
KSI¢GA ÓSMA

[1,1] Tak powiedział Cyrus, po nim zaś powstał Chryzantas i rzekł:
‒ Niejednokrotnie już, mężowie, w innych okolicznościach 

stwierdzałem, że dobry władca w niczym nie różni się od dobrego 
ojca, ponieważ ojcowie troszczą się o dzieci, by nigdy nie zabrakło 
im wszelakiego dobra, a podobnie Cyrus, jak mi się zdaje, wskazu-
je nam teraz, w jaki sposób najlepiej moglibyśmy osiągnąć niczym 
niezakłócone szczęście.746 O tym, co wedle mego przekonania nie 
zostało dostatecznie wyjaśnione, spróbuję obecnie pouczyć nie-
wiedzących. [1,2] Zastanówcie się mianowicie nad tym, czy jakieś 
miasto nieprzyjacielskie zostałoby zdobyte przez nieposłusznych 
żołnierzy, czy z kolei jakieś miasto zaprzyjaźnione dałoby się utrzy-
mać przy pomocy nieposłusznej załogi i czy w ogóle jakiekolwiek 
wojsko złożone z niezdyscyplinowanych [żołnierzy] odniosłoby 
zwycięstwo. Czy łatwiej oto jakoś pokonać ludzi w bitwie, czy 
wówczas, kiedy każdy samowolnie myśli jedynie o ocaleniu sa-
mego siebie? Czy zresztą jakiekolwiek dobra są w stanie pozyskać 
ludzie nieposłuszni swoim przełożonym? Jakie miasta mogłyby 
być wówczas zarządzane zgodnie z prawem, jakie posiadłości pry-
watne utrzymane, jakie okręty zawinęłyby do właściwego portu?747  

746 Być może Chryzantas, znowu korzystając z okazji, dyskretnie odwołuje się 
do tego, co wcześniej (7,5,56) sugerował Cyrusowi, a mianowicie, że powinien on 
pomyśleć o zapewnieniu państwu dziedzica tronu. Na początku swojej mowy powoli 
dobiera słowa, ponieważ niełatwo mu zachęcać towarzyszy do przestrzegania dyscy-
pliny w sytuacji, kiedy niebezpieczeństwo i bezpośrednie zagrożenie minęły. W dal-
szym ciągu następuje rozwinięcie jednego z najbardziej ulubionych przez Ksenofonta 
(Hist.Graec. 4,18; 5,2,6; 7,1,8; Mem. 3,5,16; 4,4,15; Resp.Lac. 2,2,10–11; 8; 10,7) 
tematów: posłuszeństwa wobec władzy (πειθαρχία [peitharchía]).

747 Gwałtowność mowy Chryzantasa zdaje się wskazywać, że dostatnie życie 
w Babilonie, jakie zdobywcy wiedli po odniesieniu zwycięstwa, doprowadziło do 
rozluźnienia dyscypliny, lecz Ksenofont (Vect. 4,51–52) myśli przede wszystkim 
o czasie, kiedy Ateńczycy przestali przestrzegać dyscypliny niezbędnej do prawidło-
wego funkcjonowania państwa. Na temat posłuszeństwa wobec prawa i władzy autor 
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[1,3] A czyż my sami dobra, które teraz posiadamy, zawdzięczamy 
w większym stopniu czemukolwiek innemu niż posłuszeństwu 
wobec naszego wodza? Dzięki niemu przecież tak nocą, jak i za 
dnia docieraliśmy szybko tam, dokąd było trzeba, a posuwając się 
w zwartym szyku tuż za wodzem, byliśmy nie do zatrzymania, zaś 
z powierzonych nam zadań nie pozostało już żadne, które byśmy 
nie w pełni zrealizowali. Jeśli zatem posłuszeństwo przełożone-
mu wydaje się najbardziej pożyteczne do osiągnięcia sukcesu we 
wszelkich przedsięwzięciach, to musicie wiedzieć, że ono samo jest 
również czymś najbardziej pożytecznym do zachowania tego, co 
niezbędne.748 [1,4] Przedtem wielu z nas nikomu nie rozkazywało, 
a jedynie wykonywało rozkazy, teraz wy wszyscy tu obecni przy-
gotujcie się także na to, że będziecie rozkazywać większej bądź 
mniejszej liczbie ludzi. Podobnie więc jak wy będziecie odtąd rościć 
sobie pretensje do rządzenia tymi, którzy wam podlegają, tak i my 
sami bądźmy posłuszni tym, których powinniśmy słuchać. O tyle 
należy przy tym różnić się od niewolników, o ile niewolnicy służą 
panom wbrew własnej woli, my zatem, jeśli skądinąd przynajmniej 
żywimy przekonanie, iż jesteśmy ludźmi wolnymi, powinniśmy do-
browolnie czynić to, co wydaje się najbardziej odpowiednie. Prze-
konacie się ‒ mówił ‒ że niejednokrotnie w państwie, które nie 
posiada władzy monarszej, obywatele skłonni są do najwyższego 
posłuszeństwa rządzącym, byle tylko, choćby w najmniejszym na-
wet stopniu, nie byli zmuszeni do słuchania nieprzyjaciół.749 [1,5] 
Wejdźmy więc, skoro Cyrus nakazuje, do tego pałacu,750 poświęćmy 
się takim praktykom, które pozwolą nam najlepiej zachować to, co 
niezbędne, pozostawmy siebie do dyspozycji Cyrusa w miarę jego 
potrzeb. Należy być całkowicie przekonanym, że Cyrus nie mógłby 
nam niczego takiego zadysponować, co dla niego obróciłoby się na 
dobre, a dla nas nie, jako że przecież te same rzeczy są pożyteczne 
dla nas wszystkich i mamy tych samych wrogów.

wypowiada się chętnie w innych dziełach, nie unikając aluzji, tak jak tutaj, do chwiej-
nego i nieobliczalnego ludu swego rodzinnego miasta, które przeciwstawia wielokrot-
nie sławionej przez siebie Sparcie ‒ symbolowi εὐνομία ([eunomía]; ‘dobry ustrój’).

748 posŁuszeństwo przeŁożoNemu WyDaJe się naJbarDzieJ pożyteczNe Do osiągNię-
cia sukcesu We wszelkicH przedsięwzięciacH (μέγιστον ἀγαθὸν τὸ πειθαρχεῖν φαίνεται 
εἰς τὸ καταπράττειν τἀγαθά [mégiston agathón tó peitharcheín faínetai eis tó katapráttein taga-
thá]) ‒ por. słowa Ajschylosa (Sept. 224‒225): πειθαρχία γάρ ἐστι τῆς εὐπραξίας / 
μήτηρ ([peitharchía gár esti tés eupraksías / méter]; ‘posłuszeństwo jest matką sukcesu’).

749 Zręczny ukłon autora w stronę Aten, niepozbawiony jednak szacunku także 
dla Sparty.

750 Do Tego paŁacu (ἐπὶ τόδε τὸ ἀρχεῖον [epí tóde tó archeíon]) ‒ słowo ἀρχεῖον ozna-
cza w zasadzie oficjalną rezydencję wyższych urzędników (7,5,35. 85; 8,5,17). Chry-
zantas z pewnością wskazuje „ten pałac” palcem.
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[1,6] Kiedy Chryzantas tak przemówił, również wielu innych, 
zarówno Persów, jak i sprzymierzeńców, wstawało, by wyrazić 
aprobatę. I zadecydowano, że najgodniejsi będą stale przebywać na 
dworze królewskim i pozostawać do dyspozycji, by Cyrus, dopó-
ki ich nie odwoła, mógł się nimi wyręczyć, jeśli zajdzie taka po-
trzeba. Poddani króla w całej Azji jeszcze i teraz postępują zgodnie 
z tym postanowieniem, pełniąc służbę w pałacach namiestników.751 
[1,7] Przedstawionych w powyższej mowie zarządzeń, które wydał 
Cyrus, by zachować władzę dla siebie i dla Persów,752 jeszcze i teraz 
w niezmienionym stanie przestrzegają królowie, jego następcy. [1,8] 
I w tej dziedzinie sprawy mają się podobnie, jak w innych: kiedy 
rządzi lepszy zarządca, praw przestrzega się staranniej, a kiedy gor-
szy ‒ bardziej niedbale. Najgodniejsi przybyli więc do pałacu Cyrusa 
z końmi i uzbrojeni we włócznie zgodnie z decyzją wszystkich naj-
dzielniejszych, których wspólnym dziełem było zdobyte panowanie.

[1,9] Cyrus w każdej dziedzinie wyznaczył osobnych nadzorców, 
miał więc poborców podatkowych, rozdawców darów, zarządców 
robót publicznych, strażników skarbców i urzędników odpowiedzial-
nych za dostawy żywności, a zarządcami stajni i psiarni mianował 
tych, których uznał za osoby najlepiej troszczące się o potrzebne 
mu do użytku zwierzęta.753 [1,10] Natomiast tych, których chciał mieć 
za współstrażników swojej pomyślności, w żadnym wypadku nie 
powierzył opiece kogoś innego, kto miałby troszczyć się o to, by 
stawali się jak najlepsi, lecz uznał, że jest to zadanie dla niego sa-
mego.754 Wiedział bowiem, że jeśli kiedykolwiek zajdzie koniecz-
ność podjęcia walki, to właśnie spośród nich trzeba będzie wybrać 

751 Mowa o namiestnikach prowincji, czyli satrapach (por. wyżej, przyp. 674, 754 
i 909), których dwory zorganizowane były na wzór dworu królewskiego.

752 Zob. wyżej, 7,5,72–85.
753 miaŁ więc PoborcóW podatkowycH ‒ Ksenofont ma na uwadze ówczesną złą 

sytuację finansową Aten, kiedy to dzierżawcy podatków okradali państwo (Vect. 
4,20), jego Cyrus wyznacza więc poborców podatkowych, a nie dzierżawców.  
 zarządcami sTaJni i Psiarni miaNowaŁ… ‒ utrzymywanie przez znakomitych Persów 
stadnin koni i sfor psów myśliwskich należało do powszechnie przyjętego obyczaju. 
Stanowisko opiekuna koni i psów wymagało osoby znaczącej i kompetentnej, skoro 
według Herodota (1,192) satrapa Babilonii, syn Artabazosa, miał w swojej stadninie 
800 koni i 16 000 klaczy rozpłodowych, a sfora hodowanych przez niego psów in-
dyjskich była tak liczna, że cztery wsie musiały dostarczać im pożywienia (Herodot 
1,192). O psach indyjskich, silnych, groźnych z wyglądu, przeznaczonych do polo-
wania na jelenie i na dziki, wspomina też Ksenofont (Cyn. 9,1; 10,1).

754 Właśnie spośród swego najbliższego otoczenia zamierzał Cyrus wybrać 
zarządców prowincji. Owi satrapowie posiadali w zasadzie władzę wicekrólów i tak 
jak przydzielona im władza nad częścią państwa odpowiadała tej, jaką król sprawo-
wał nad całością, tak organizacja ich dworu ‒ jak już wspominaliśmy ‒ była dokład-
nym odbiciem organizacji i urządzenia dworu królewskiego. Por. przyp. 674 i 905).
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towarzyszy, którzy staną do boju przy nim i za nim, czyli takich, 
z którymi można stawić czoło największym niebezpieczeństwom. 
Zdawał sobie również sprawę, że spośród nich należy mianować 
taksjarchów piechoty i jazdy. [1,11] Jeśli natomiast zaszłaby potrzeba 
wysłania dokądś z samodzielną misją któregoś ze strategów, wie-
dział, że musiałby posłać kogoś spośród nich. Wiedział również, że 
niektórych z nich należałoby wykorzystać w charakterze komen-
dantów miast, strażników całych szczepów i satrapów, a jeszcze in-
nych spośród nich wysłać jako posłów, jako że za największe swoje 
osiągnięcie uważał zdobycie bez uciekania się do wojny tego, czego 
potrzebował. [1,12] Kiedy więc [ludzie ci] nie byli w stanie sprostać 
najbardziej odpowiedzialnym i najczęściej stawianym przed nimi 
zadaniom, uważał, że jego sprawy źle się mają. Gdy zaś wykazy-
wali się odpowiednimi kwalifikacjami, był przekonany, że wszystko 
pójdzie dobrze. Dlatego też poświęcił tej sprawie całą swoją uwagę. 
Uważał, że i on sam ćwiczy przy tym swoją dzielność. Sądził oto, że 
jeśli on sam nie stanie się takim jak należy, to i innych nie zachęci 
do pięknych i dobrych czynów.

[1,13] Po rozważeniu tego uznał, że w pierwszej kolejności potrze-
buje czasu wolnego, jeśli ma się zająć najważniejszymi sprawami.755 
Za rzecz niedopuszczalną uważał przy tym zaniedbanie kwestii do-
chodów, przewidując, że na utrzymanie wielkiego państwa potrzeba 
będzie znacznych środków.756 Wiedział przy tym jednocześnie, że 
jego osobista ustawiczna troska o tak liczne dobra będzie stanowiła 
dla niego przeszkodę w zabiegach o wspólną pomyślność. [1,14] Dlate-
go też, dążąc do tego, żeby gospodarka rozwijała się pomyślnie, a on 
sam miał czas wolny, wprowadził niejako organizację wojskową: 
dekadarchowie kierują zwykle dekadami, lochagowie – dekadarcha-
mi, chiliarchowie – lochagami, myriarchowie – chiliarchami, i nikt 
dzięki temu nie pozostaje bez nadzoru, niezależnie od tego, jak wiele 
byłoby dziesiątek tysięcy ludzi, a w wypadku, kiedy strateg chce się 
posłużyć w jakimś celu wojskiem, wystarczy, że wyda odpowiednie 
rozkazy myriarchom.757 [1,15] Zgodnie więc z tymi zasadami Cyrus 

755 Kwestię wolnego czasu autor poruszał już wcześniej (7,5,42. 52). Uporczywe 
powracanie do tematu wskazuje, że Ksenofont uważał tę sprawę za zasadniczą.

756 Dziełko O dochodach napisał Ksenofont w 355/354 r., a więc trzy‒cztery lata 
po ukończeniu Cyropedii i na rok‒dwa przed śmiercią. W traktacie tym rozwija kwe-
stie dotyczące finansów, przedstawione zwięźle właśnie w niniejszym passusie Cyro-
pedii, co dowodzi, że troski, które przypisuje Cyrusowi, są w istocie jego własnymi, 
a ich tłem pozostaje ówczesna zła sytuacja finansowa Aten.

757 Dla Ksenofonta nie ma w tym wypadku znaczenia decymalny system organi-
zacji armii Cyrusa, lecz wojskowa podległość i hierarchiczność, stąd nie powinno 
dziwić, że w łańcuchu wyliczenia opuścił jedno ogniwo: „chiliarchowie dowodzą 
taksjarchami”.
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usprawnił zarządzanie gospodarką; Cyrus sprawił, że komunikując 
się z nielicznymi, nie pozostawiał w zaniedbaniu żadnej ze swoich 
spraw majątkowych. A dzięki wprowadzeniu tego systemu zyskiwał 
dla siebie więcej wolnego czasu niż ktoś troszczący się tylko o jeden 
dom lub o jeden okręt.758 Kiedy uporządkował w ten sposób zarzą-
dzanie własnym majątkiem, pouczył również swoje otoczenie, jak 
należy posługiwać się tym systemem zarządzania.

