult 
i zamieszanie.708 [5,39] Adiutanci wpuszczali do niego ludzi, próbu-

705 Przeznaczanie dla bogów dziesięciny z łupów wojennych po odniesieniu 
zwycięstwa oraz fundowanie świętych okręgów (τέμενοι [témenoi]) było oczywiście 
zwyczajem greckim (Anab. 5,3,4–13), tak jak poglądem greckim jest uzasadnianie 
przez autora prawa własności zwycięzcy do zdobytej ziemi przez sam fakt zawład-
nięcia nią siłą oręża (niżej taki sposób rozumowania przypisany został Cyrusowi: 
8,5,73. 77). Por. wyżej, przyp. 406.

706 Decyzję o tym, by wynagradzać odpowiednio do zasług, podjęto swego czasu 
w toku dyskusji podczas uczty wydanej przez Cyrusa na cześć towarzyszy broni 
(2,3,16).

707 Jak się okaże później (8,4,28), tymi sprzymierzeńcami byli głównie Medowie 
i Hyrkańczycy. Wspaniałomyślność Cyrusa zyskuje mu zwolenników.

708 Jedni usiłują dotrzeć do Cyrusa dzięki zręczności, inni ‒ na siłę. Wszystkie 
sposoby są dobre, żeby zbliżyć się do zwycięzcy, który w istocie źle znosi swoją 
popularność.
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jąc ich rozdzielić w miarę swoich możliwości. Kiedy zaś niektórym 
z przyjaciół udawało się przedrzeć przez tłum, Cyrus wyciągał do 
nich rękę, podprowadzał do siebie i mówił tak:

‒ Przyjaciele, wytrwajcie przy mnie, dopóki nie pozbędziemy się 
tłumu, a potem będziemy już zażywać spokoju!

Przyjaciele zatem zostawali przy nim, ale ludzie napływali coraz 
liczniej i liczniej, tak że wcześniej nastał wieczór, nim miał czas 
spotkać się i porozmawiać z przyjaciółmi. [5,40] W tej sytuacji Cyrus 
zwraca się do nich:

‒ Czyż, mężowie, nie nadeszła teraz pora, aby się rozstać? 
Przyjdźcie jutro rano, chcę bowiem z wami porozmawiać.

Kiedy przyjaciele usłyszeli te słowa, z radością śpiesznie się od-
dalili, aby dać upust wszystkim potrzebom naturalnym.709 I wtedy 
wreszcie mogli udać się na spoczynek.

[5,41] Nazajutrz Cyrus pojawił się na tym samym miejscu, a tłum 
ludzi pragnących wejść zgromadził się wokół niego jeszcze licz-
niejszy i to o wiele wcześniej, niż przybyli przyjaciele. Cyrus więc 
utworzył wielki krąg z gwardzistów Persów i rozkazał nikogo nie 
wpuszczać do środka z wyjątkiem przyjaciół i dowódców Persów 
oraz sprzymierzeńców. [5,42] Kiedy wszyscy się zgromadzili, Cyrus 
powiedział im tak:

‒ Przyjaciele i sprzymierzeńcy, nie możemy się na nic uskarżać 
do bogów, gdyż jak dotąd użyczają nam bez wyjątku wszystkiego, 
o co prosimy. Jeśli jednak wskutek odniesienia wielkich zwycięstw 
nie będę miał wolnego czasu ani dla samego siebie, ani dla urado-
wania przyjaciół, to lepiej pożegnać się z takim szczęściem.710 [5,43] 
Z pewnością ‒ mówił ‒ zauważyliście wczoraj, że od rana zaczęli-
śmy wysłuchiwanie przybyłych z prośbami i nie zaprzestaliśmy aż 
do wieczora. A teraz widzicie, że przyszli kolejni, jeszcze liczniejsi 
niż wczoraj, z zamiarem przedłożenia nam swoich spraw.711 [5,44] Jeśli 

709 wszystkim PoTrzeboM naTuralnyM (ὑπὸ πάντων τῶν ἀναγκαίων [hypó pánton 
tón anankaíon]; dosłownie: ‘wszystkim koniecznościom’) ‒ uwaga nie jest, być może, 
w dobrym guście, ale Ksenofont nigdy nie zraża się tego rodzaju sprawami, a podob-
ną spotkamy w tekście poniżej (8,8,10). Termin ἀναγκαῖα [anankaía] już wcześniej 
(1,6,36) użyty był w znaczeniu ‘potrzeby naturalne’. Ksenofont potrafi zarazem dys-
kretnie wskazać na konsekwencje zbyt długiego przebywania w otoczeniu Cyrusa, 
podkreślając, że przyjaciele „oddalają się w pośpiechu”. Mówiąc o „wszystkich po-
trzebach naturalnych” autor ma przypuszczalnie na myśli również głód i pragnienie. 
Por. także niżej, 8,8,11, oraz przyp. 980.