[1,16] Kiedy w ten sposób zdobył dla siebie i swego otoczenia czas 
wolny, zaczął zabiegać o to, by jego współtowarzysze stali się tacy, 
jakimi być powinni. Przede wszystkim interesował się tymi, którzy 
byli w stanie utrzymać się z pracy innych, a nie zjawiali się w pa-
łacu,759 ponieważ był przekonany, że tutaj nie będą skłonni uczynić 
niczego złego ani haniebnego z uwagi na obecność władcy i świa-
domość faktu, iż grono najznakomitszych stałoby się świadkiem ich 
postępowania, a co do nieobecnych, to sądził właśnie, że powstrzy-
muje ich jakaś niemoc, poczucie winy lub lenistwo. [1,17] Najpierw 
więc opowiemy, w jaki sposób zmuszał tego rodzaju ludzi do stałej 
obecności na dworze. Jednemu ze swoich najlepszych przyjaciół 
rozkazał mianowicie zarekwirować dobra tych, którzy się nie poja-
wiali, i twierdzić, że wziął swoje.760 Kiedy tak się stało, pozbawieni 
własności przybywali natychmiast w charakterze pokrzywdzonych. 
[1,18] Cyrus jednak przez długi czas nie znajdował wolnej chwili, 
żeby ich wysłuchać. Potem, kiedy ich już przyjął, zwlekał z kolei 
z wydaniem rozstrzygającego wyroku. Sądził, że dzięki takiemu po-
stępowaniu przyzwyczai ich do służby [na dworze], i to w sposób 
wywołujący mniej sprzeciwu, niż gdyby sam w formie kary zmuszał 
ich do obecności. [1,19] Taka była jedna z jego metod nauczenia owej 
stałej obecności, a inna polegała na powierzaniu przebywającym [na 
dworze] niezwykle łatwych i zyskownych zajęć, jeszcze inna na tym, 
by nigdy nie przydzielać niczego nieobecnym. [1,20] Lecz najbardziej 
skutecznym środkiem przymusu, wówczas gdy nie sprawdzała się 
w stosunku do kogoś żadna z owych metod, okazywało się pozba-
wienie takiego człowieka tego, co miał, i przekazanie w posiadanie 
innemu, co do którego był przekonany, że {jest w stanie} stawić się 
na dworze w razie potrzeby. I w ten sposób pozyskiwał użytecznego 

758 Uniwersalność i trwałość stworzonego przez Cyrusa systemu zarządzania, 
pasującego do „wszystkich domów, i dużych, i małych”, podkreśli Ksenofont raz 
jeszcze niżej (8,6,14).

759 Chodzi o wpływowe osobistości na tyle bogate, by nie mieć powodów do 
uchylania się od obecności na dworze. Cyrus jako pierwszy władca zrozumiał ko-
nieczność trzymania za rękę, blisko siebie, najpotężniejszych spośród poddanych.

760 Warto by wiedzieć, jak Cyrus dokonywał tej konfiskaty, lecz Ksenofont nic 
na ten temat nie mówi.
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przyjaciela na miejsce nieużytecznego. Obecny król nadal wszczy-
na podobne postępowanie, jeśli brakuje kogoś spośród tych, którzy 
mają obowiązek przybyć.761

[1,21] W ten sposób postępował więc wobec tych, którzy nie stawia-
li się na jego wezwanie. Co do tych, którzy przebywali [na dworze], 
uważał, że najlepiej zachęci ich do pięknych i dobrych czynów, jeśli 
on sam, ponieważ jest ich władcą, będzie się starał w oczach podda-
nych uchodzić za człowieka najbardziej ze wszystkich wyróżniają-
cego się dzielnością. [1,22] Zdołał już zauważyć, że i dzięki spisanym 
prawom ludzie stają się lepsi, uznał zatem, że dobry władca jest dla 
ludzi jakby „żywym prawem”,762 ponieważ jest w stanie zaprowadzić 
porządek, a nieposłusznego wyśledzić i ukarać. [1,23] Zdając sobie 
z tego sprawę, przede wszystkim starał się, by tym bardziej gorliwie 
wypełniać swoje obowiązki wobec bogów, im większym w owym 
czasie cieszył się szczęściem.763 Toteż wówczas po raz pierwszy ma-
gowie764 zostali zobowiązani <…> do wysławiania, zawsze o wscho-
dzie słońca, wszystkich bogów w hymnach, a on sam każdego dnia 
składał ofiary tym bogom, których magowie wyznaczyli do uhonoro-
wania. [1,24] Tego, co wówczas w tym zakresie ustanowiono, jeszcze 
i teraz przestrzega każdy kolejny król. Ale przede wszystkim naśla-

761 Tj. Artakserkses II, zamykający listę władców, o których Ksenofont wspomina 
jako o następcach Cyrusa (8,1,7. 24; 8,2,7). Całe zdanie zdaje się podsumowywać 
obserwacje poczynione w dłuższym okresie, a Ksenofont, zmarły niewiele po 354 r. 
(zauważmy, że data to symboliczna: Aleksander ma już wówczas 2 lata), nie miał 
dość czasu ani możliwości, by pozyskać informacje na temat Artakserksesa III Ocho-
sa. Należy więc na tej podstawie uznać rok 358, datę wstąpienia na tron Artakser-
ksesa III, za terminus ante quem tej końcowej partii Cyropedii. Por. wstęp, s. 25.

762 „żywym PraWeM” (βλέποντα νόμον [bléponta nómon]; dosłownie: ‘patrzącym 
/ widzącym prawem’) ‒ analogiczne sformułowania spotykamy u współczesnych 
Ksenofontowi filozofów – sofisty Alkidamasa: „οἱ πόλεως βασιλῆς νόμοι” ([hoi póleos 
basilés nómoi]; ‘prawa – władcami państw’; Platon, Symp. 196c; Arystoteles, Rhet. 3,3 
= 1406a 23) oraz Archytasa: „νόμων δὲ ὁ μὲν ἔμψυχος βασιλεύς, ὁ δὲ ἄψυχος γράμμα” 
([nómon dé ho mén émpsychos basileús, ho dé ápsychos grámma]; ‘król – żywym prawem, a li-
tera – martwym’; Stobajos, Flor. 4,1,135 = 43,132). Ksenofont, w związku z rosną-
cym w wieku IV zainteresowaniem dla monarchii, daje własny wariant (mimo całej 
metaforyczności) tak ważnego dla teorii monarchizmu twierdzenia.

763 Cyrus przypomina sobie rady otrzymane od ojca, kiedy wyruszał do Assyrii 
(1,6,3).

764 Na temat magów zob. wyżej, przyp. 418. W tym momencie następuje ofic-
jalne włączenie instytucji magów do organizmu państwowego, co wynikało z samej 
struktury organizacyjnej państwa Cyrusa oraz było naturalną konsekwencją przyjęcia 
przez niego medyjskiego ceremoniału dworskiego. Dlatego też Ksenofont nie popeł-
nia tu żadnej ani logicznej, ani chronologicznej niekonsekwencji, jeśli dopiero teraz 
każe Cyrusowi określić obowiązki magów, mimo że wielokrotnie wspominał o ich 
roli i działalności już wcześniej; zob. „Słownik terminów i pojęć” [s.v. ‘religia’]. 
Wojsko było w swoim podstawowym rdzeniu medyjskie, toteż nie mogło zabraknąć 
w nim magów.
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dowali go pod tym względem inni Persowie w przekonaniu, że i oni 
dostąpią większej pomyślności, jeśli będą oddawać cześć bogom, tak 
jak ich władca, który osiągnął największą szczęśliwość. A ponadto 
uważali, że czyniąc tak, zyskają uznanie Cyrusa. [1,25] Cyrus zaś po-
bożność swego otoczenia uznawał za korzystną dla siebie, rozumując 
podobnie jak ci, co wolą płynąć statkiem raczej z pobożnymi niż 
z tymi, których można podejrzewać o dokonanie jakiegoś bezboż-
nego czynu.765 Ponadto brał pod uwagę fakt, że jeśli wszyscy jego 
towarzysze byliby zbożni, to tym rzadziej dopuszczaliby się czegoś 
niegodziwego wobec siebie nawzajem i wobec niego, uważając, że 
jest dobroczyńcą ich wszystkich.

[1,26] Pokazując, jak bardzo zależy mu na tym, by nie dopuścić 
się niesprawiedliwości ani wobec przyjaciela, ani wobec sprzymie-
rzeńca, lecz ściśle przestrzegać sprawiedliwości, sądził, że i inni tym 
bardziej powstrzymają się od haniebnych zysków i będą chcieli kro-
czyć drogą sprawiedliwości. [1,27] I był przekonany, że tym bardziej 
wszystkich napełni poczuciem wstydu, jeśli stanie się widoczne, że 
on sam wobec wszystkich czuje tyle respektu, by ani nie powiedzieć, 
ani nie uczynić niczego zdrożnego.766 [1,28] Przeświadczenie opierał 
w tym względzie na następującej obserwacji: oto nie tylko władcę, 
ale nawet i tych, których się nie obawiają, jeśli tylko okazują oni 
poczucie wstydu, ludzie darzą większym szacunkiem niż tych bez-
wstydnych; podobnie i na kobiety, które postrzegają jako wstydliwe, 
skłonni są patrzeć z większą dozą szacunku.767

[1,29] A co do posłuszeństwa, to uważał, że trwale zakorzeni się ono 
w ludziach z jego dworu, jeśli skłonnych do bezwarunkowego posłu-
szeństwa będzie w jawny sposób szanował bardziej niż tych, którzy 
odznaczają się choćby największymi i uchodzącymi za najtrudniej-
sze do osiągnięcia zaletami. W ten sposób jego poglądy pozostawały 
w zgodzie z czynami.768 [1,30] A demonstrując swoją powściągliwość, 
osiągał więcej, niż gdyby wszystkim chciał ją po prostu narzucić. 
Bo jeśli [ludzie] widzą, że powściągliwa okazuje się [osoba], któ-
ra właśnie w większym stopniu niż inni mogłaby dać upust swojej  

765 Według poglądów starożytnych gniew bogów mógł ostatecznie objąć także 
całe otoczenie winowajcy, a więc żegluga w towarzystwie ludzi bezbożnych była 
niebezpieczna (Ajschylos, Sept. 587; Eurypides, El. 1353; Horacy, Carm. 3,2,26).

766 W passusie 8,1,25‒34 Ksenofont ukazuje Cyrusa niczym ucznia stosującego 
się do nauk Sokratesa w kwestii sprawiedliwości, panowania nad sobą i wstrzemięź-
liwości.

767 W całej twórczości Ksenofont manifestuje wyjątkową delikatność w stosunku 
do kobiet. Por. wyżej, 7,2,28.

768 Skutki stosowania takiej zasady mogły jednak okazać się zgubne dla państwa, 
co autor potwierdza niżej (8,8,4).
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rozwiązłości, to nawet ci o najsłabszych charakterach tym bardziej nie 
są skłonni pokazać, że dopuścili się jakiejś rozpusty. [1,31] Dostrzegał 
przy tym różnicę między wstydem a powściągliwością, będąc prze-
konanym, że ci, którzy się wstydzą, powstrzymują się od czynów nie-
godziwych jedynie na widoku, a powściągliwi również w skrytości. 
[1,32] I za najlepsze ćwiczenie we wstrzemięźliwości uznał, jeżeli on 
sam będzie się mógł pokazać jako ten, kto chwilowym przyjemno-
ściom nie da się odciągnąć od prawdziwych wartości i przede wszyst-
kim pragnie z wysiłkiem dążyć do osiągnięcia radości pozostających 
w zgodzie z pięknem.769 [1,33] Zgodnie więc z taką postawą wymagał 
w pałacu królewskim od podwładnych szczególnego szacunku dla 
przełożonych, którym ustępują rangą, i wielkiej wzajemnej, wynika-
jącej z poczucia wstydu, przyzwoitości. Nie zauważyłbyś tam nikogo 
ani krzyczącego w gniewie, ani wyrażającego swą radość niepoha-
mowanym śmiechem, lecz patrząc na nich, mógłbyś powiedzieć, że 
właśnie szlachetność przyjęli za model życia.770

[1,34] Tak postępując i takie rzeczy obserwując, wiedli życie na 
dworze królewskim. Dla zdobycia zaprawy wojennej zabierał na po-
lowanie771 tych, co do których był przekonany, że powinni ćwiczyć 
się w tej dziedzinie, bo uważał, że polowanie stanowi bez wątpienia 
najlepsze przygotowanie do wojny i najbardziej właściwe ćwiczenie 
w sztuce jeździeckiej. [1,35] Ono mianowicie w największym stopniu 
wyrabia umiejętność dobrego trzymania się w siodle w różnorodnym 
terenie przez to, że ściga się uciekającą zwierzynę, ono wyzwala 
zarazem w konnych myśliwych szczególną zapalczywość wywołaną 
pragnieniem schwytania zdobyczy. [1,36] Dzięki niemu przyzwyczajał 
towarzyszy przede wszystkim do cierpliwości i do znoszenia trudów, 
do zimna i upału, do głodu i pragnienia. I teraz jeszcze król wraz ze 
swoim dworem spędza wiele czasu na tych zajęciach. [1,37] Jego prze-
konanie, iż ten, kto nie jest lepszy od poddanych, nie powinien sobie 

769 Ksenofont przedstawia oczywiście ustrój idealny, lecz jeśli nawet idealizuje 
i posługuje się abstrakcją, to zarazem wykazuje się wrażliwością, subtelnym wyczu-
ciem rzeczywistości i prawdziwą kulturą attycką.

770 W Agesilaosie, pisemku bez wątpienia nieco wcześniejszym od traktatu O do-
chodach, Ksenofont (Ages. 9,1) pokazuje, jak jego przyjaciel, król Sparty, który wy-
brał tryb życia całkowicie odmienny niż król Persów, aż do śmierci wiódł „życie 
dla piękna” (τῷ δὲ εἰς κάλλος βίῳ [tó dé eis kállos bío]). W Agesilaosie Persja ówczesna 
nie różni się od tej z epilogu Cyropedii, ale pochwała Cyrusa w Cyropedii w pełni 
odpowiada pochwale Agesilaosa.

771 Cyrus pragnie kształtować otoczenie zgodnie z wychowaniem, jakie sam 
otrzymał. Ksenofont przenosi na niego własne zamiłowanie do polowania i hippiki. 
Pochwała polowania, którą autor głosi w tym passusie, zawiera te same idee, co pi-
semko O łowiectwie: przede wszystkim jest ono „szkołą wojny” (Cyn. 12,1). Idee te 
pozostają w opozycji do przemyśleń Platona (Leg. 822d–824c).
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rościć pretensji do władzy, powinno być dla wszystkich oczywiste 
i na podstawie tego, co powiedziano wcześniej, i na podstawie faktu, 
że ćwicząc w taki sposób swoich towarzyszy, sam z jeszcze większą 
gorliwością uczył się panowania nad sobą oraz umiejętności wojen-
nych i musztry. [1,38] Na polowanie zabierał innych wtedy, gdy nie 
zatrzymywały go obowiązki, a kiedy jakaś konieczność zatrzymała 
go na miejscu, polował sam w swojej rezydencji na dzikie zwierzęta 
hodowane w parkach. I ani sam nigdy, póki się nie spocił, nie sięgnął 
po posiłek, ani koniom nieutrudzonym nie zadał paszy.772 Zapraszał 
również na takie polowania „noszących berła” dostojników ze swego 
dworu.773 [1,39] Dlatego też dzięki owemu ustawicznemu wysiłkowi 
on sam, podobnie jak jego dwór, przodował w tych wszystkich szla-
chetnych zajęciach. Siebie samego stawiał bowiem jako wzór do 
naśladowania. A oprócz tego i innych, jeśli tylko zauważył, że usilnie 
dążą do osiągnięcia doskonałości, wynagradzał darami, wysokimi 
stanowiskami, honorowymi funkcjami i wszelakimi innymi ozna-
kami czci.774 Toteż budził u wszystkich wielki zapał w staraniach, 
żeby zasłużyć na jak najlepszą opinię Cyrusa.

[1,40] Na podstawie tego, czego dowiedzieliśmy się o Cyrusie, od-
nosimy wrażenie, że według niego rządzący powinni różnić się od 
poddanych nie tylko pod tym jednym względem, iż mają być od 
nich lepsi, ale według jego mniemania powinni także budzić u pod-
danych respekt zewnętrznym wyglądem. Dlatego też nie tylko dla 
siebie wybrał do noszenia szatę medyjską, ale i towarzyszy nakłonił 
do jej nałożenia. Szata owa pozwala całkowicie zakryć ewentualne 
niedoskonałości ciała i dodaje tym, którzy ją noszą, pełni urody i wy-
jątkowej smukłości. [1,41] A obuwie noszą tego rodzaju, że można je 
w sposób niewidoczny podwyższyć, by wydawać się większym niż 
w rzeczywistości.775 Ponadto wprowadził zwyczaj podmalowywania 
oczu, by wydawały się piękniejsze, niż są, i szminkowania się, żeby 
cera uzyskała barwę piękniejszą od tej, jaką obdarzyła ją natura.776 

772 Podobnie Cyrus Młodszy w piśmie O gospodarstwie (4,24). Por. także niżej, 
8,6,12.

773 „NoszącycH berŁa” dostojNików ze sWego DWoru (τοὺς περὶ αὐτὸν σκηπτού
χους [tús perí autón skeptúchus]) ‒ o tych dostojnikach zob. wyżej, 7,3,15. Czyniąc osob-
ną wzmiankę, Ksenofont sugeruje, że Cyrus wymagał od nich wielkiej aktywności 
podczas tego rodzaju ćwiczeń, na których być może wcale im nie zależało (8,3,15. 
19; 8,4,2).

774 O owych oznakach czci zob. wyżej, 8,4,3, oraz Ksenofont (Oec. 4,8).
775 O podwyższonym obuwiu perskich dostojników zob. 8,3,14 oraz Ksenofont 

(Oec. 10,2); por. również Strabon (15,3).
776 Por. wyżej, przyp. 45.Tutaj autor dopuszcza, że Cyrus w dopiero co zdoby-

tym mieście musi wzbudzać respekt m.in. dzięki odpowiedniej inscenizacji swego 
wyglądu.
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[1,42] Troszczył się również o to, żeby nie spluwać ani nie wycierać 
sobie nosa, kiedy się jest na widoku publicznym, ani nie oglądać się 
na czyjś widok, sprawiając tym samym wrażenie człowieka, którego 
nic nie dziwi.777 Wszystkie te środki przyczyniają się, jak uważał, do 
zyskania większego szacunku u poddanych.

[1,43] Tych, których przeznaczał do rządzenia, przygotowywał 
właśnie w ten sposób, zarówno poprzez ćwiczenia, jak i przez za-
pewnienie im pozycji wzbudzającej szacunek. Spośród tych, któ-
rych przeznaczał do służby, nikogo nie zachęcał do ponoszenia 
trudów godnych wolnego człowieka, nikomu też nie pozwalał na 
posiadanie broni. Dbał jedynie o to, żeby nigdy z powodu zajęć, 
jakimi zajmują się ludzie wolni, ci nie odczuwali ani głodu, ani 
pragnienia.778 [1,44] Ilekroć bowiem napędzali jeźdźcom zwierzy-
nę łowną na równinę, zezwalał, żeby dostarczyć im pożywienie 
podczas polowania, a ludziom wolnym ‒ nigdy.779 A kiedy trzeba 
było odbywać marsz, prowadził ich do wody niczym zwierzęta 
pociągowe. A kiedy była pora śniadania, robił postój i czekał, aż 
coś zjedzą, żeby nie musieli odczuwać dotkliwego głodu. Dlatego 
też i oni, podobnie jak ci należący do elity, nazywali go ojcem, 
ponieważ troszczył się, żeby bez sprzeciwu znosili przez całe życie 
swój niewolniczy los.780

[1,45] A całemu państwu Persów bezpieczeństwo zapewnił w spo-
sób następujący.781 Co do samego siebie był najgłębiej przekonany, 
że ze strony tych, których ujarzmił, nie grozi mu żadne ryzyko. Uwa-
żał, że są słabi, i dostrzegał u nich brak organizacji, a ponadto nikt 

777 TroszczyŁ się rówNież o To, żeby nie spluwać ani nie wycierać sobie nosa, 
kiedy się JesT na widoku PublicznyM ‒ por. wyżej, 1,2,16, oraz przyp. 43, a także 
8,8,11.  nie oglądać się na czyjś widok, sprawiając TyM saMyM wrażeNie czŁowieka, 
którego nic nie DziWi ‒ zgodnie z prawem Likurga to samo zalecenie nieokazywa-
nia zdziwienia obowiązywało młodzież spartańską (Resp.Lac. 3,4–5). Wrodzoną 
powagę, właściwą ludziom Wschodu, mógł Ksenofont zaobserwować osobiście. 
Tutaj ta niewzruszona majestatyczność ma być wynikiem wychowania, a nawet 
wyrachowania.

778 Słudzy ludzi wolnych, pomagający w zajęciach przeznaczonych dla ludzi 
wolnych, powinni pić i jeść jak ludzie wolni. W Sparcie panowały pod tym wzglę-
dem o wiele surowsze stosunki.

779 Polowanie, owa „szkoła wojny” (8,1,34), jest próbą wytrzymałości (1,2,10–11).
780 Ta uwaga końcowa wywołuje oburzenie wielu komentatorów, a wydawcy są 

skłonni usuwać z tekstu drugą część zdania. Należy jednak pamiętać, że Ksenofont, 
daleki od jakiegokolwiek ironizowania, co mu się niekiedy przypisuje, po prostu 
okazuje tutaj łagodność i dobre serce, każąc niewolnikom akceptować swój los i czy-
niąc ich pod względem materialnym szczęśliwszymi od ludzi wolnych, dla których 
rezerwuje wysiłek i niebezpieczeństwo.

781 Dla Ksenofonta owo „bezpieczeństwo” (ἀσφαλεία [asfaleía]) jest w systemie 
hierarchicznym jak najbardziej zrozumiałe i oparte na sprawiedliwości.
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z nich nie miał do niego dostępu, ani w nocy, ani za dnia. [1,46] Ci zaś 
spośród ludów podbitych, którzy byli w jego mniemaniu najdziel-
niejsi i ‒ jak widział ‒ dobrze uzbrojeni oraz dobrze zorganizowani, 
kwalifikowali się w jego opinii jedni na naczelnych dowódców jazdy, 
inni – piechoty. Dostrzegał również, że wielu z nich ma odpowiednie 
zdolności do sprawowania władzy.782 I oni to mieli najwięcej do 
czynienia z jego strażnikami, ale wielu z nich często miało także 
bezpośredni kontakt z samym Cyrusem, jako że nie dało się uniknąć 
konieczności korzystania z ich usług. Istniało zatem ryzyko, iż z ich 
strony [Cyrus] na wiele sposobów może ponieść jakąś szkodę. [1,47] 
Zastanawiając się więc nad tym, co ma zrobić, żeby ich usługi nie 
były dla niego niebezpieczne, uznał za niedorzeczny pomysł pozba-
wienia ich broni i uczynienia ich niezdatnymi do wojny, ponieważ 
w jego przekonaniu byłoby to niesprawiedliwe i prowadziłoby do 
destrukcji państwa. Z drugiej jednak strony niedopuszczanie ich do 
siebie i jawne okazywanie im braku zaufania będzie oznaczać, jak 
sądził, początek wojny. [1,48] Doszedł zatem do wniosku, że zamiast 
tych wszystkich rozwiązań istnieje jedno najbardziej skutecznie 
służące jego własnemu bezpieczeństwu i zarazem najpiękniejsze, 
a mianowicie sprawić, by najbardziej wpływowi [ludzie] w państwie 
darzyli go większą przyjaźnią niż siebie nawzajem. Spróbujemy więc 
opowiedzieć, jakich naszym zdaniem użył sposobów, by zasłużyć na 
powszechną miłość.

[2,1] Przede wszystkim na wszelkie sposoby, jak tylko potrafił, za-
wsze okazywał ludziom życzliwość w przekonaniu, że tak jak nie-
łatwo kochać tych, o których się sądzi, że nas nienawidzą, ani być 
dobrze usposobionym do nastawionych nieprzychylnie, tak i tych, 
którzy dali się poznać, że kochają i są życzliwie usposobieni, nieła-
two mogą znienawidzieć ci, którzy wiedzą, iż są przez nich kochani. 
[2,2] Póki więc nie miał jeszcze środków, by okazywać swą szczodro-
bliwość,783 to troską o swych towarzyszy i pomocą dla nich, jawnym 
okazywaniem, że dzieli ich radości i współczuje nieszczęściom, sta-
rał się pozyskać ich miłość. Skoro zatem zdobył także możliwość 
świadczenia dobrodziejstw poprzez wręczanie darów, przekonał 
się, jak nam się wydaje, zaraz na początku, że przy takich samych 
kosztach żaden z darów, jakie ludzie ofiarowują sobie nawzajem, 
nie jest im milszy od podarowanej żywności i napojów. [2,3] Biorąc 

782 Cyrus rozróżnia pośród pokonanych tych bez charakteru i tych z charakterem. 
Tym drugim pozostawia broń (8,1,47), ponieważ rozumie, że uniknie niebezpieczeń-
stwa, kiedy będą mu służyć nie pod przymusem, ale dzięki rosnącemu z biegiem 
czasu przywiązaniu.

783 Tj. jeszcze przed zdobyciem Sardes i Babilonu i przed wejściem w posiadanie 
bogactw Krezusa.
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to pod uwagę, w pierwszej kolejności zarządził, żeby takie same 
potrawy, jakie on spożywa, wykładać zawsze na jego stole w ilości 
odpowiedniej dla bardzo dużej liczby ludzi. I całe to wystawione 
jedzenie, z wyjątkiem tego, które spożył wraz z współbiesiadnika-
mi, rozdawał w dowód pamięci tym przyjaciołom, którym chciał 
okazać sympatię.784 Rozsyłał je również tym, których wysoko cenił 
za pełnienie straży, za służbę i wszelką inną działalność, dając w ten 
sposób poznać, że nie uszło jego uwagi ich pragnienie, żeby mu się 
przypodobać. [2,4] Zasobami swego stołu obdarowywał także służbę 
domową, ilekroć chciał kogoś pochwalić. I kazał nawet podawać na 
własny stół wszelkie pożywienie dla służących, uważając, że ‒ tak 
jak w wypadku psów785 ‒ wytworzy to u nich przywiązanie. Jeśli 
pragnął w szczególny sposób uczcić kogoś z przyjaciół, także po-
syłał mu zapasy ze swego stołu. Jeszcze i teraz tych, do których 
trafiają dary posyłane z królewskiego stołu, wszyscy szanują bar-
dziej w przekonaniu, że cieszą się oni poważaniem na dworze i są 
w stanie wszystko załatwić, jeśliby czegoś potrzebowali. I nie tylko 
z wymienionych powodów mogą cieszyć dary przysyłane od króla, 
ale również dlatego, że potrawy z królewskiego stołu wyróżniają się 
doskonałym smakiem.786

[2,5] A taki stan rzeczy nie powinien nikogo dziwić. Jak bowiem 
inne rzemiosła, uprawiane w wielkich miastach, osiągają poziom 
szczególnej doskonałości, tak na tej samej zasadzie potrawy w kró-
lewskiej kuchni przygotowywane są z nadzwyczajną starannością. 
W małych miastach ci sami [ludzie] wytwarzają łóżka, drzwi, pługi 
i stoły, a często również ten sam [rzemieślnik] buduje domy i jest 
zadowolony, jeśli znajdzie wystarczającą ilość zleceniodawców dla 
zapewnienia sobie utrzymania. Jest więc niemożliwe, by człowiek 
wytwarzający wiele przedmiotów osiągał we wszystkim tę samą per-
fekcję. W wielkich miastach natomiast, gdzie na każdą rzecz istnieje 
zapotrzebowanie ze strony wielu ludzi, do utrzymania wystarcza rze-
mieślnikowi tylko jedna specjalność,787 często nawet jedynie cząstka 

784 Tak postępowali wszyscy, których Ksenofont podziwiał: Cyrus Młodszy 
(Anab. 1,9, 25–26), Agesilaos (Ages. 5,1) i ‒ ogólnie rzecz biorąc ‒ królowie Sparty 
(Resp.Lac. 15,4). Takie zachowanie świadczy o cnocie szczodrobliwości, tak drogiej 
Ksenofontowi (8,4,6n.; 8,6,11).

785 Ksenofont, miłośnik psów, wypowiada się tutaj oczywiście bez cienia pogar-
dy. O jego niezwykłej łagodności w stosunku do niewolników była już mowa wyżej 
(8,1,44 oraz przyp. 780).

786 Podobnie wyraża się Ksenofont (Anab. 2,3,16) o ścinanej z czubka palmy 
daktylowej koronie, której smak dostarcza podniebieniu wyjątkowej rozkoszy. Tej 
uwadze autora towarzyszy, jak mu się to często zdarza, uśmiech.

787 Oprócz Ksenofonta kwestią podziału pracy interesowali się inni pisarze IV w.: 
Izokrates (11,16), Platon (Resp. 2 = 370b–c; 3 = 394e; Leg. 8 = 846d–e) i Arystote-
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danej specjalności, bo oto jeden robi buty męskie, a drugi damskie. 
Dzieje się niekiedy i tak, że jeden zarabia na życie, tylko zszywając 
buty dratwą, inny ‒ wycinając podeszwy, ten ‒ krojąc same cholew-
ki, a jeszcze inny nie wykonuje żadnej z tych czynności, lecz składa 
wszystkie części razem. Z konieczności więc ten, kto wykonuje naj-
bardziej wyspecjalizowaną pracę, zmuszony jest wykonywać ją jak 
najlepiej. [2,6] Dokładnie to samo dotyczy przyrządzania potraw. Otóż 
[człowiek], któremu jedna i ta sama osoba ściele łoże,788 nakrywa 
stół, zagniata ciasto oraz przyrządza raz te, raz inne potrawy, musi ‒ 
jak sądzę ‒ zdać się na to, jak każda z tych rzeczy się uda, ale tam, 
gdzie wystarczającym zadaniem dla jednego jest gotowanie mięsa, 
dla drugiego pieczenie, dla innego gotowanie ryby, dla kolejnego 
smażenie, a dla jeszcze innego wypiekanie chlebów, i to jeszcze 
chlebów nie wszystkich gatunków, lecz starczy, jeśli wyprodukuje 
jeden tylko gatunek cieszący się powodzeniem, to ‒ jak sądzę ‒ każ-
da z tak przygotowywanych potraw z pewnością przyrządzana jest 
wręcz po mistrzowsku.789

[2,7] Tak postępując, wielce prześcigał wszystkich w swej zapo-
biegliwości o przygotowanie jedzenia.790 Teraz zamierzam opo-
wiedzieć, jak we wszystkich innych dziedzinach osiągał znaczne 
sukcesy dzięki troskliwości. Górując znacznie nad innymi ludźmi 
wysokością dochodów, tym bardziej przewyższał ludzi ilością wrę-
czanych darów. Cyrus mianowicie jako pierwszy wprowadził ten 
zwyczaj, a jeszcze i teraz szczodrobliwość pozostaje nieodłączną 
cechą tamtejszych królów.791 [2,8] U kogóż widzi się przyjaciół bo-
gatszych niż u króla Persów? Któż jest w stanie piękniej przyodziać 
w szaty swe otoczenie niż król? Czyjeż to dary uchodzą za wyłącz-
nie królewskie, takie jak naramiennice, naszyjniki i konie ze złotą 
uzdą?792 Nikomu przecież nie wolno ich posiadać, jeśli nie zostały 

les (Polit. 2,8,8 = 1273a 9–10; 4,12,4 = 1299a 38 – b 1; 8,4,5 = 1339a 36–38). Dla 
Ksenofonta nie jest problemem, jak produkować więcej, lecz jak produkować lepiej 
(2,1,21).

788 Łoże, na którym starożytni leżeli przy stole.
789 chlebóW nie wszystkicH gatuNków ‒ o różnych gatunkach pieczywa z psze-

nicy i jęczmienia oraz o wielkich chlebach trackich, nabijanych na rożny, zob. Kse-
nofont (Anab. 4,5,31; 7,3,21).  sTarczy, jeśli wyprodukuje JeDen tylko gatuNek 
cieszący się PoWoDzenieM ‒ Ksenofont ma stale na uwadze nie ilość, lecz jakość 
produkcji.