710 Fragment ten jest zapowiedzią późniejszych posunięć Cyrusa, który organi-
zuje dla siebie czas wolny, by móc się poświęcić ważnym sprawom państwowym 
(8,1,13; por. także 7,5,52).

711 Cyrus jest wrażliwy na potrzeby poddanych, podobnie jak swoich żołnierzy, 
ale nie przepada za przebywaniem w tłumie (w czym przypomina wielu przedstawi-
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więc będzie trzeba im się poświęcić, to stwierdzam, że wy będziecie 
mieli ze mnie niewiele pożytku, a ja niewiele z was. Co do mnie, 
wiem dobrze, że nie pozostanie dla mnie nawet najmniejsza cząstka 
mnie samego. [5,45] Dostrzegam ‒ dodał ‒ jeszcze inną zabawną stro-
nę tej sytuacji: mimo że moje nastawienie do was jest zgoła takie, 
jakie być powinno, z tych zaś, którzy nas otaczają, nie znam prawie 
nikogo, to oni wszyscy są w stanie, o ile tylko okażą się lepsi od was 
w przepychankach, jako pierwsi, przed wami, uzyskać ode mnie to, 
co chcą. Uznałem jednak za stosowne, żeby tacy ludzie, jeśli któryś 
potrzebowałby czegoś ode mnie, właśnie do was, moich przyjaciół, 
zwracali się z prośbą o audiencję. [5,46] Być może, ktoś zapyta, dlacze-
go w istocie od początku nie kazałem wprowadzić takiego zwyczaju, 
lecz zezwoliłem na powszechny dostęp do swojej osoby. Dlatego 
mianowicie, ponieważ wiedziałem, iż warunki wojenne wymagają, 
aby wódz nie dowiadywał się jako ostatni o tym, co powinien wie-
dzieć i co ma czynić, kiedy jest na to odpowiedni czas. Przekonałem 
się, że stratedzy, którzy rzadko pozwalają się widzieć, zaniedbują 
wiele z tego, co powinni wykonać. [5,47] Teraz, skoro pełna trudów 
wojna dobiegła końca, wydaje mi się, że i moja dusza ma prawo do 
wytchnienia. Ponieważ więc nie jestem pewien, jak mam właściwie 
postąpić, ażeby dobrze wypadły i nasze sprawy, i sprawy innych, 
o których powinniśmy się troszczyć, niech rady udzieli ten z was, 
kto dostrzega jakieś najbardziej użyteczne rozwiązanie.

[5,48] Cyrus zatem tak przemówił. Po nim wstaje Artabazos, który 
niegdyś mówił, że jest jego krewnym,712 i rzecze:

‒ Słusznie zaiste, postąpiłeś, Cyrusie, otwierając tę dyskusję. Ja 
bowiem, kiedy jeszcze byłeś młodzieńcem, od początku bardzo pra-
gnąłem stać się twoim przyjacielem, widząc jednak, że do niczego 
mnie nie potrzebujesz, powstrzymywałem się przed zbliżeniem się 
do ciebie.713 [5,49] Kiedy przypadkiem potrzebowałeś mnie, żeby ob-
wieścić Medom przesłanie od Kyaksaresa,714 doszedłem do wniosku, 
że jeśli z gorliwością cię w tym wspomogę, stanę się twoim do-
mownikiem i będę mógł z tobą rozmawiać, kiedy tylko będę chciał. 

cieli elity greckiej, także zapewne Ksenofonta). Jeśli na pewien czas zniósł bariery, 
to tylko po to, żeby później mógł postępować o wiele bardziej rygorystycznie i miał 
możliwość lepszego sprawowania rządów (7,5,46).

712 Zob. wyżej, 1,4,27; 4,1,22; 5,1,24.
713 Artabazos jest trochę nieśmiały, dlatego nie ma odwagi mówić o początku 

swej namiętności do Cyrusa, lecz każe się tego domyślać, a uczucie to datuje się od 
dnia, kiedy zobaczył Cyrusa po raz pierwszy (1,4,27).