790 Zapewnienie obfitości potraw było dla Cyrusa, doskonale znającego ludzkie 
słabości i potrafiącego je wykorzystywać, sposobem na pozyskiwanie przyjaciół.

791 Piszą o niej także inni autorzy starożytni: Klaudiusz Elian (Var.hist. 1,22) 
i Athenajos (2,31 = 48c – 49a).

792 Identyczne dary wręczył Cyrus Młodszy Syennesisowi, królowi Cylicji (Anab. 
1,2,27). W Cyropedii autor dwukrotnie wspomina o wręczeniu takich darów Cyrusowi 
Starszemu, za każdym razem przez królów Medii: Astyagesa, a potem Kyaksaresa.



354 Ksenofont    Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia)

wręczone w darze od króla. [2,9] Któż inny, wedle powszechnej opi-
nii, obfitością swoich darów może przewyższać dary braci, rodzi-
ców i dzieci? Któż inny niż król Persów mógłby ukarać wrogów 
oddalonych o wiele miesięcy drogi?793 Któż inny oprócz Cyrusa po 
dokonaniu podbojów umarł nazywany „ojcem”794 przez ludy pod-
bite? A jest rzeczą oczywistą, że tytuł ten przypadł mu w udziale 
dzięki świadczonym przez niego dobrodziejstwom, a nie dlatego, 
że komuś coś zabrał.

[2,10] Dowiedzieliśmy się również, że przychylność tak zwanych 
„oczu i uszu króla”795 pozyskiwał nie inaczej, jak tylko przez dary 
i wyróżnienia. Wszak hojnie wyświadczając dobrodziejstwa tym, 
którzy dostarczali mu cennych dla niego wiadomości, sprawił, że 
wielu ludzi nadstawiało uszu i rozglądało się dokoła w poszuki-
waniu informacji użytecznych dla króla. [2,11] Na tej podstawie 
przypisuje się królowi wielką liczbę „oczu” i „uszu”. Jeśli jednak 
ktoś przypuszcza, że król wybiera tylko jednego człowieka, by 
był jego „okiem”, to nie rozumuje prawidłowo. Niewiele przecież 
jedna osoba zobaczyłaby i niewiele by usłyszała. To tak mniej 
więcej, jakby innym rozkazać zamknąć oczy, a tylko jednemu czło-
wiekowi polecić, żeby je otworzył. A ponadto, jeśli kogoś takiego 
rozpoznano by jako „oko królewskie”, to wiedziano by zarazem, 
że właśnie jego należy się strzec. Lecz tak nie jest, ponieważ król 
wysłuchuje każdego, ktokolwiek twierdzi, że usłyszał lub zobaczył 
coś zasługującego na najmniejszą choćby uwagę. [2,12] Dlatego też 
zakłada się istnienie wielkiej ilości „uszu i oczu króla”, a wszędzie 
panuje obawa przed wypowiedzeniem słów obraźliwych dla króla, 
tak jakby on sam je słyszał, i przed podjęciem jakichkolwiek szko-
dliwych dla niego działań, tak jak by on sam był przy tym obecny. 
Nie tylko więc nikt nie odważył się powiedzieć komuś czegoś 
złego o Cyrusie, lecz także każdy zachowywał się tak, jakby „oczy 

793 Uwaga świadczy o tym, że Cyrus mógł na długo wyjechać ze stolicy, nie 
obawiając się rebelii.

794 nazyWany „oJceM” (πατὴρ καλούμενος [patér kalúmenos]) ‒ ten sam tytuł „ojca” 
przypisuje Cyrusowi Herodot (3,89), ale z racji jego wspaniałomyślności w kwestii 
danin narzucanych ludom podbitym.

795 Nie ma zgody wśród autorów starożytnych, kto stworzył w Persji system 
„oczu i uszu królewskich”. Ksenofont, jak widać, przypisuje go Cyrusowi Starsze-
mu, natomiast Herodot (1,100) uznał za wynalazcę tej „tajnej policji” i rozbudowa-
nego systemu szpiegowania pierwszego króla Medii, Deiokesa (2. połowa VIII w.), 
wie o nim również Ajschylos (Pers. 980). Obydwaj autorzy (Herodot 1,114; Aj-
schylos, loc.cit.) mówią jednak tylko o jednym „oku królewskim” i stąd, być może, 
polemika Ksenofonta poniżej (8,2,11; zob. także, 8,6,16). Plutarch (Curios. 16 = 
Moralia 522f) z kolei łączy powstanie tej instytucji z królem Dariuszem II Notho-
sem (koniec V w.).
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i uszy króla” były nieustannie przy nim obecne. Takie zachowanie 
ludzi względem niego nie brało się, moim zdaniem, z żadnej innej 
przyczyny niż ta, iż był gotów za małe dobrodziejstwa odpłacać 
wielkimi.

[2,13] I nie ma w tym niczego dziwnego, że będąc tak bardzo boga-
ty, przewyższał innych wspaniałością swoich darów. Godne uwagi 
jest natomiast to, że będąc królem, wyróżniał się zapobiegliwością 
i troskliwością o przyjaciół.796 Toteż powiada się, i jest to rzecz 
wszystkim znana, że nikt nie powinien czuć się bardziej zawsty-
dzony niż ten, kto dał się wyprzedzić w służbie dla przyjaciół. [2,14] 
Wspomina się jego powiedzenie mówiące o tym, że zadania dobrego 
pasterza i dobrego króla są bardzo do siebie podobne.797 Twierdził 
oto, że pasterz, troszcząc się o pomyślność trzody, pomyślność na 
miarę zwierząt oczywiście, powinien ciągnąć z niej korzyści, a król, 
na ten sam sposób zapewniając szczęście miastom i ludziom, cią-
gnąć z nich zyski.798 Nie ma więc w tym niczego szczególnego, że 
żywiąc takie przekonanie, usilnie starał się prześcignąć wszystkich 
ludzi w życzliwości.

[2,15] Piękny tego przykład, jak mówią, dał Cyrus Krezusowi, kiedy 
ten go ostrzegał, ażeby na skutek swej wielkiej hojności nie popadł 
w nędzę, mimo że jako jedyny z ludzi mógłby kłaść się we własnym 
domu na skarbcach wypełnionych złotem po brzegi.799 [2,16] A Cyrus 
podobno zapytał wówczas:

‒ Ile, twoim zdaniem, posiadałbym pieniędzy, gdybym gromadził 
złoto, tak jak mi radzisz, od chwili, kiedy sprawuję władzę?

I Krezus wymienił jakąś wielką liczbę. A Cyrus rzekł na to:
‒ Dobrze więc, Krezusie, poślij z tym oto Hystaspasem czło-

wieka, któremu najbardziej ufasz. Ty zaś, Hystaspasie, objeżdżając 
przyjaciół, mów im podczas odwiedzin, że potrzebuję pieniędzy na 
jakieś przedsięwzięcie, potrzebuję mianowicie większej sumy, niż 
posiadam.800 I poleć im, ażeby kwotę, jaką każdy z nich może mi 

796 Identycznie brzmiącą pochwałę wypowiada Ksenofont (Anab. 1,9,24) na te-
mat zalet Cyrusa Młodszego.

797 Tego samego porównania w odniesieniu do Cyrusa Starszego użył Ksenofont 
w prologu Cyropedii (1,1,2). Obraz króla-dobrego pasterza jest wspólny całej litera-
turze politycznej IV w., a zwłaszcza bliski pisarzom szkoły sokratycznej. Ksenofont 
przejął go, być może, od Antysthenesa, twórcy innego dzieła o Cyrusie.

798 Por. odmienny na ten temat pogląd Trazymacha u Platona (Resp. 1 = 343b) 
oraz opinię Sokratesa o Agamemnonie, nazywanym przez Homera (np. Il. 2,243) 
„pasterzem ludów” (Mem. 3,2,1).

799 Ksenofont zawsze potrafi przerwać monotonię opowiadania za pomocą dow-
cipnej anegdoty, która dodaje pikanterii określonej idei moralnej.

800 Tj. większą sumę, niż obecnie ma do dyspozycji, choć zawładnął przecież 
skarbami podbitych miast: Sardes i Babilonu.
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pożyczyć, zapisali, a zapieczętowany list polecili przekazać słudze 
Krezusa.801

[2,17] To, co powiedział, kazał zapisać i opieczętowane listy wrę-
czył Hystaspasowi, żeby dostarczył przyjaciołom. Listy napisane do 
wszystkich zawierały także prośbę, ażeby przyjęli Hystaspasa jako 
jego przyjaciela. Skoro ten objechał wszystkich, a sługa Krezusa 
przywiózł ich odpowiedzi, Hystaspas powiedział:

‒ O królu Cyrusie, i mnie już powinno się uważać za bogatego 
człowieka, dzięki twoim listom otrzymałem bowiem bardzo wiele 
darów.

[2,18] A Cyrus rzekł:
‒ A więc ten człowiek, Krezusie, jest już naszym pierwszym 

skarbcem, a co do innych802, to sprawdź i policz, jak wielką sumę 
pieniędzy mamy do dyspozycji, jeśli potrzebowałbym je na coś wy-
korzystać.

Opowiadają, że po przeliczeniu Krezus stwierdził, że jest ich 
o wiele więcej, niż wedle jego oceny już znajduje się we wszystkich 
skarbcach Cyrusa, jeśliby je zebrać razem. [2,19] Kiedy to się okazało, 
Cyrus miał zapytać:

‒ Czy widzisz, Krezusie, że i ja mam skarbce? Ale zachęcasz 
mnie, bym je zgromadził u siebie i z ich powodu stał się obiektem 
zazdrości i nienawiści oraz zaufał najemnikom, których postawię 
jako straż nad nimi. Ja zaś, czyniąc bogatymi swoich przyjaciół, je-
stem przekonany, że mam w ich osobach jednocześnie i skarbce,803 
i strażników zarówno mojej osoby, jak i mego majątku, o wiele 
przy tym bardziej godnych zaufania, niż gdybym oddał się pod 
opiekę strażom najemników. [2,20] I powiem ci jeszcze coś. Nad 
tym, Krezusie, co bogowie zaszczepili w ludzkich duszach, aże-
by wszyscy jednakowo odczuwali niedostatek, ja sam również nie 
mogę zapanować, zwłaszcza że i ja, tak jak inni, nigdy nie mam 
dość bogactw.804 [2,21] Wydaje mi się jednak, że w tym wypadku 

801 Z tej zabawnej historii nie tylko można wyciągnąć wniosek, że hojność 
Cyrusa znalazła odpowiednik w hojności jego przyjaciół, lecz znajduje w niej po-
twierdzenie także fakt, że Krezus, który był bogatym, skąpym i upartym królem, dał 
się zjednać zaletami młodego zdobywcy, i że niedawni wrogowie stali się niemal 
przyjaciółmi, a w każdym razie żywią obecnie do siebie pełne zaufanie. Można się 
o tym przekonać dokładniej w miarę rozwoju opowiadania.

802 Tj. innych skarbców, którymi są inni przyjaciele Cyrusa. Krezus, niegdyś tak 
bogaty, jak obecnie zrujnowany, jest szczególnie predysponowany do zrozumienia 
historii o skarbcach.

803 Myśl, że tyran wzbogaca siebie samego, jeśli wzbogaca przyjaciół, rozwija 
Ksenofont także w innym piśmie (Hier. 11,13).

804 Krytyka nieustannego dążenia ludzi do bogactwa to locus communis antycznej 
filozofii. Cyrusa ogarnia stopniowo uczucie sympatii do Krezusa, skoro zdobywa się 
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różnię się od większości [ludzi], bo oni, skoro tylko zdobędą nad-
miar bogactw, jedne zakopują, innym pozwalają zniszczeć, jeszcze 
inne muszą w trudzie liczyć i mierzyć, ważyć, wietrzyć i ochraniać, 
a chociaż w domu posiadają tak wiele, to ani nie jedzą więcej, niż 
może przyjąć żołądek, pękliby wszak z przejedzenia, ani nie wkła-
dają na siebie więcej odzieży, niż są w stanie unieść, bo udusiliby 
się, lecz z nadmiaru bogactwa mają tylko same kłopoty.805 Ja nato-
miast jestem posłuszny bogom i zawsze dążę do tego, by osiągnąć 
więcej. [2,22] Skoro jednak zdobędę bogactwa, które ‒ jak widzę ‒ są 
w nadmiarze w stosunku do moich potrzeb, wykorzystuję je do 
zaspokojenia potrzeb przyjaciół: oto wzbogacając ludzi i wyświad-
czając im dobrodziejstwa, zdobywam ich życzliwość i przyjaźń; 
to właśnie takie [bogactwa] zapewniają mi bezpieczeństwo i sła-
wę, które ani nie niszczeją, ani nadmiar ich nie szkodzi, a sława, 
im dalej sięga, tym staje się większa, piękniejsza i łatwiejsza do 
udźwignięcia, a często nawet dodaje sił tym, którzy ją dźwigają.806 
[2,23] I to także powinieneś wiedzieć, Krezusie ‒ dodał ‒ że nie 
uważam za najszczęśliwszych tych, którzy posiadają najliczniejsze 
dobra i strzegą najliczniejszych bogactw. Przecież na tej zasadzie 
strażnicy pilnujący murów byliby najszczęśliwszymi z ludzi, bo 
strzegą wszystkiego, co znajduje się w miastach. Lecz tylko ten, kto 
potrafi zdobyć największe bogactwa w uczciwy sposób i używać 
tych bogactw na chwalebne cele, zasługuje w moim przekonaniu 
na miano najszczęśliwszego.

I było oczywiste, że tak jak mówił, tak i postępował.
[2,24] A ponadto, kiedy tylko zorientował się, że większość ludzi 

ciesząca się dobrym zdrowiem gromadzi na zapas i przechowuje 
środki żywności odpowiednie jako składnik diety ludzi zdrowych, 
w ogóle nie zauważył natomiast, by szczególnie troszczyli się 
o zgromadzenie produktów, które byłyby użyteczne na wypadek 
choroby, od razu uznał, że i temu również powinien zaradzić.807 

wobec niego na poufne zwierzenia. Wzajemne więzy między zwycięzcą a zwyciężo-
nym zacieśniają się. Cyrus tak samo będzie potrafił wzbudzić do siebie miłość ludów 
podbitych (8,2,9).

805 Cyrus dokłada wielu starań, by opis udręk, które powinny być dobrze znane 
Krezusowi, wypadł możliwie delikatnie, posiada bowiem rzadką umiejętność stawia-
nia siebie na miejscu innych.

806 To zbyt metaforyczne wyrażenie stanowi przeciwieństwo wcześniejszego 
obrazu przepełnionego żołądka, który czyni ciało ociężałym i ospałym, podczas 
gdy nadmiar sławy czyni ducha raczej skłonnym do działania, bardziej ruchliwym 
i giętkim. Tę samą myśl wypowiedział już wcześniej ojciec Cyrusa, Kambyzes 
(1,6,25).

807 zaradzić (ἐκπονῆσαι [ekponésai]; dosłownie: ‘wypracować, przygotować’) ‒ 
oparty na tym samym temacie, co ulubione przez Ksenofonta pojęcie ‘trudu’ (πόνος 
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Sprowadził więc do siebie najlepszych lekarzy i odpowiednio do 
ich potrzeb gotów był ponosić wydatki, czy to na instrumenty me-
dyczne, czy to na lekarstwa, zarówno w postaci pokarmów, jak 
i napojów, a wszystkie te rzeczy, które w ten sposób zebrał, trzy-
mał u siebie w pogotowiu.808 [2,25] I jeśli zachorował ktoś spośród 
tych, na których wyleczeniu najbardziej mu zależało, odwiedzał go 
i dostarczał mu wszystkiego, czego tamten potrzebował. Okazywał 
też wdzięczność lekarzom, jeśli któryś z nich wyleczył chorego, 
korzystając z przygotowanych u niego zapasów.

[2,26] Takimi i wieloma innymi tego rodzaju metodami posługi-
wał się, by zająć pierwsze miejsce w [sercach] tych, przez których 
chciał być kochany. Z tych również powodów organizował zawody 
i przyznawał nagrody, pragnąc wzbudzić chęć do współzawodnic-
twa w rzeczach pięknych i dobrych. Cyrus zyskiwał sobie [takimi 
poczynaniami] poklask jako ten, który dba o ćwiczenie dzielności. 
U najszlachetniejszych zawody te budziły chęć do wzajemnej ry-
walizacji i zapał do konkurowania ze sobą. [2,27] W związku z tym 
Cyrus nakazał również prawem, żeby w wypadku każdej sprawy 
wymagającej rozstrzygnięcia, czy to w procesie sądowym, czy to 
w wyniku rywalizacji, domagający się rozstrzygnięcia byli zobowią-
zani przyjąć bez zastrzeżeń wyrok sędziów. Jest więc oczywiste, że 
w takiej sytuacji obydwie toczące spór strony usiłowały dobrać sobie 
najbardziej wpływowych i najżyczliwiej usposobionych sędziów, 
a w rezultacie przegrany żywił niechęć do strony zwycięskiej i miał 

[pónos]; por. 7,5,80 i przyp. 741 oraz i przyp. 843), czasownik ἐκπονεῖν [ekponeín] 
w swoim zasadniczym znaczeniu wyraża wraz z towarzyszącym mu akuzatiwem 
‘wysiłek, który się podejmuje, żeby osiągnąć doskonały rezultat’, czyli ‘żeby roz-
wiązać jakiś problem’ lub ‘zaradzić jakiemuś problemowi’, jak to zostało oddane 
w niniejszym przekładzie (Inst.Cyr. 1,5,7. 9; 2,3,4; 3,3,57; 4,3,11; 5,1,30; 8,1,23. 37; 
8,2,5; także Cyn. 10,21; Equit.mag. 2,9; 8,2,4. 6; 9,1). Co do innego znaczenia tego 
czasownika u Ksenofonta zob. niżej, 8,8,8.

808 sprowadziŁ więc Do siebie naJlePszych lekarzy ‒ antyczna tradycja poświad-
cza, że perscy królowie zapraszali i zatrzymywali na dłużej cudzoziemskich lekarzy. 
Według Herodota Cyrus Starszy zaprosił z Egiptu okulistę, który towarzyszył potem 
jego synowi Kambyzesowi (3,1), a Dariusz I korzystał już z usług zarówno egip-
skich, jak i greckich lekarzy, którzy od tego czasu cieszyli się popularnością na per-
skim dworze (3,129nn.). Na przełomie V i IV w. nadwornym lekarzem Artakserkse-
sa II był Grek Ktezjasz z Knidos (Anab. 1,8,26n.; Diodor Sycylijski 2,32,4; 14,46,6), 
który posłużył się zdobytymi na Wschodzie wiadomościami przy opracowywaniu 
Historii Persji i Historii Indii  goTóW byŁ poNosić wydatki, czy To na insTruMenTy 
MeDyczne, czy To na lekarstwa ‒ według świadectwa Strabona (15,3,21) wśród da-
nin w naturze, jakie królowie perscy ściągali z podległych im terytoriów, znajdowały 
się m.in. środki lecznicze. Można by więc uznać ten fakt za kontynuację tradycji za-
początkowanej przez Cyrusa, którego w takim razie niebezpodstawnie uczynił Kse-
nofont organizatorem bezpłatnej służby farmaceutycznej i opieki lekarskiej w Persji, 
skoro król pokrywał wszelkie wydatki na ten cel.
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za złe tym, którzy nie rozstrzygnęli na jego korzyść, a zwycięzca 
traktował zwycięstwo jako słusznie mu się należące, więc uważał, że 
nikomu nie jest winien wdzięczności.809 [2,28] Toteż ci, którzy chcieli 
u Cyrusa zająć pierwsze miejsce w przyjaźni – tak jak inni w mia-
stach [schlebiają ludowi]810 – byli niechętnie usposobieni wobec sie-
bie nawzajem, tak że w większości bardziej pragnęli jeden drugiego 
usunąć z drogi, niż wyświadczyć sobie nawzajem jakieś dobro. Tak 
oto pokazaliśmy, do jakich sposobów się uciekał, by wszyscy naj-
bardziej wpływowi ludzie w państwie kochali go mocniej niż siebie 
nawzajem.

[3,1] Teraz opowiemy o tym, w jaki sposób Cyrus po raz pierwszy 
wyruszył w świątecznym orszaku z pałacu królewskiego. Już sama 
majestatyczność orszaku miała w naszym przekonaniu, zgodnie ze 
zręcznym zamysłem [Cyrusa], budzić respekt wobec władzy. Naj-
pierw więc, przed rozpoczęciem pochodu, wezwał do siebie tych 
Persów i sprzymierzeńców, którzy zajmowali wysokie stanowiska 
w państwie, i rozdał im medyjskie szaty – wówczas to po raz pierw-
szy Persowie przywdziali medyjską szatę. Przy ich rozdzielaniu po-
wiadomił zarazem wszystkich, że zamierza udać się w uroczystej 
procesji do miejsc poświęconych bogom i wspólnie z nimi złożyć 
tam ofiary.811

‒ [3,2] Przybądźcie zatem ‒ powiedział ‒ do pałacu przystrojeni 
w te oto szaty, nim słońce wzejdzie, i ustawiajcie się tak, jak wam 
poleci Pers Feraulas w moim imieniu. A skoro ja ‒ dodał ‒ stanę na 
czele, udajcie się za mną na wyznaczone miejsce. Jeśli komuś z was 
wyda się, że istnieje jakiś inny, lepszy porządek pochodu od tego, 
niech mnie o tym powiadomi, kiedy przybędziemy z powrotem, trze-
ba bowiem, by każdy szczegół przybrał taką postać, jaka wyda się 
wam najpiękniejsza i najlepsza.812

[3,3] Skoro rozdał dostojnikom najpiękniejsze szaty, kazał wydo-
być wszystkie pozostałe szaty medyjskie, bo przygotował wielką 
ich ilość, nie szczędząc ani purpurowych, ani karmazynowych, ani 

809 Ksenofont doskonale znał praktykę sądową w Atenach, gdzie procesujące się 
strony stosowały całe bogactwo kruczków prawnych.

810 Chodzi oczywiście o miasta greckie, gdzie każdy usiłował schlebiać wszech-
władnemu ludowi, a ojczyste miasto Ksenofonta dostarczało niezliczonych dowodów 
takiego postępowania.

811 Rozporządzenia dotyczące organizacji procesji ofiarnej są kontynuacją rozka-
zów Cyrusa wydanych po zdobyciu Babilonu (7,5,35).

812 Ksenofont przenosi na Cyrusa swój własny namiętny podziw dla pochodów, 
defilad i kawalkad w Atenach, podczas których ludzi i konie łączyła służba dla bo-
gów, piękna i całego miasta. Jego długie i szczegółowe wywody na temat tych „cu-
downych widowisk” znajdujemy także w dwóch innych pismach (Equestr. 11,8–12; 
Equit.mag. 3,1–14).
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czerwonych, ani ciemnoczerwonych materiałów. Kiedy przydzielił 
każdemu z naczelnych dowódców przypadającą na niego część tych 
szat, rozkazał, ażeby z kolei oni przystroili nimi swoich przyjaciół, 
„tak jak ja ‒ powiedział ‒ was przystrajam”. [3,4] A ktoś z obecnych 
zapytał go:

‒ A ty, Cyrusie, kiedy się przystroisz?
Ten odrzekł mu:
‒ Czyż zaiste nie wydaje się wam, że zarazem siebie samego 

przystrajam, kiedy was przystrajam? Bądźcie pewni ‒ dodał ‒ że 
jeżeli ja mogę obdarować was, swoich przyjaciół, to niezależnie od 
tego, jaką szatę miałbym przypadkiem na sobie, będę wydawał się 
w niej piękny.813

[3,5] Kiedy zatem ci się oddalili, posłali po swoich przyjaciół 
i przystroili ich w owe szaty. A Cyrus, wiedząc, że Feraulas, czło-
wiek z ludu, jest rozumny, kocha piękno, ma poczucie porządku 
i nie zaniedbuje niczego, czym mógłby mu się przypodobać, jego 
więc, [osobę], która swego czasu wyraziła pogląd, iż każdego należy 
nagradzać według zasług, wezwał do siebie i zastanawiał się z nim 
nad tym, co uczynić, żeby życzliwie usposobionym procesja jawi-
ła się jak najokazalej, a wrogom – jak najbardziej przerażająco.814 
[3,6] Kiedy podczas wspólnej narady uzgodnili ten sam pogląd, polecił 
Feraulasowi zatroszczyć się o to, by procesja odbyła się nazajutrz 
w takim porządku, jaki wydał im się najodpowiedniejszy.

‒ Wydałem polecenie ‒ powiedział ‒ żeby wszyscy byli ci po-
słuszni w kwestii porządku parady. Żeby zaś chętniej słuchali two-
ich rozkazów, zabierz i zanieś ‒ dodał ‒ te oto chitony naczelnym 
dowódcom gwardii pałacowej, te płaszcze jeździeckie815 przekaż 
naczelnym dowódcom jazdy, a te pozostałe chitony – naczelnym 
dowódcom rydwanów.

813 Cyrus, jak to się często dzieje w Cyropedii, wyraża się z wyszukaną subtel-
nością i bardzo po attycku.

814 feraulas, czŁowiek z luDu ‒ o tym człowieku, który bardzo podobał się Cyru-
sowi, a „fizycznie i moralnie był uosobieniem szlachetności”, Ksenofont wspominał 
już wcześniej (2,3,7): Feraulas dostąpił zaszczytu rozdzielenia zdobyczy odpowied-
nio do poniesionych przez każdego zasług.  każdego Należy Nagradzać wedŁug 
zasŁug (κατὰ τὴν ἀξίαν [katá tén aksían]) ‒ taka była istotnie konkluzja mowy Feraulasa 
(2,3,8–16); por. także niemal identyczne sformułowanie niżej, 8,4,30.

815 pŁaszcze jeździeckie (κασᾶς δὲ τούσδε τοὺς ἐφιππίους [kasás dé túsde tús efippíus]) 
– słowo κασῆς [kasés], zapożyczone z języka perskiego, nie oznacza zapewne ‘cza-
praka’ (tak Polluks, Onomast. 7,68), który nie wywierałby większego wrażenia jako 
ozdoba dowódcy jazdy, lecz raczej ‘długi, wełniany płaszcz jeździecki’, okrywający 
jeźdźca wraz z końskim grzbietem, chroniący przed zimnem i niepogodą (Focjusz 
250; na podstawie Agatharchidesa).
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[3,7] On więc podjął je i zaniósł. Dowódcy, kiedy go zobaczyli, 
zakrzyknęli:

‒ Wielki jesteś, Feraulasie, skoro będziesz nam wyznaczał, co 
mamy robić!816

‒ W żadnym wypadku, na Zeusa ‒ odrzekł Feraulas ‒ lecz tylko, 
jak się zdaje, będę dźwigał bagaże.817 Teraz właśnie niosę dwa płasz-
cze: jeden dla ciebie, drugi dla kogoś innego, a ty wybierz z nich 
ten, który chcesz.

[3,8] [Człowiek], który miał otrzymać płaszcz, natychmiast za-
pomniał o niechęci i zaraz zasięgnął jego rady, który z dwóch ma 
wybrać. Po udzieleniu mu wskazówki, który z owych dwóch jest 
lepszy, powiedział:

‒ Jeśli jednak zdradzisz, że dałem ci możliwość wyboru, to na-
stępnym razem, kiedy znowu będę pełnić swoją posługę, nie znaj-
dziesz we mnie tak użytecznego sługi.818

Kiedy więc Feraulas zgodnie z poleceniem wszystko w ten spo-
sób rozdzielił, natychmiast zatroszczył się o to, by każda z rzeczy 
potrzebnych do parady została przygotowana jak najlepiej.

[3,9] Kiedy nastał dzień następny, wszystko było gotowe przed świ-
tem: szpalery ustawiły się po jednej i drugiej stronie drogi, tak jak 
i teraz jeszcze ustawiają się tam, gdzie król zamierza przejeżdżać,819 
a szpalerów tych nikomu nie wolno przekroczyć, chyba tylko dostoj-
nikom dworu. Porządkowi z biczami zajęli stanowiska, by poskramiać 
zakłócających porządek. Najpierw stanęło przed bramami, w czterech 
rzędach, około czterech tysięcy gwardzistów uzbrojonych we włócz-
nie, a dwa tysiące po dwóch stronach bram. [3,10] I wszyscy jeźdźcy 
stawili się, spieszeni, z rękami schowanymi w rękawach kaftanów,820  

816 Dowódcy jazdy, którzy należą do klasy „równych”, mówią z ironią lekko 
zabarwioną goryczą, widząc, jaką rolę wyznaczył Cyrus temu „człowiekowi z ludu”.

817 Feraulas na uwagę dowódców odpowiada z dowcipnym wdziękiem: niczym 
tragarz lub zwierzę juczne będzie należał do taboru, który przecież nie bierze udziału 
w walce, a więc stanowi element mniej szlachetny.

818 W tym sensie, że Feraulas nie da mu już więcej możliwości wyboru.
819 przejeżdżać (ἐλαύνειν [elaúnein]) ‒ na koniu lub na wozie, jak sugeruje grecki 

czasownik.
820 z rękami schoWanyMi W rękawacH kaftaNów (διειρκότες τὰς χεῖρας διὰ τῶν 

κανδύων [dieirkótes tás cheíras diá tón kandýon]; dosłownie: ‘z rękami schowanymi na 
krzyż / poprzecznie w rękawach’, tj. prawa ręka ukryta była w lewym, a lewa 
w prawym rękawie) ‒ w obecności króla perskiego każdy miał obowiązek stać 
z rękami schowanymi pod ubraniem. Ta obowiązkowa forma okazania szacunku 
(znak wyrzeczenia się swobody działania i oznaka posłuszeństwa woli króla) była 
właściwie środkiem zabezpieczającym osobę króla przed ewentualnym zamachem. 
W tych samych kategoriach należy tłumaczyć, niezrozumiały dla Greków i bardzo 
źle przez nich odbierany, obowiązek padania na twarz przed władcą – proskýnesis 
(zob. wyżej, przyp. 410). Reliefy pałacowe w Persepolis przedstawiają dostojników 
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tak jak i teraz jeszcze obowiązani są je chować, kiedy znajdą się 
w zasięgu wzroku króla. Persowie ustawili się z prawej strony dro-
gi, sprzymierzeńcy – z lewej, a rydwany w ten sam sposób z każ-
dej strony, rozdzielone po połowie. [3,11] Kiedy otwarły się bramy 
królewskiego pałacu, najpierw wyprowadzono w czterech rzędach 
byki niezwykłej piękności, przeznaczone na ofiarę dla Zeusa821 i dla 
innych bogów, których wskazali magowie. Persowie są bardzo moc-
no przeświadczeni, że w sprawach dotyczących bogów, w znacznie 
większym stopniu niż w innych, należy korzystać z pomocy ludzi 
znających się na rzeczy. [3,12] Po bykach prowadzono konie na ofiarę 
dla Heliosa, a za nimi wyjechał biały rydwan ze złotym jarzmem, 
przyozdobiony wieńcami, poświęcony Zeusowi, za nim biały ry-
dwan Heliosa, również uwieńczony jak poprzedni, po nim z kolei 
wyjechał trzeci rydwan ‒ ciągnące go konie okryte były purpurowy-
mi kropierzami, a z tyłu za nim szli ludzie niosący ogień w wielkim 
kotle.822

[3,13] Po nich pojawił się już sam Cyrus, wyjeżdżając z bramy na 
rydwanie, w prostej tiarze na głowie i w purpurowym, przetykanym 
bielą chitonie – nikomu innemu nie wolno nosić przetykanego bielą 
chitonu – na nogach miał bufiaste, szkarłatne spodnie, [a na chitonie] 
czysto purpurowy kaftan; miał i diadem wokół tiary, a taki sam znak 
nosili na głowach jego krewni, i obecnie również przysługuje im 
podobne wyróżnienie.823 [3,14] Ręce trzymał na zewnątrz rękawów. 

dworu kroczących w uroczystej procesji z rękami schowanymi w rękawach szat. 
Pretendujący do tronu Cyrus Młodszy skazał na śmierć dwóch wielmożów za to, 
że nie dopełnili tego obowiązku w jego obecności (Hist.Graec. 2,1,8). Zob. niżej, 
8,3,14. Por. także przyp. 410, 732 i 852.