714 Na temat misji powierzonej Artabazosowi była mowa wyżej (4,1,22). Gor-
liwość Artabazosa jest charakterystyczna dla młodego człowieka, który podziwia 
Cyrusa i usiłuje przyciągnąć jego uwagę (4,1,23–24).
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I wykonałem powierzone mi zadanie tak, że zasłużyłem na twoją 
pochwałę. [5,50] Potem Hyrkańczycy jako pierwsi stali się naszymi 
przyjaciółmi, kiedy tak bardzo potrzebowaliśmy sprzymierzeńców; 
z miłości o mało co nie nosiliśmy ich na rękach.715 Potem, kiedy 
został wzięty obóz nieprzyjacielski,716 sądziłem, że nie masz dla 
mnie czasu, i nie miałem ci tego za złe. [5,51] Później Gobryas stał 
się naszym przyjacielem, a ja cieszyłem się z tego; potem z kolei 
Gadatas. I trudno już było nawiązać z tobą kontakt. A skoro Sako-
wie i Kaduzjowie zostali naszymi sprzymierzeńcami,717 z natury rze-
czy należało im poświęcać uwagę, bo to oni troszczyli się o ciebie. 
[5,52] Gdy znów wróciliśmy do miejsca, z któregośmy wyruszyli,718 
widząc ciebie otoczonego przez konie, rydwany bojowe i machiny 
oblężnicze, miałem nadzieję, że skoro tylko uwolnisz się od tego 
wszystkiego, znajdziesz wtedy czas i dla mnie. Lecz wtedy nade-
szła straszna wieść, że cały świat zjednoczył się przeciwko nam,719 
wiedziałem więc, że jest to rzecz największej wagi, zarazem byłem 
w pełni przekonany, że jeśli te sprawy przybiorą pomyślny obrót, 
nie będzie już żadnych przeszkód dla naszych wzajemnych kontak-
tów. [5,53] A teraz odnieśliśmy walne zwycięstwo i mamy w naszej 
mocy Sardes oraz Krezusa, i zdobyliśmy Babilon, i podbiliśmy cały 
świat, a ja ‒ na Mithrę!720 ‒ gdybym nie przedarł się przez tłum, nie 
mógłbym wczoraj zbliżyć się do ciebie. Kiedy jednak wyciągnąłeś 
do mnie prawicę na znak przyjaźni i kazałeś pozostać przy sobie, 
byłem już nieustannie ze wszystkich stron oglądany, jako że bez 
jedzenia i picia spędziłem z tobą cały dzień. [5,54] Teraz więc niech 
znajdzie się jakiś sposób, żebyśmy my, najbardziej zasłużeni, mieli 
jak największy udział w obcowaniu z tobą. Jeśli zaś nie, to chcę 
raz jeszcze rozkazać w twoim imieniu,721 żeby wszyscy cię opuścili 
z wyjątkiem nas, twoich przyjaciół od samego początku.

715 hyrkańczycy jako PierWsi sTali się naszyMi przyjacióŁmi ‒ zob. wyżej, 4,2,1–
–8.  z miŁości o maŁo co nie Nosiliśmy ich na rękacH ‒ obraz, nierzadki w tragedii 
attyckiej, jest być może reminiscencją z Platona (Resp. 10 = 600d).

716 Zob. wyżej, 4,2,27–33.
717 Artabazos dokonuje krótkiego przeglądu faktów już wcześniej przez autora 

Cyropedii opisanych: o Gobryasie (4,6,1–10), o Gadatasie (5,3,15), o Sakach i Ka-
duzjach (5,3,22–24).

718 Czyli w rejon pogranicza między Assyryjczykami i Medami (5,4,51).
719 Chodzi o wiadomość o tworzącej się antyperskiej koalicji z Krezusem na 

czele, przyniesioną Cyrusowi przez posłów indyjskich (6,2,9nn.).
720 Mithra, jeden z głównych bogów indo-irańskiego panteonu, bóg światła 

i dawca życia, często utożsamiany bywał ze słońcem (Strabon 15,3,13), a także 
z Heliosem (8,3,12). U Ksenofonta (Oec. 4,24) cześć Mithrze oddaje również Cyrus 
Młodszy.

721 Ironiczna aluzja do faktu wspominanego już wyżej (7,5,49; zob. także 4,1,24; 
5,1,22).
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[5,55] Cyrus roześmiał się na te słowa i wielu innych również. 
Wówczas wstał Pers Chryzantas i powiedział tak:

‒ Oto przedtem, Cyrusie, słusznie wystawiałeś się na widok pu-
bliczny z powodów, o których sam powiedziałeś,722 dlatego że nie 
o nas przede wszystkim musiałeś się troszczyć. Podczas gdy my byli-
śmy [przy tobie] obecni ze względu na nas samych, to lud trzeba było 
pozyskiwać na wszelkie sposoby, ażeby jak najchętniej chciał razem 
z nami się trudzić i razem z nami narażać na niebezpieczeństwa. [5,56] 
Teraz, ponieważ nie masz usposobienia samotnika, możesz pozyskać 
i innych, na co nadeszła właściwa chwila, i postarać się o odpo-
wiednie dla siebie mieszkanie.723 Jaki pożytek miałbyś z panowania, 
jeśli byłbyś jedynym człowiekiem pozbawionym ogniska domowe-
go, ponad które przecież nie ma dla ludzi nic bardziej uświęconego 
ani słodszego, ani bardziej własnego? A ponadto ‒ dodał ‒ czy nie 
sądzisz, że nie jest nam wstyd, kiedy widzimy, że pozostajesz pod 
gołym niebem, podczas gdy my przebywamy w domach, odnosząc 
wrażenie, że przypadło nam w udziale więcej niż tobie?