821 Dla zeusa – tj. Ahuramazdy.
822 koNie na ofiarę Dla heliosa – tj. dla Mithry; zob. wyżej, przyp. 720. O skła-

daniu przez Persów koni na ofiarę Słońcu zob. niżej, 8,3,24, a także por. świadectwo 
Justyna (1,10,5). Ten sam zwyczaj istniał u Massagetów (Herodot 1,216), w La-
konii (Pauzaniasz 3,20) i w Armenii (Anab. 4,5,35); por. ponadto Strabon 11,8,6. 
Już Homer (Od. 23,243‒246) łączy ze sobą konia i Słońce. Por. także wyżej, 7,3,7. 
 biaŁy ryDWan ze zŁotym JarzMeM, PrzyozDobiony wieńcami, poświęcoNy zeusoWi 
‒ u Herodota (7,40) poświęcony Zeusowi-Ahuramazdzie rydwan króla Kserksesa 
ciągnie osiem białych koni, podobnie u Kurcjusza Rufusa (3,7,11).  PurPuroWyMi 
kropierzami (φοινικίσι [foinikísi]; dosłownie: ‘purpurowymi szatami / okryciami’) ‒ 
tutaj: ‘purpurowymi czaprakami / kropierzami [okryciem rycerskiego konia]’.  lu-
Dzie Niosący ogień W wielkim kotle ‒ przypuszczalnie „święty ogień”, tj. poświę-
cony Ahuramazdzie, co potwierdza wzmianka u Kurcjusza Rufusa (3,3,9), zawarta 
w opisie uroczystej procesji przygotowanej przez Dariusza III: „Na czele na srebr-
nych ołtarzach nieśli ogień, który uchodzi u Persów za wieczny i święty”. O kulcie 
„wiecznego ognia” u Persów zob. ponadto Kurcjusz Rufus (4,13,12), Herodot (3,16), 
Strabon (15,3,13–14).

823 W ProsTeJ Tiarze na gŁowie (ὀρθὴν ἔχων τὴν τιάραν [orthén échon tén tiáran]) ‒ 
tylko król miał prawo noszenia prostej tiary (pers. kidaris, gr. τιάρα ὀρθή [tiára orthé]), 
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Obok niego jechał woźnica, wielkiej postury, niższy jednak od nie-
go, czy to z natury, czy tylko z pozoru, bowiem Cyrus wydawał 
się znacznie wyższy.824 Na jego widok wszyscy padli na twarz, czy 
to za przykładem innych, którzy wcześniej otrzymali taki rozkaz, 
czy to sami przez się, pod wrażeniem niezwykłości ceremonii oraz 
wielkości i pięknego wyglądu Cyrusa. Wcześniej nikt z Persów nie 
padał na twarz przed Cyrusem.825 [3,15] Kiedy rydwan Cyrusa posuwał 
się naprzód, poprzedzało go cztery tysiące gwardzistów uzbrojo-
nych we włócznie, a dwa tysiące towarzyszyło mu jako eskorta po 
obu stronach rydwanu, za nim w paradnych strojach i z oszczepami 
w ręku jechało na koniach około trzystu najbliższych mu dostojni-
ków „noszących berła”.

[3,16] Następnie prowadzono, w liczbie około dwustu, konie ho-
dowane dla Cyrusa, przybrane w złotą uprząż i okryte pasiastymi 
derkami. Za nimi kroczyło dwa tysiące oszczepników, a po nich 
jechało dziesięć tysięcy jeźdźców, najstarszych stażem, uformowa-
nych w czworobok po stu z każdej strony; dowodził nimi Chryzantas. 
[3,17] Za nimi dziesięć tysięcy jazdy Persów, tak samo ustawionych, 
a na ich czele Hystaspas. Po nich dziesięć tysięcy takich samych, 
z Datamasem na czele, następnie jeszcze inni pod wodzą Gadatasa.826 

czyli wysokiego, spiczasto zakończonego turbanu; por. Arystofanes (Av. 487), Kse-
nofont (Anab. 2,5,23), Kurcjusz Rufus (3,3,19), Plutarch (Them. 29,7), Arrian (Anab. 
3,25,5), Hesychios (s.v. τιάρα).  W PurPuroWyM, przetykaNym bielą chiTonie… na 
nogach miaŁ bufiasTe, szkarŁatNe sPoDnie, [a na chiTonie] czysTo PurPuroWy kaftaN 
‒ strój Cyrusa podczas tej uroczystości przypominał pełen przepychu medyjski strój 
jego dziadka Astyagesa (1,3,2). Chiton ozdobiony był z przodu białymi prążkami 
lub ‒ jak chce Kurcjusz Rufus (3,3,17) opisujący szaty Dariusza III ‒ wszytym bia-
łym pasem, widocznym między rozchylającymi się połami całkowicie purpurowego 
kaftana (κάνδυς [kándys]). Hesychios (s.v.) i Polluks (Onomast. 7,61) określają taki 
chiton terminem σάραπις [sárapis]. Strój perskich dostojników opisał Ksenofont tak-
że w Anabazie (1,5,8). Długie, szerokie, kolorowe spodnie (ἀναξυρίδες [anaksyrídes]) 
były elementem stroju medyjskiego, w przeciwieństwie do obcisłych, najczęściej 
skórzanych, perskich spodni służących do jazdy konnej (Herodot 1,71). Bufiaste 
spodnie noszą perscy dostojnicy na reliefach w Persepolis.  miaŁ i DiaDeM wokóŁ 
Tiary ‒ taki diadem wokół tiary Dariusza III opisuje Kurcjusz Rufus (3,3,19): składał 
się on ze splecionych ze sobą białych i niebieskich wstążek.  krewNi ‒ zob. wyżej, 
przyp. 94.

824 Na czym polegał ten wybieg, zob. wyżej, 8,1,41.
825 O rytualnym w Persji obyczaju padania na twarz (proskýnesis) zob. wyżej, 

przyp. 410. Herodot (1,134) i Arrian (Anab. 4,11,9) potwierdzają (ten ostatni sło-
wami Kallisthenesa) tę informację Ksenofonta. Tego rodzaju hołd oddawali już 
wcześniej Cyrusowi wprawdzie nie Persowie, ale wzięci do niewoli Assyryjczycy 
(4,4,13), a także Gadatas (5,3,18), co wskazywałoby, że była to praktyka dobrze zna-
na na babilońskim i medyjskim dworze.

826 Daje się tu odczuć zachwyt Ksenofonta dla takiej mnogości jazdy perskiej, 
autor zdawał sobie bowiem sprawę, że jego ojczyste Ateny nie były w stanie zmobi-
lizować nawet tysiąca jeźdźców. O początkowej fazie formowania się jazdy Cyrusa 
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[3,18] Z kolei po nich jazda Medów, za nią Armeńczycy, następnie 
Hyrkańczycy, po nich Kaduzjowie, a dalej Sakowie. Za jazdą po-
suwały się rydwany, ustawione w czterech rzędach; dowodził nimi 
Pers Artabatas.

[3,19] W miarę jak Cyrus posuwał się naprzód, bardzo wielu ludzi 
starało się za nim nadążyć, towarzysząc mu po zewnętrznej stronie 
szpalerów wojska i zanosząc prośby – każdy w innej sprawie.827 
Posłał więc do nich kilku dostojników „noszących berła”, jadących 
po trzech z dwóch stron jego rydwanu, z zadaniem przekazywania 
rozkazów, po czym nakazał powiedzieć [składającym prośby], żeby 
jeśli ktoś czegoś od niego potrzebuje, przedstawił swoje życzenia 
jednemu z dowódców jazdy, a oni, wyjaśnił, przekażą mu je oso-
biście. Na te słowa odeszli, kierując się natychmiast do oddziałów 
jazdy i zastanawiali się, do jakiego [dowódcy] każdy z nich powinien 
się udać. [3,20] Jeżeli natomiast Cyrus chciał kogoś spośród przyjaciół 
specjalnie przed ludźmi wyróżnić, posyłał po niego i wzywał do 
siebie każdego z osobna oraz wyjaśniał tak:

‒ Jeśli ktoś z otaczających nas ludzi wyłuszczy wam jakąś sprawę, 
a wy uznacie, że mówi głupstwa, nie zwracajcie na niego uwagi. Jeśli 
natomiast prośba wyda się wam słuszna, powiadomcie mnie o niej, 
żebyśmy po wspólnej naradzie mogli ją spełnić.

[3,21] A inni, skoro tylko ich wzywał, pędząc co sił, stawiali się 
na wezwanie,828 pomnażając blask władzy Cyrusa i okazując, jak 
bardzo są posłuszni. Był zaś pewien Daifernes, człowiek nieco pro-
stacki w sposobie bycia, który sądził, że jeśli nie wykona rozkazu 
natychmiast, będzie raczej uchodził za osobę bardziej niezależną. 
[3,22] Kiedy więc Cyrus to spostrzegł, nim tamten przybył, by odbyć 
rozmowę, posłał do niego któregoś z dostojników „noszących berła” 
i kazał mu oznajmić, że nic już od niego nie potrzebuje. I więcej go 
do siebie nie wzywał. [3,23] A kiedy kolejny, wezwany później niż 
[Daifernes], przybył wcześniej od tamtego, Cyrus podarował mu 
konia, prowadzonego w paradzie, i kazał jednemu z dostojników 

zob. wyżej, 1,1,5 i 2,1,2. Owych 10 000 najstarszych stażem to są zapewne jeźdźcy 
z armii medyjskiej, których Kyaksares przekazał do dyspozycji Cyrusa (2,1,6). Por. 
także wyżej, 5,4,32; 6,2,7; 7,4,14. Łącznie perska konnica Cyrusa liczyła 4 myriady, 
czyli 40 000 jeźdźców (7,4,16).

827 Żołnierze zostali ustawieni w szeregu po obu stronach, ażeby nie dopuszczać 
publiczności do zakazanej strefy przejazdu. Przedstawiona scena jest pełna ruchu: 
niosący prośby posuwają się równolegle do Cyrusa, który jedzie na rydwanie między 
szpalerami żołnierzy blokujących dostęp do władcy.

828 Reminiscencja ze stosunków panujących w Sparcie. W Ustroju politycznym 
Sparty (Resp.Lac. 8,2) Ksenofont wychwala zachowanie najbardziej wpływowych 
obywateli, którzy biegną na wezwanie urzędników, by okazać posłuszeństwo władzy 
państwowej.
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„noszących berła” odprowadzić [zwierzę], dokąd obdarowany bę-
dzie sobie życzył. Świadkowie potraktowali to jako wielkie wyróż-
nienie i od tego czasu o wiele więcej ludzi zabiegało o względy w ten 
sposób uhonorowanego.

[3,24] Kiedy przybyli do świętego okręgu, najpierw Zeusowi za-
rżnęli i złożyli w całopalnej ofierze byki, potem Heliosowi – w ca-
łopalnej ofierze konie, następnie złożyli krwawe ofiary bogini Gai, 
zgodnie z rytuałem określonym przez magów, a na koniec – herosom 
opiekującym się Syrią.829 [3,25] Po tym wszystkim, ponieważ miejsce 
było dogodne, Cyrus wyznaczył metę w odległości, na przełaj przez 
pola, około piętnastu stadiów i polecił urządzić tam konny wyścig 
w pełnym galopie z podziałem na poszczególne nacje.830 Z Persami 
sam wziął udział w wyścigu i zwyciężył ze znaczną przewagą, bo 
przecież najwięcej czasu poświęcał zawsze ćwiczeniom w jeździe 
konnej. Wśród Medów zwyciężył Artabazos, ponieważ swego konia 
otrzymał w darze od Cyrusa; wśród przyłączonych831 Syryjczyków 
– Gadatas; wśród Armeńczyków – Tigranes; wśród Hyrkańczyków 
– syn dowódcy jazdy; wśród Saków – zwykły żołnierz, którego koń 
wyprzedził pozostałe o prawie połowę dystansu gonitwy. [3,26] Cy-
rus miał wtedy podobno zapytać owego młodzieńca, czy przyjąłby 
królestwo w zamian za [swego] konia.832 

829 naJPierW zeusoWi zarżNęli i zŁożyli W caŁopalNej ofierze byki… NastępNie 
zŁożyli krwawe ofiary bogini gai, zgoDnie z rytuaŁem określoNym Przez MagóW 
‒ zgodnie z rytuałem greckim ofiarę ognia składa się (θύειν [thýein]) bogom niebiań-
skim, a ofiarę krwi poświęca się (σφάζειν [sfázein]) bóstwom chtonicznym (podziem-
nym). O płynnych ofiarach złożonych przez Cyrusa Ziemi, po przekroczeniu przez 
niego granic Assyrii, zob. wyżej, 3,3,22. Strabon (15,3) potwierdza składanie przez 
Persów ofiar ku czci Ziemi i płynnych ofiar Wodzie. Por. także wyżej, przyp. 177. 
 herosoM opiekującym się syrią ‒ tj. Assyrią; por. wyżej, 3,3,22, a także przyp. 146 
[s.v. ‘pomodlili się do… herosów’] i 287 [s.v. ‘ofiarami zapewnił sobie pomyśl-
ność…’].

830 okoŁo piętNastu sTaDióW (ἐπὶ πέντε καὶ δέκα σταδίων [epí pénte kaí déka stadíon]) 
‒ tj. ok. 3 km. W przekładzie uwzględniono koniekturę Delebecque’a: πέντε καὶ δέκα 
(‘piętnaście [stadiów]’) zamiast przekazu rękopisów: πέντε (‘pięć [stadiów]’). Dy-
stans 5. stadiów (ok. 1 km) jest za krótki, żeby był prawdopodobny, a błąd mógł 
łatwo powstać z połączenia przyimka z literowym zapisem liczebnika: πέντε (ε´): 
ἐπὶ ιε´ (= πεντεκαίδεκα [pentekaídeka]).  poleciŁ urządzić TaM koNNy wyścig W peŁNym 
galoPie ‒ podobnie jak Agesilaos i jak sam Ksenofont, także Cyrus lubi wyścigi i za-
wody, które potęgują chęć rywalizacji (Anab. 4,8,28; Oec. 7,9; Hist.Graec. 3,4,16 [= 
Ages. 1,25]; 4,2,5–6; Symp. 1,2).

831 Mowa o Syryjczykach, czyli Assyryjczykach, którzy odstąpili od króla As-
syrii, a Gadatas pozyskał ich dla Cyrusa (4,6,9; 5,1,21–22).

832 czy przyjąŁby królestwo W zaMian za… koNia (εἰ δέξαιτ’ ἂν βασιλείαν ἀντὶ 
τοῦ ἵππου [ei déksait’ án basileían antí tú híppu]) ‒ to dość niezwykle brzmiące zdanie, 
szczególnie w kontekście późniejszego okrzyku króla Ryszarda III, tytułowego bo-
hatera dramatu Szekspira (5,4: „A horse, a horse, my kingdom for a horse!”). Zawo-
łanie stało się sławne dzięki genialnemu poddanemu królowej Elżbiety I, ma jednak 
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Ten odpowiedział: 
‒ Królestwa bym nie przyjął, lecz zadowoliłbym się wdzięczno-

ścią szlachetnego męża.833

[3,27] A Cyrus rzekł:
‒ Chcę właśnie pokazać ci takie miejsce, skąd gdybyś nawet 

rzucał z zamkniętymi oczami, bez trudu trafiłbyś w szlachetnego 
męża.834

‒ Koniecznie więc ‒ odpowiedział Sak ‒ musisz mi je pokazać, 
żebym mógł rzucić tą grudką – dodał, podnosząc ją z ziemi.835

[3,28] Cyrus więc pokazuje mu miejsce, gdzie stała najliczniejsza 
grupa jego przyjaciół, a Sak, zamknąwszy oczy, rzuca grudką i trafia 
przejeżdżającego właśnie konno Feraulasa; przypadek chciał, że Fe-
raulas akurat zawoził jakiś rozkaz wydany przez Cyrusa. Uderzony, 
nie odwrócił się nawet, lecz podążył tam, dokąd mu polecono. [3,29] 
Po otwarciu oczu Sak zapytał, kto został trafiony.

‒ Na Zeusa ‒ odpowiedział [Cyrus] ‒ nikt z tu obecnych.
‒ Lecz chyba tym bardziej ‒ odparł młodzieniec ‒ nikt z nie-

obecnych!
‒ Ależ tak, na Zeusa ‒ wyjaśnił Cyrus ‒ trafiłeś bowiem tego tam, 

który przejeżdża właśnie galopem wzdłuż szeregu rydwanów.
‒ A jak to się dzieje ‒ zapytał ‒ że on się nie odwraca?
[3,30] Cyrus odparł:
‒ Bo sprawia wrażenie jakby szalonego.
Na te słowa młodzieniec pojechał, by zobaczyć, co się stało. I znaj-

duje Feraulasa z brodą pełną ziemi i krwi, płynącej z rozbitego nosa. 
[3,31] Kiedy Sak zbliżył się do niego, zapytał, czy został uderzony.

‒ Jak widzisz – odpowiedział.
‒ Daję ci więc ‒ rzekł tamten ‒ tego oto konia.
Ów zapytał:
‒ Z jakiego powodu?
Wtedy Sak opowiedział o całej sprawie, a na koniec dodał:
‒ I sądzę, że rzeczywiście trafiłem w szlachetnego męża.
[3,32] A Feraulas powiedział:

pierwowzór w Cyropedii, jakkolwiek w obu przypadkach kontekst jest inny. Pozo-
staje zapytać o źródła Szekspira. Czy mógł znać Cyropedię? Jest to bardzo wątpliwe, 
jako że szekspirolodzy potwierdzają, iż „człowiek ze Stratfordu” nie umiał greki, 
a żywoty Plutarcha czytał już w angielskim przekładzie.

833 Młody Sak ma na myśli Cyrusa, lecz ten ustępuje miejsca Feraulasowi, 
pełnemu szlachetności człowiekowi z ludu, którego pragnie widzieć nagrodzonym 
i którego sam też jeszcze wynagrodzi (8,3,33).

834 „Dobrego męża” nie zabraknie, ponieważ Cyrus wskazuje Sakowi miejsce, 
gdzie stoi grupa jego przyjaciół, a ci nie mogą nie być ludźmi szlachetnymi.

835 O innych „miotaczach” grudek ziemi była mowa wcześniej (2,3,17–20).
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‒ Gdybyś był rozsądny,836 to raczej podarowałbyś go komuś bo-
gatszemu ode mnie, ale w takiej sytuacji i ja go przyjmę. Proszę 
jednak ‒ dopowiedział ‒ wszystkich bogów, którzy przyczynili się 
do tego, że zostałem przez ciebie trafiony, by pozwolili mi sprawić, 
abyś nigdy nie pożałował tego daru dla mnie.

‒ A teraz ‒ odparł tamten ‒ wsiadaj na mojego konia i jedź! Nie-
bawem pojawię się u ciebie.

W ten sposób więc dokonali zamiany.
Spośród Kaduzjów zwyciężył w wyścigu Rhathines. [3,33] [Cy-

rus] urządził również wyścigi rydwanów z podziałem na [nacje]. 
Wszystkim zwycięzcom podarował byki, ażeby po złożeniu ofiar 
mogli ucztować, i puchary. Byka otrzymał i on sam w nagrodę za 
zwycięstwo. Należną sobie część pucharów podarował natomiast 
Feraulasowi w dowód uznania za wspaniale zorganizowany uroczy-
sty pochód z pałacu królewskiego. [3,34] Pochód króla, przygotowany 
wówczas w ten sposób przez Cyrusa, odbywa się w identycznym 
porządku jeszcze i teraz, z pominięciem jednak ofiar, odkąd [król] nie 
może składać ofiar.837 Po zakończeniu ceremonii znowu powracają 
do miasta i ucztują: ci, co posiadają domy, w domach, a pozostali 
w swoich oddziałach wojskowych.

[3,35] Feraulas natomiast zaprosił do siebie Saka, który podarował 
mu konia, gościł go i starał się spełnić wszystkie jego życzenia. 
A kiedy spożyli kolację, napełnił puchary, które otrzymał od Cyrusa, 
przypił do niego838 i ofiarował mu je w darze. [3,36] Sak, widząc wie-
le pięknych dywanów, wiele pięknych sprzętów i wielu domowych 
niewolników, rzekł:

836 Feraulas, na zasadzie przypuszczenia nazwany przez Cyrusa szalonym, ze 
swej strony posądza Saka o szaleństwo. Opowiadanie rozwinie się jednak w piękną 
historię, której szczególny ton nadaje ubóstwo, w jakim wzrastał Feraulas.

837 ofiar (ἱερά [hierá]) ‒ synonim ἱερεία (hiereía), por. wyżej, przyp. 177.  nie 
może skŁadać ofiar (μὴ θύῃ [mé thýe]) – czasownik θύειν [thýein] oznacza, tak jak 
ἱερεύειν [hiereúein] u Homera (Il. 7,314; 21,131; Od. 13,24), ‘składanie zgodnie 
z określonym rytuałem ofiary, kończącej się mniej lub bardziej uroczystą ucztą, 
z której na początku bogowie powinni otrzymać należną im część’. Ksenofont 
jest świadom faktu, że w wyniku przemian religijnych w Persji i rosnących wpły-
wów mazdaizmu królowie w jego czasach nie składają już krwawych ofiar, tak jak 
Hellenowie i tak jak, w przekonaniu autora Cyropedii, miał jeszcze postępować 
Cyrus.

838 przypiŁ Do niego (προύπινε [prúpine]) ‒ ‘przypijanie / przepijanie’ (προπίνειν 
[propínein]) to grecki obyczaj polegający na wezwaniu po imieniu towarzysza uczty 
i wręczeniu mu do wypicia napełnionego pucharu, z którego wcześniej upiło się sa-
memu jeden łyk, przy czym nierzadko było to równoznaczne z podarowaniem wrę-
czonego naczynia lub zastąpieniem go jakimś innym darem. W Anabazie (7,3,26) 
Ksenofont opisuje scenę, kiedy pewien Trak wchodzi do króla Seuthesa, wypija jego 
zdrowie i ofiarowuje mu w darze białego konia.
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‒ Powiedz mi, Feraulasie, czy również w swojej ojczyźnie nale-
żałeś do [ludzi] bogatych.

[3,37] A Feraulas odpowiedział:
‒ Do jakichże bogatych? Bez wątpienia do takich raczej, co żyją 

z pracy własnych rąk. W dzieciństwie wychowywał mnie ojciec, któ-
ry z trudem uprawiał ziemię i utrzymywał się przy życiu. Ponieważ 
nie był w stanie żywić bezczynnego, kiedy stałem się młodzieńcem, 
zaprowadził mnie na pole i kazał pracować.839 [3,38] Wówczas ja z ko-
lei jego utrzymywałem, dopóki żył, samemu kopiąc i obsiewając nie-
wielkie poletko, całkiem niezłe, a nawet najlepsze wśród wszystkich 
innych. Otóż ile przyjęło ziarna, tyle samo oddało, uczciwie i spra-
wiedliwie,840 ale nic w nadmiarze. A już pewnego razu, w porywie 
szlachetności, wydało plon dwukrotny w stosunku do zasiewu, który 
przyjęło. W ten sposób żyłem więc w ojczyźnie. Wszystko to, co 
obecnie widzisz, zawdzięczam Cyrusowi.

[3,39] A Sak powiedział:
‒ Szczęśliwy jesteś pod każdym względem, a szczególnie dlatego, 

że z biednego stałeś się bogaty. Jestem przecież głęboko przekonany, 
że możesz tym bardziej jeszcze cieszyć się ze swego bogactwa, bo 
przedtem odczuwałeś głód pieniędzy, a teraz posiadasz je w nad-
miarze.

[3,40] A Feraulas zapytał:
‒ Czy istotnie, Saku, tak zakładasz, że teraz o tyle przyjemniej 

żyję, o ile więcej posiadam? Czy wiesz ‒ dodał ‒ że jedzenie, picie 
i sen w najmniejszym nawet stopniu nie dostarczają mi teraz więcej 
przyjemności niż wówczas, kiedy byłem biedny? Posiadanie licz-
nych dóbr taki jedynie zysk mi przynosi, że mam więcej do pilnowa-
nia, więcej muszę rozdzielać innym, a troska o większą liczbę ludzi 
dostarcza mi więcej kłopotów.841 [3,41] Teraz wszak wielu domowych 
niewolników prosi mnie o jedzenie, wielu o napoje, wielu o odzienie, 
inni z kolei potrzebują lekarzy, ktoś znów przychodzi z wiadomością 
czy to o owcach rozszarpanych przez wilki, czy to o wołach, które 
spadły do parowu, lub też donosząc o chorobie, która zaatakowała 

839 Kosztowna edukacja młodych Persów (1,2,15) nie mogła więc objąć Feraula-
sa z racji jego skromnego pochodzenia. Nim dołączył do Cyrusa, pozostawał prostym 
„człowiekiem z ludu” (2,3,7nn.; 8,3,5).

840 O ziemi, która „uczy sprawiedliwości”, zob. Ksenofont (Oec. 5,12). Autor 
wypowiada się tutaj jak właściciel ziemski, mający doświadczenie w pracy na roli, 
ale formułuje myśl w sposób pełen subtelnej ironii i delikatnego humoru. Wyrażenie 
o „plonie sprawiedliwym” należy oczywiście rozumieć jako „ponad miarę sprawie-
dliwym”, bowiem oddawanie tyle, ile się wzięło, można uznać za przejaw charakteru 
sprawiedliwego człowieka (Platon, Resp. 1 = 331d), od pola oczekuje się jednak 
plonu nawet stukrotnego.

841 Ksenofont daje pierwszą w literaturze wersję historii o biedaku i bogaczu.
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trzody. Toteż wydaje mi się ‒ powiedział Feraulas ‒ że z racji posia-
dania sporego majątku mam i więcej kłopotów obecnie niż przedtem, 
kiedy posiadałem niewiele.842

‒ [3,42] Lecz z pewnością, na Zeusa ‒ zauważył tamten ‒ kiedy 
oglądasz swoje liczne posiadłości w dobrym stanie, cieszysz się sto-
krotnie bardziej niż ja!

A Feraulas rzekł:
‒ Z pewnością, Saku, posiadanie bogactw nie jest tak przyjemne, 

jak przykra jest ich utrata. Przekonasz się, że mówię prawdę, bo oto 
żadnego z bogaczy przyjemność nie zmusza do bezsenności, lecz nie 
ujrzysz za to wśród osób, które coś straciły, nikogo, komu smutek 
pozwoliłby na sen.

‒ [3,43] Na Zeusa ‒ dodał Sak ‒ ani wśród otrzymujących [pienią-
dze] nikogo, kto zasypia z przyjemnością!

‒ [3,44] Słusznie mówisz – powiedział. ‒ Jeśli posiadanie byłoby 
tak samo przyjemne, jak otrzymywanie, to bogaci byliby o wiele 
szczęśliwsi od biednych. Konieczność jednak, Saku ‒ dodał ‒ wyma-
ga, by ten, kto wiele posiada, wiele również wydawał na bogów, na 
przyjaciół i na gości. Ktokolwiek więc zbytnio cieszy się z pieniędzy, 
temu, musisz dobrze to wiedzieć, szczególną przykrość sprawiają 
wydatki.843

‒ [3,45] Bez wątpienia, na Zeusa ‒ odparł Sak ‒ lecz ja nie zaliczam 
się do tego rodzaju ludzi, bo w tym upatruję szczęście, żeby wiele 
posiadając, wiele wydawać.

‒ [3,46] Cóż więc, na bogów ‒ zapytał Feraulas ‒ stoi na prze-
szkodzie, żebyś od razu stał się bardzo szczęśliwy i mnie uczynił 
szczęśliwym? Weź zatem ‒ powiedział ‒ to wszystko, ciesz się z po-
siadania i używaj, jak chcesz, a mnie nie inaczej traktuj jak gościa844 
i utrzymuj nawet z mniejszymi jeszcze wydatkami niż na gościa, bo 
wystarczy mi udział w tym, co masz ty.

‒ [3,47] Żartujesz! – żachnął się Sak.
A Feraulas, przysiągłszy na bogów, zapewnił, że mówi całkiem 

poważnie.

842 Autor mówi to na podstawie własnego doświadczenia: za czasów pobytu 
w Skilluncie musiał dobrze poznać kłopoty, jakie nękają właściciela dóbr, które 
zresztą nie były jego własnością.

843 Przed człowiekiem wolnym stoją trzy wielkie zadania: podejmowanie trudu 
(πόνος [pónos]; por. wyżej, 7,5,80 i przyp. 741, oraz przyp. 807), narażanie się na 
niebezpieczeństwo (κίνδυνος [kíndynos]; 8,1,45) oraz ponoszenie wydatków (δαπάνη 
[dapáne]), by okazać hojność ku chwale bogów lub na korzyść ludzi.

844 Gościnność od czasów Homera posiadała w kulturze starożytnej Grecji 
o wiele większe znaczenie i miała głębszy sens niż za naszych czasów, a związki 
gościnności przechodziły w rodzinach z ojca na syna. W tym sensie była instytucją 
polityczną.
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‒ I oprócz tego, Saku, załatwię dla ciebie pozwolenie u Cyru-
sa, żebyś ani nie musiał służyć na dworze Cyrusa, ani brać udzia-
łu w wyprawach wojennych.845 Ciesząc się bogactwem, pozostań 
w domu, a ja będę wypełniał te wszystkie obowiązki: i za ciebie, i za 
siebie. A jeśli dodatkowo otrzymam jakieś dobra dzięki swej służbie 
u Cyrusa lub przy okazji jakiejś kampanii wojennej, przywiozę je do 
ciebie, żebyś mógł zarządzać jeszcze większym majątkiem. Tylko 
‒ poprosił ‒ uwolnij mnie od tej troski. Jeśli będę miał wytchnienie 
od tych rzeczy, to, jak sądzę, wyświadczysz Cyrusowi równie wielką 
przysługę jak mnie.846

[3,48] Powiedziawszy to, zawarli między sobą porozumienie i wpro-
wadzili je w życie. Jeden sądził, że osiągnął szczęście, ponieważ 
będzie dysponować wielkim majątkiem, drugi również uważał, że 
jest najszczęśliwszym człowiekiem, ponieważ będzie miał godnego 
zaufania zarządcę, który pozwoli mu w wolnym czasie zająć się tym, 
co mu sprawi przyjemność.