[5,57] Gdy Chryzantas to powiedział, wielu zgodziło się z nim co 
do tego. W rezultacie więc [Cyrus] udaje się do pałacu królew-
skiego, a przewoźnicy składają tam skarby przywiezione z Sardes. 
Kiedy Cyrus wszedł do wnętrza, najpierw złożył ofiarę Hestii, po-
tem Zeusowi Królowi i wszystkim innym bogom, których wskazali 
magowie.724

[5,58] Kiedy to uczynił, zaczął organizować całą resztę. Zdając 
sobie sprawę ze swojej sytuacji, że mianowicie rozpoczyna pano-
wanie nad wieloma ludźmi i zamierza zamieszkać w największym 
mieście spośród wszystkich znanych,725 a to miasto mogłoby stać 

722 Aluzja do 7,5,46.
723 nie Masz usPosobienia samotNika ‒ Cyrus jest jakby podwójnie samotny: jako 

wódz w otoczeniu niezliczonej armii i jako człowiek bezżenny.  na co NadeszŁa 
wŁaściwa chWila ‒ należy podziwiać subtelność, z jaką Chryzantas sugeruje Cyru-
sowi małżeństwo – używa masculinum pluralis: „i innych” (ἄλλους [állus]), które 
zawiera w sobie przecież i femininum singularis, a stwierdzenie o nadejściu „chwi-
li właściwej” (καιρός [kairós]) oznacza, że nadszedł najwyższy czas, by pomyśleć 
o dziedzicach tronu.

724 Cyrus nie rozpoczynał żadnego przedsięwzięcia, żadnej kampanii wojennej 
bez złożenia ofiar Zeusowi i Hestii oraz bez uzyskania pomyślnych wróżb (1,6,1).

725 Warto przeczytać, co po Herodocie o wielkości Babilonu, która niezmiennie 
działała na wyobraźnię starożytnych, mówi Arystoteles; por. Herodot (1,191):

Z powodu wielkości miasta, jak donoszą tamtejsi mieszkańcy, najdalsze jego części 
były już w ręku wroga [tj. Cyrusa i Persów], a Babilończycy mieszkający w środku nic 
jeszcze o tym nie wiedzieli, lecz (ponieważ właśnie obchodzono u nich święto) tańczyli 
w tym czasie i zabawiali się, aż wreszcie, i to nazbyt dokładnie, o tym się dowiedzieli. I tak 
Babilon wtedy po raz pierwszy zdobyto.

(przekład S. Hammer)
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się dla niego także najbardziej wrogie, zatem biorąc to wszystko 
pod uwagę, uznał, że potrzebuje osobistej ochrony. [5,59] Wiedząc, 
że w żadnej innej sytuacji ludzie nie są bardziej zagrożeni niż pod-
czas jedzenia i picia, podczas kąpieli, spoczynku i snu, zastanawiał 
się, komu mógłby przy wykonywaniu tych czynności najbardziej 
zaufać. Sądził, że nigdy wierny nie stanie się ten, kto bardziej kocha 
kogoś innego niż osobę potrzebującą jego ochrony.726 [5,60] Przekonał 
się, że prawo natury zmusza ludzi mających dzieci lub żony żyjące 
z nimi w harmonii, lub ulubieńców do kochania ich ponad wszystko. 
Widząc natomiast, że eunuchowie są tego wszystkiego pozbawieni, 
uznał, że to właśnie oni najusilniej zabiegaliby o ludzi, którzy są 
w stanie uczynić ich najbogatszymi, przyjść im z pomocą, gdyby 
działa się jakaś krzywda, i okazać im szacunek. A zdawał sobie 
sprawę, że zarazem nikt inny nie mógłby jego samego przewyższyć 
w wyświadczaniu im dobrodziejstw. [5,61] Ponadto eunuchowie bę-
dący w pogardzie u innych ludzi szczególnie z tego powodu potrze-
bują pana, który byłby ich opiekunem. Nie ma bowiem człowieka, 
który nie uważałby za stosowne okazywać pod każdym względem 
swej wyższości nad eunuchem, jeśli tylko jakaś potężniejsza siła 
nie stanęłaby temu na przeszkodzie. Ale kiedy eunuch jest wierny 
panu, nic nie przeszkodzi mu w zajęciu pierwszego miejsca. [5,62] Nie 
wydawało mu się również słuszne, jak się najczęściej uważa, że mia-
nowicie eunuchowie pozbawieni są siły. Świadczy o tym przykład 
innych stworzeń, jako że krnąbrne konie po wytrzebieniu przestają 
wprawdzie gryźć i swawolić, nie tracą jednak w najmniejszym stop-
niu swych walorów potrzebnych na wojnie, podobnie wykastrowane 
byki przestają być dumne i nieposłuszne,727 ale nie są pozbawione 
siły i nadal zdatne do orania ziemi, tak samo wykastrowane psy 
pozbywają się chęci ucieczki od swych panów, ale w niczym nie 

Arystoteles (Polit. 3,12 = 1276a 28):

Podobnie jednak jest w wypadkach, gdy ludzie mieszkają w jednym i tym samym 
miejscu, a nasuwa się pytanie, kiedy winno się ich uważać za jedno państwo; mury nie grają 
tu roli, bo można by nawet Peloponez otoczyć jednym murem. Miastem tego rodzaju jest 
może Babilon i każde [miasto], które ma rozmiary raczej narodu niż miasta; opowiadają 
przecież, że w trzy dni po zdobyciu Babilonu pewna część miasta nic o ty jeszcze nie 
wiedziała.

(przekład L. Piotrowicz)

726 Cały poniższy, długi i szczegółowy, wywód o przewadze eunuchów nad po-
spolitymi mężczyznami ma na celu uzasadnienie, dlaczego właśnie spośród nich re-
krutowali się członkowie osobistej ochrony Cyrusa na terenie królewskiego pałacu 
w Babilonie.

727 Ksenofont lubi przypisywać zwierzętom uczucia ludzkie i antropomorfizuje 
przy tym język.
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umniejsza to jednocześnie ich przydatności do pilnowania domu 
i do polowania. [5,63] Podobnie i ludzie pozbawieni zmysłowej żądzy 
stają się bardziej zrównoważeni, a zarazem bardziej troskliwi o to, 
co im powierzono, a nie mniej zdolni do jazdy konnej czy rzucania 
oszczepem i nie mniej kochają sławę. [5,64] Okazywało się również, 
że tak na wojnie, jak i na polowaniu zachowywali w duszy pragnie-
nie zwycięstwa. A szczególnych dowodów na to, że potrafią być 
wierni, dostarczali w obliczu śmierci swoich panów.728 Nikt oto poza 
eunuchami nie zdobył się w obliczu klęski panów na czyny, które 
by bardziej świadczyły o wierności. [5,65] A jeśli pod względem siły 
fizycznej wydają się nieco słabsi, to i tak żelazo zrównuje na wojnie 
słabych z silnymi. Biorąc to wszystko pod uwagę,729 spośród eunu-
chów właśnie rekrutował całą służbę u swego boku, od odźwiernych 
począwszy.

[5,66] Kiedy zaś uznał, że taka ochrona nie jest wystarczająca ze 
względu na wielką ilość ludzi wrogo do niego usposobionych, zasta-
nawiał się, kogo jeszcze spośród najbardziej godnych zaufania mógł-
by wziąć na strażników królewskiego pałacu. [5,67] Wiedząc zatem, że 
Persowie wiodą w ojczyźnie najbardziej ciężkie życie i najbardziej 
się trudzą z powodu kamienistej ziemi, którą muszą uprawiać wła-
snymi rękami,730 doszedł do wniosku, że im najbardziej spodoba 
się tryb życia u jego boku. [5,68] Wybiera więc spośród nich dziesięć 
tysięcy gwardzistów uzbrojonych we włócznie,731 aby na okrągło, 
dniem i nocą, pełnili straż wokół pałacu królewskiego, kiedy tylko 
będzie w nim przebywał, a kiedy dokądkolwiek wyruszy, by podążali 
za nim, ustawieni w szyku po jednej i po drugiej stronie. [5,69] Po-

728 Przypomina się tutaj śmierć trzech eunuchów Panthei (7,3,15), a Ksenofont 
(Anab. 1,8,28) nawiązuje przypuszczalnie do śmierci wiernych „aż po grób” eunu-
chów Cyrusa Młodszego, takich jak Artapates.

729 Wszystkie te argumenty przemawiające na korzyść eunuchów zostały przez 
autora skrupulatnie zebrane po to, by czytelnik zapomniał, że Cyrus postępuje w isto-
cie tak samo, jak „zły” król assyryjski względem Gadatasa (5,2,28; 5,3,8. 18), i to 
na znacznie większą skalę. Ponadto Cyrusem powoduje interes osobisty, jakkolwiek 
połączony, co należy przyznać, z interesem państwowym. Z paragrafów następują-
cych poniżej dowiadujemy się szczegółowo o innych zarządzeniach Cyrusa, mają-
cych zapewnić bezpieczeństwo nie tylko jemu samemu, ale i mieszkańcom Babilonu.

730 którą muszą uprawiać wŁasNymi rękami (διὰ τὸ αὐτουργοὺς εἶναι [diá tó autur-
gús eínai]) ‒ αὐτουργοί [auturgoí] byli to ludzie, którzy wspomagani w potrzebie przez 
rodzinę, sami uprawiali ziemię z braku środków na kupno i utrzymanie niewolnika 
(Oec. 5,4). Również inni autorzy starożytni mówią o surowych warunkach życia 
w kraju Persów i biedzie mieszkańców, dopóki nie stali się oni panami Azji. Stąd też 
ich zwyczaje przypominały lakońskie, jak podkreśla Arrian (Anab. 5,4,5).

731 Królewskich gwardzistów Dariusza I, dzierżących włócznię w ręku, z łukiem 
i kołczanem zawieszonym na plecach, przedstawiają reliefy pałacowe w Persepolis 
i Suzach.
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nieważ uznał, że i dla całego Babilonu potrzebna jest odpowiednia 
ilość strażników, czy to kiedy sam jest akurat obecny w domu, czy 
kiedy właśnie odbywa podróż, ustanowił w Babilonie odpowiednią 
liczbę strażników.732 Rozkazał ponadto, żeby żołd wypłacali im Ba-
bilończycy, chcąc w ten sposób w możliwie największym stopniu 
pozbawić ich wszelkich zasobów i sprawić, by stali się jak najbar-
dziej ulegli i jak najłatwiej można było utrzymać nad nimi władzę. 
[5,70] Ta straż ustanowiona wówczas wokół jego osoby i w Babilonie 
istnieje jeszcze i teraz w tejże samej postaci.733

Troszcząc się o to, by całe państwo734 utrzymało się w stanie nie-
naruszonym i mogło się jeszcze powiększać, uznał, że najemnicy 
lepsi są do pełnienia tej roli od poddanych i wystarczy mniejsza ich 
liczba. Wiedział też, że dzielnych mężów, którzy z pomocą bogów 
wywalczyli panowanie, należy zebrać razem i dopilnować, by nie 
zaniedbywali ćwiczenia się w dzielności. [5,71] Ażeby nie wyglądało 
na to, że im rozkazuje, lecz by sami poznali to, co dla nich najlep-
sze, wytrwali w tym i troszczyli się o dzielność, zwołał „równych”, 
wszystkich wyższych dowódców i tych, którzy wydawali mu się 
najbardziej użyteczni jako współuczestnicy trudów i sukcesów. [5,72] 
Kiedy przybyli, przemówił tak:

‒ Przyjaciele i sprzymierzeńcy, bogom jesteśmy winni największą 
wdzięczność, że pozwolili nam osiągnąć to, na co w naszym przeko-
naniu zasłużyliśmy! Teraz mamy ziemię rozległą i urodzajną, a ci, 
którzy ją uprawiają, będą nas żywić, mamy i domy wraz z całym 
wyposażeniem.735 [5,73] A niech nikt z was, posiadając to wszystko, 
nie sądzi, że posiada cudze dobra. Istnieje bowiem odwieczne prawo 
respektowane przez wszystkich ludzi, że w przypadku, gdy miasto 
podczas wojny zostanie zdobyte, należy do zdobywców, i to zarówno 
mieszkańcy miasta, jak i ich majątek. Nie będziecie więc posiadać 
tego, co macie, bezprawnie, lecz jeśli chcecie to zachować, nie 

732 Oprócz środków przedsięwziętych w celu udaremnienia ewentualnych za-
machów na króla (por. przyp. 410, 820 i 852) Cyrus tworzy w Babilonie prototyp 
„milicji” miejskiej – „strażników pokoju”.

733 A więc zarówno straż pałacowa, jak i policja zachowały aż do czasów Kseno-
fonta organizację, jaką narzucił im Cyrus.

734 Państwo jako całość, w opozycji do samego Babilonu.
735 ziemię rozlegŁą oraz urodzajNą ‒ już Herodot (1,193) zachwycał się urodzaj-

nością ziem Babilonii, możliwą dzięki rozbudowanemu systemowi irygacji. W cią-
gu roku plony zboża zbierano dwu lub trzykrotnie, ziemia rodziła sezam i drzewa 
palmowe. Ksenofont (Anab. 2,3,14–16) wspomina o niezwykle dorodnych dakty-
lach i winie palmowym, które miał okazję smakować w Babilonii podczas wyprawy 
Dziesięciu Tysięcy.  DoMy Wraz z caŁym wyposażeNiem ‒ wzmianka o domach wy-
pełnionych ruchomym dobytkiem nabiera szczególnego wyrazu w przemówieniu do 
żołnierzy, którzy długie miesiące, również w zimie, zwykli spędzać pod namiotami.
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wyzbywajcie się życzliwości do ludzi. [5,74] Z tego też powodu twier-
dzę, że jeśli oddamy się lenistwu i rozwiązłości niczym ludzie nik-
czemni, którzy uważają wysiłek za rzecz godną pożałowania, a życie 
bezczynne za szczęście, w krótkim czasie stracimy szacunek dla 
siebie samych i szybko zostaniemy pozbawieni wszystkich dóbr. [5,75] 
Nie wystarczy oto raz stać się dzielnym mężem, żeby nim już pozo-
stać736 bez ustawicznego zabiegania o dzielność. Lecz, tak jak inne 
umiejętności, kiedy się je zaniedbuje, stają się mniej godne podziwu, 
i ciało choć dobrze wyćwiczone, jeśli pozostawi się je w gnuśności, 
osłabnie, i roztropność, opanowanie oraz siła, jeśli ktoś zaniedba 
ich praktykowania, ponownie obrócą się w niegodziwość.737 [5,76] 
Nie należy więc zaniedbywać się i zwracać ku chwilowej przy-
jemności. Sądzę, że wielkim dokonaniem jest zdobycie władzy, ale 
jeszcze większym ‒ zdobytej zachowanie.738 Do zdobycia [władzy] 
wystarcza często sama tylko zuchwałość, ale utrzymanie zdobytej 
nigdy nie udaje się bez rozwagi, powściągliwości i bez szczególnej 
troskliwości. [5,77] Biorąc to pod uwagę, winniśmy obecnie o wiele 
pilniej ćwiczyć się w dzielności niż wówczas, kiedy zdobywaliśmy 
dla siebie te dobra, i dobrze pamiętać o tym, że jeśli ktoś więcej po-
siada, to wówczas więcej [ludzi] mu zazdrości, knuje podstępy, staje 
się wrogami, a tym bardziej, jeżeli ktoś, tak jak my, korzysta z dóbr 
i usług oferowanych pod przymusem. Należy wierzyć, że bogowie 
będą z nami, bo nie objęliśmy tych dóbr w posiadanie niesprawie-
dliwie, drogą podstępnych knowań, lecz po wymierzeniu kary tym, 
którzy obrali nas sobie za cel swoich intryg. [5,78] Ale my sami mu-
simy przygotować się do tego, co teraz jest dla nas najważniejsze, 
a mianowicie, by będąc lepszymi od rządzonych, stać się godnymi 
sprawowania władzy.739 Potrzeby ciepła i zimna, jedzenia i picia, 
pracy i snu odczuwamy przecież wspólnie z naszymi niewolnikami, 
dzieląc je jednak z nimi, trzeba okazać się pod każdym względem 
lepszym od nich. [5,79] Od wiedzy wojskowej i praktyki wojennej 
należy całkowicie odseparować tych, których chcemy uczynić na-
szymi robotnikami rolnymi i poddanymi płacącymi daninę,740 trzeba 

736 Myśl, że człowiek nie jest zdolny do wytrwania w dobrym, pochodzi od Sy-
monidesa z Keos, jak poświadcza Sokrates u Platona (Prot. 344b–c).

737 Tę samą myśl rozwija Ksenofont we Wspomnieniach o Sokratesie (1,2,19nn.).
738 Jeszcze jedno spostrzeżenie zawsze aktualne i zawsze zapominane (Demo-

stenes 1,23).
739 Ta zasada, również wynikająca z mądrości, polega na tym, by wiedzieć, jak 

nie dać się ponieść powodzeniu, a zarazem pamiętać o przykazaniu „pomóż sobie, 
a niebo pomoże tobie”.

740 Ksenofont nawiązuje tu niewątpliwie do sytuacji w Sparcie, gdzie helotów 
obowiązywał zakaz noszenia broni, ale ponieważ użyte w oryginale słowo ἐργάται 
[ergátai] oznacza w Cyropedii (1,6,11; 5,4,24. 28) ‘rolników’, to zalecenie Cyrusa 
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bowiem, byśmy mieli zapewnioną wyłączność w tych zatrudnie-
niach, gdyż wiemy, że bogowie objawili je ludziom jako sposób na 
osiągnięcie wolności i dobrobytu. I dlatego właśnie pozbawiamy 
tamtych broni, byśmy sami kiedyś nie stali się bezbronni, bo do-
skonale zdajemy sobie sprawę, że dla tych, którzy stale mają broń 
przy sobie, wszystko, czego pragną, znajduje się w zasięgu ręki. 
[5,80] A jeżeli ktoś zadaje sobie pytanie tego rodzaju, jaką właściwie 
korzyść przyniosło nam osiągnięcie tego, czego pragnęliśmy, sko-
ro nadal przyjdzie znosić głód i pragnienie, trudzić się i troszczyć 
o wszystko, powinien zrozumieć, że posiadane dobra cieszą o tyle 
bardziej, o ile bardziej ktoś się wcześniej trudził, by je zdobyć. Trudy 
są przecież przyprawą do dóbr, bez niej nie osiągają one odpowied-
niego smaku i choćby zostały przygotowane jak najwystawniej, nie 
smakują dobrze.741 [5,81] Jeśli bóstwo przygotowało nam to wszystko, 
czego ludzie najbardziej pożądają, ażeby każdy z nas wybrał sobie, 
co mu się wydaje najlepsze, to taki człowiek o tyle słabiej będzie 
odczuwał brak środków do życia, o ile dopiero, kiedy zgłodnieje, 
sięgnie po najbardziej wyszukane potrawy, kiedy odczuje pragnienie, 
zakosztuje najlepszych napojów, a kiedy nie zaznał odpoczynku, 
najprzyjemniej będzie odpoczywał. [5,82] Z tego powodu, jak twier-
dzę, musimy teraz wzmocnić naszą dzielność, abyśmy z tych dóbr 
możliwie jak najlepiej i jak najprzyjemniej korzystali i żebyśmy 
nie doświadczyli najgorszego ze wszystkich nieszczęścia: oto nie 
zdobyć dóbr nie jest tak dotkliwe, jak żałosne ‒ utracić to, co się 
zdobyło.742 [5,83] Zastanówcie się i nad tym, z jakiegoż to powodu 
mielibyśmy dopuścić do tego, by stać się gorszymi niż przedtem. 
Czy dlatego, że rządzimy? Z pewnością jednak nie przystoi, żeby 
rządzący okazał się gorszy od rządzonych. Czy dlatego, że czujemy 
się teraz szczęśliwsi niż przedtem? Ale czy z kolei ktoś nie zapyta, 
dlaczegóż to niegodziwość ma nadal iść w parze ze szczęściem?743 

sprowadza się raczej do tego, żeby uprawiających ziemię zwolnić z obowiązku 
służby wojskowej i chronić ich od wszelkich skutków wojny; por. także niżej, 8,1,43.

741 Ksenofont, jak można wnosić z całej jego twórczości, jest gorącym zwolen-
nikiem arystokratycznego imperatywu „ponoszenia trudów” (πόνος [pónos]; ‘wysiłek, 
trud, praca’). Na temat idei dążenia do doskonałości poprzez ustawiczną pracę nad 
sobą zob. 1,5,12. Por. także niżej, przyp. 807 i 843.

742 Tę samą myśl u Herodota (1,32) wypowiada do Krezusa Solon. Powtarza ją 
Tukidydes (2,44,2) w „mowie pogrzebowej” Peryklesa.

743 Cyrus robi tu aluzję do młodego króla, ostatniego władcy Babilonu, o którego 
niegodziwych czynach (5,2,27; 5,3,6; 5,4,35; 7,5,32) Ksenofont opowiadał wcze-
śniej (4,6,3–5; 5,2,28; 5,4,1; 6,1,45); „Assyryjczyk” został zabity przez Gadatasa 
i Gobrya sa podczas zdobywania Babilonu (7,5,29–30). Szczęście władcy łączył on 
z niegodziwością od chwili wstąpienia na tron (4,6,2), a teraz Cyrus daje do zrozu-
mienia, że tego rodzaju postawa jest już obecnie niemożliwa.
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A może dlatego, że skoro mamy teraz niewolników, to ukarzemy 
ich, jeśli okażą się niegodziwi? [5,84] A czy wypada, kiedy samemu 
jest się nikczemnikiem, karać innych z powodu niegodziwości lub 
opieszałości? Weźcie i to pod uwagę, że gotowi jesteśmy wyżywić 
wielką liczbę ludzi dla ochrony naszych domów i nas samych. A czyż 
nie byłoby haniebne, gdybyśmy upatrywali ocalenia z rąk innych, 
uzbrojonych we włócznie, a sami dla własnej ochrony nie nosili 
włóczni? A trzeba też dobrze wiedzieć, że nie ma lepszej ochrony, 
niż samemu być dzielnym i własną odwagę mieć zawsze za towa-
rzysza.744 Pozbawionemu dzielności nic się pomyślnie nie układa 
i nic się nie udaje. [5,85] Co więc, według mnie, należy czynić, jak 
ćwiczyć dzielność i gdzie ją praktykować? Mężowie, nie powiem nic 
nowego, lecz tak jak „równi” wiodą życie u dawnych Persów, tak, 
uważam, i my, będąc tutaj „równymi”, powinniśmy gorliwie realizo-
wać wszystko jak tam; wy, patrząc na mnie, będziecie obserwować, 
stale obecni na miejscu, czy należycie wypełniam swoje obowiązki, 
ja z kolei, spoglądając na was, będę się uważnie przyglądał, a kiedy 
dostrzegę, że ktoś troszczy się o to, co piękne i dobre, odpowiednio 
go wynagrodzę. [5,86] Również dzieci, które nam się urodzą, tutaj 
wychowujmy, bo sami będziemy stawać się lepsi dzięki pragnieniu, 
by dać dzieciom jak najlepszy przykład z nas samych, a dzieci, nawet 
gdyby chciały, niełatwo zejdą na złą drogę, ponieważ nie będą ani 
widzieć, ani słyszeć niczego niegodziwego, przepędzając cały dzień 
na spełnianiu pięknych i szlachetnych uczynków.745

744 Ksenofont lubi personifikować pojęcia abstrakcyjne, żeby tworzyć literackie 
obrazy (Inst.Cyr. 8,7,7; także np. Cyn. 12,21; Equit.mag. 5,14). Główna myśl Cyrusa, 
a właściwie Ksenofonta, jest jasna: korzystanie z usług najemników w żadnym wy-
padku nie może zwalniać obywateli od służby wojskowej – podstawowego obowiąz-
ku ludzi wolnych (Hier. 4,3). Historyk wiedział, że armia obywatelska jest większym 
gwarantem lojalności, obywatele walczą bowiem o swoje mienie i rodziny.

745 Dzieci, które naM się urodzą ‒ Cyrus dyskretnie nawiązuje do rady udzielonej 
mu przez Chryzantasa o odpowiednim czasie na stworzenie rodziny (7,5,56).  Tu-
TaJ WychoWuJMy ‒ Cyropedia przestaje już być „wychowywaniem Cyrusa”, jak na 
początku dzieła, lecz staje się „wychowywaniem przez Cyrusa”, który kończy swe 
zadanie, przekazując pałeczkę następnemu pokoleniu.