[3,49] Z natury Feraulas był wielce oddany przyjaciołom i nic poza 
służbą dla ludzi nie wydawało mu się ani milsze, ani pożyteczniej-
sze. Nie miał wątpliwości, że człowiek jest lepszy od wszystkich 
istot żywych i umie okazywać wdzięczność, ponieważ dostrzegał, 
że ludzie otrzymujący od kogoś pochwały starają się pochwała-
mi odwzajemnić; tym, którzy okazali im wdzięczność, gorliwie 
usiłują wdzięcznością się odwzajemnić; z wzajemną życzliwością 
patrzą na tych, co do których się przekonali, że są do nich życzliwie 
usposobieni; wreszcie nie są w stanie nienawidzić tych, o których 
wiedzą, że ich kochają; widział również, że o rodziców, czy to 
żyjących, czy zmarłych, gotowi są troszczyć się z o wiele więk-
szym oddaniem niż wszystkie inne stworzenia.847 Przekonał się 
natomiast, że wszystkie inne istoty żywe w porównaniu z ludźmi są 
o wiele bardziej niewdzięczne i nieczułe. [3,50] Dlatego też Feraulas 

845 Zob. wyżej, 8,1,6.
846 Wypowiedzi Feraulasa odsłaniają stopniowo jego usposobienie: sympa-

tyczne i żywiołowe. Chociaż jest on całkowicie oddany Cyrusowi, nie wyrzeka 
się jednak własnych przyjemności. Teraz domaga się wolnego czasu, zupełnie jak 
Cyrus, lecz w przeciwieństwie do władcy bardziej dla siebie samego niż dla służby 
państwowej.

847 wszystkicH isToT żywycH (πάντων τῶν ζῴων [pánton tón zóon]; dosłownie: 
‘wszystkie zwierzęta’) ‒ Ksenofont chętnie porównuje zwierzęta między sobą, by 
podkreślić ich wyższość lub niższość, ze zwierzętami zestawia również człowieka, 
przeciwstawiając odpowiednio zalety i wady ludzi oraz zwierząt (Inst.Cyr. 1,1,2; 
Oec. 13,6–9).  o roDzicóW… goToWi są troszczyć się z o Wiele większym oDDanieM 
Niż wszystkie inne sTWorzenia ‒ Ksenofont opowiedział też o lekcji, jakiej Sokrates 
udzielił synowi na temat obowiązków dzieci względem rodziców za ich życia i po 
śmierci (Mem. 2,2,13).
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tak bardzo cieszył się, że będzie mógł uwolnić się od troski o inne 
dobra na rzecz troski o przyjaciół,848 a Sak był nie mniej zadowolo-
ny, ponieważ posiadając wiele, chciał zrobić użytek z tych licznych 
dóbr. Sak kochał Feraulasa za to, że ten stale pomnażał owe zasoby, 
a tamten Saka, ponieważ był on gotów przejąć wszystkie owe dobra 
w posiadanie i nieustannie troszcząc się o pomnożenie majątku, 
niczym więcej nie zaprzątał jego uwagi. I w ten oto sposób wiedli 
[swoje] życie.

[4,1] Po złożeniu ofiar Cyrus, chcąc wydać ucztę na cześć zwycię-
stwa, zaprosił tych przyjaciół, którzy najgorliwiej starali się, by okrył 
się sławą, i okazywali mu największą życzliwość.849 Wraz z nimi 
zaprosił i Meda Artabazosa, i Armeńczyka Tigranesa, i Hyrkańczy-
ka, dowódcę jazdy,850 i Gobryasa. [4,2] Gadatas przewodził dostojni-
kom „noszącym berła”851 i całe życie dworskie było zorganizowane 
zgodnie z jego zarządzeniami. Ilekroć odbywała się proszona bie-
siada, Gadatas nie siedział razem z gośćmi, lecz sprawował dozór 
nad wszystkim, a ilekroć byli we własnym gronie, przysiadał się do 
stołu, bo [Cyrus] lubił jego towarzystwo. Za swoją służbę otrzymał 
od Cyrusa wiele wspaniałych darów, a za pośrednictwem Cyrusa ‒ 
również od innych.

[4,3] Gdy zaproszeni przybyli na ucztę, [władca] nie sadzał niko-
go na zasadzie przypadku, lecz tego, do którego żywił największe 
zaufanie – po swojej lewej ręce, jako że ta strona bywa bardziej na-
rażona na atak niż prawa,852 drugiego z kolei – po prawej, trzeciego 
– znowu z lewej, czwartego – po prawej, a jeśli gości było więcej, 
to dalej w tym samym porządku. [4,4] Publiczne okazywanie, jak da-
lece poważa każdego z osobna, uważał za rzecz właściwą z tego 
względu, że tam, gdzie w powszechnej opinii najlepszy nie zasługuje 
ani na pochwały, ani na nagrody, nie ma, co oczywiste, chętnych 

848 O problemie przyjaźni, również między Persem i Sakiem (Feraulas jest uczniem 
Cyrusa, ale tak naprawdę Sokratesa), zob. Ksenofont (Mem. 2,4; 5; 6).

849 Przejście z tematu na temat całkowicie naturalne, skoro poprzednia opowieść 
kończy się rozważaniami dotyczącymi przyjaźni.

850 Powinien to być Artuchas (5,3,38; 8,4,24).
851 Cyrus powierzył tę funkcję Gadatasowi bez wątpienia jako rekompensatę za 

oddane usługi, a być może również jako zadośćuczynienie za zło i poniżenie, jakiego 
doznał on od króla Assyrii (5,2,28; zob. ponadto 7,3,15).

852 Lewa strona jest bardziej zagrożona, ponieważ potencjalny zabójca ma moż-
liwość zadania ciosu prosto w serce. Persowie nosili sztylety, z którymi nigdy się 
nie rozstawali, nawet podczas pobytu na dworze królewskim, po prawej stronie, jak 
wyraźnie zaznacza Herodot (7,61) i co widać na reliefach z Persepolis. Kto więc 
zasiadał po lewej stronie króla, mógł łatwo sięgnąć prawą ręką po broń u pasa. Cyrus 
troszczy się o własne bezpieczeństwo w mniejszym stopniu ze względu na siebie, 
a raczej z uwagi na interes państwa, ponieważ sprawa sukcesji nie jest jeszcze zała-
twiona (7,5,58–59; 66n.).
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do wzajemnej rywalizacji, tam natomiast, gdzie najdzielniejszego 
szczególnie się wyróżnia, można dostrzec, że wszyscy z najwięk-
szym zapałem ze sobą współzawodniczą.853 [4,5] Cyrus zatem tak oto 
wyróżniał tych, których uznał za najlepszych, poczynając właśnie od 
przyznania im prawa do siedzenia lub stania w należnej bliskości. 
Jednak nie przydzielił im określonego miejsca na stałe, lecz prawem 
obwarował, że nagrodą za szlachetne czyny będzie przeniesienie na 
bardziej zaszczytne miejsce, a karą za zaniedbywanie się w obo-
wiązkach – wycofanie na miejsce mniej honorowe. I nie zaniedby-
wał tego, by wyróżnienie pierwszym miejscem w widoczny sposób 
łączyło się za jego sprawą z obfitością innych nagród. Jak możemy 
zauważyć, zasady te, wprowadzone w czasach Cyrusa, obowiązują 
jeszcze i teraz.

[4,6] Kiedy jedzono obiad,854 Gobryasowi wydawało się, że ob-
fitość wszelkiego rodzaju potraw na stole władcy panującego nad 
wieloma ludami nie jest niczym nadzwyczajnym. Niezwykłe było 
natomiast, że Cyrus, który tak wiele osiągnął, jeśli tylko jakaś po-
trawa wydała mu się wyjątkowo smaczna, żadną z nich sam jeden 
nie zaspakajał swego apetytu, lecz osobiście dokładał starań, by 
podzielić się nią z gośćmi, a niejednokrotnie [Gobryas] widział, że 
również nieobecnym przyjaciołom posyłał dania, które tak przy-
padły mu do gustu.855 [4,7] Dlatego też, kiedy skończyli ucztować, 
a Cyrus kazał rozdzielić ze swego stołu wszystko, co pozostało, 
Gobryas rzekł:

‒ Przedtem uważałem, Cyrusie, że tym, co cię najbardziej wyróż-
nia wśród ludzi, jest twój niezrównany talent wojskowy. Teraz gotów 
jestem przysiąc na bogów, że w moim przekonaniu o wiele bardziej 
wyróżniasz się życzliwością wobec ludzi niż strategią.

‒ [4,8] To prawda, na Zeusa ‒ podkreślił Cyrus ‒ że jest mi o wiele 
przyjemniej, kiedy poświęcam się dobroczynności niż strategii.

‒ Jakże to? – zapytał Gobryas.
‒ Dlatego ‒ odrzekł ‒ że w jednej z tych dziedzin trzeba się wy-

kazać, czyniąc ludziom źle, a w drugiej – dobrze.

853 Jak wszędzie, tak i tutaj, Ksenofont propaguje ideę rywalizacji (zob. niżej, 
8,4,5) połączoną z zasadą wynagradzania odpowiednio do zasług (2,1,22–24; 2,2,18–
–27; 2,3,1–16).

854 Obiad był, przypuszczalnie, tylko pierwszym wydarzeniem tego wieczoru, 
który nastał po uroczystym złożeniu ofiary, wieczoru pamiętnego, wyjątkowego, lecz 
zrekonstruowanego jakby na zasadzie kontaminacji wspomnień uczestników z wielu 
takich spotkań.

855 który tak Wiele osiągNąŁ ‒ innymi słowy: „który cieszył się tak wielkim 
szczęściem i bogactwem”.  dokŁadaŁ starań, by podzielić się Nią z gośćmi ‒ a więc, 
żeby wzięli bezpośredni udział w jego posiłku, spożywając te same, co on, potrawy.
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[4,9] Następnie, gdy spełnili już ostatni toast,856 Hystaspas zapytał 
Cyrusa:

‒ Czy miałbyś mi za złe, Cyrusie, gdybym zapytał cię o to, czego 
chciałbym się od ciebie dowiedzieć?

‒ Ależ nie, na bogów ‒ odparł ‒ wręcz przeciwnie, gniewałbym 
się na ciebie, gdybym zauważył, że przemilczasz to, o co chciałbyś 
zapytać.

‒ Powiedz mi w takim razie ‒ rzekł ‒ czy kiedykolwiek nie przy-
byłem na twoje wezwanie.

‒ Skądże znowu857 – zawołał Cyrus.
‒ Albo też, czy słuchając ciebie, słuchałem za mało uważnie?858

‒ Nic z tych rzeczy.
‒ Czy zdarzyło się, że nie wykonałem czegoś, co mi poleciłeś?
‒ Nie obwiniam cię o nic takiego ‒ powiedział.
‒ A czy zauważyłeś, żebym to, co mam do wykonania, kiedykol-

wiek wykonywał niechętnie lub z niezadowoleniem?
‒ To już najmniej ze wszystkiego – odrzekł Cyrus.
‒ [4,10] Z jakiegóż więc, na bogów, powodu ‒ zapytał ‒ zdecydo-

wałeś, Cyrusie, że to Chryzantas zasiądzie na bardziej zaszczytnym 
miejscu niż ja?859

‒ Czy rzeczywiście mam powiedzieć? – upewnił się Cyrus.
‒ Oczywiście – odrzekł Hystaspas.
‒ A ty z kolei nie pogniewasz się na mnie, słysząc prawdę?
‒ [4,11] Wręcz przeciwnie ‒ odparł ‒ ucieszę się raczej, jeśli się 

dowiem, że nie dzieje mi się krzywda.
‒ Dobrze więc! Przede wszystkim ten oto Chryzantas ‒ powie-

dział ‒ nigdy nie czekał na wezwanie, lecz nim jeszcze został wezwa-
ny, zjawiał się tutaj powodowany troską o nasze sprawy. Następnie 
wykonywał nie tylko to, co mu polecono, lecz i to, o czym sam 
wiedział, że przyniesie nam większą korzyść. Ilekroć trzeba było 
zwrócić się z czymś do sprzymierzeńców, doradzał mi, co jego zdaniem 

856 speŁNili już osTaTni ToasT (ὑπέπινον [hypépinon]) ‒ czasownik ὑποπίνειν [hypo-
pínein] oznacza dosłownie: ‘pić na zakończenie posiłku’ lub ‘pić po posiłku’, a kon-
tekst wskazuje, że i w tym wypadku ucztowanie zostało zakończone. Wyżej (8,4,7) 
i niżej (8,4,13) zakończony już posiłek przedłuża się w bankiet (συμπόσιον [sympó-
sion]). Pełni euforii współbiesiadnicy nie odczuwają potrzeby picia ponad miarę. Nie-
kiedy czasownika tego używa się w odniesieniu do ludzi, którzy wypili zbyt dużo 
(Anab. 7,3,29; Hist.Graec. 5,4,40; 6,4,8; Arystofanes, Av. 494; Pax 874; Lys. 395; 
Platon, Lys. 204d; 223b; Resp. 372d).

857 skądże znoWu (εὐφήμει [eufémei]) – dosłownie ‘bądź cicho’ lub ‘zamilcz’.
858 za maŁo uważNie (σχολῇ [scholé]) – przysłówek, użyty tutaj został w znaczeniu 

potocznym (Mem. 3,14,3; Sofokles, Ant. 390; Oed.tyr. 434; Platon, Soph. 233b; 
261b).

859 Zazdrość jest oznaką miłości.
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wypadało, żebym powiedział. A o tych sprawach, co do których zo-
rientował się, że pragnę o nich powiadomić sprzymierzeńców, lecz 
wstydzę się mówić sam o sobie, mówił tak, jakby wyrażał swój wła-
sny pogląd. Czyż zatem w tych okolicznościach coś go powstrzy-
muje przed tym, żeby był bardziej pożyteczny dla mnie niż ja sam? 
I zawsze powtarza, że wystarcza mu to, co posiada,860 a co do mnie, 
zawsze w widoczny sposób rozgląda się za czymś dodatkowym, 
co przyniosłoby mi korzyść, i nawet z moich sukcesów cieszy się 
i raduje o wiele bardziej niż ja sam.

[4,12] A Hystaspas rzekł na to:
‒ Na Herę, Cyrusie, cieszę się, że zadałem ci to pytanie!
‒ Właściwie dlaczego? – zapytał Cyrus.
‒ Dlatego że i ja spróbuję postępować tak samo. Jednego tylko nie 

wiem ‒ dodał ‒ jak miałbym jawnie radować się z twego powodze-
nia. Czy należy klaskać dwiema rękami, czy śmiać się, czy co robić?

A Artabazos wyjaśnił:
‒ Powinieneś zatańczyć „perskiego”!861

I wówczas wszyscy parsknęli śmiechem.
[4,13] Kiedy uczta się przeciągała, Cyrus zapytał Gobryasa:
‒ Powiedz mi, Gobryasie, czy teraz byłbyś bardziej skłonny wy-

dać córkę za kogoś spośród tu obecnych niż dawniej, kiedy po raz 
pierwszy do nas się przyłączyłeś.862

‒ Czy nie powinienem więc ‒ zapytał z kolei Gobryas ‒ odpowie-
dzieć zgodnie z prawdą?

‒ Jak najbardziej, na Zeusa ‒ odparł Cyrus ‒ ponieważ żadne 
pytanie nie potrzebuje kłamliwej odpowiedzi!

‒ Musisz zatem ‒ odrzekł ‒ wiedzieć, że obecnie z o wiele więk-
szą przychylnością.

‒ Czy mógłbyś w takim razie ‒ zapytał Cyrus ‒ powiedzieć dla-
czego?

‒ Oczywiście.
‒ Powiedz zatem!

860 Czyli to, co mu Cyrus podarował. Chryzantas nigdy nie pragnie niczego 
więcej.

861 PowiNieNeś zatańczyć „perskiego” (Ὀρχεῖσθαι δεῖ τὸ Περσικόν [Orcheísthai deí 
tó Persikón]) ‒ taniec ten, przez Polluksa (Onomast. 4,100) zwany ὄκλασμα [óklasma], 
połączony był z wykonywaniem forsownych ruchów akrobatycznych. Passus Ana-
bazy (6,1,10) pokazuje, że tancerze, jak się zdaje, nie klaskali w ręce, lecz uderzali 
tarczą o tarczę. Athenajos (10,45 = 434e) podaje za historykiem Durisem z Samos: 
„Tylko podczas święta, które Persowie obchodzą ku czci Mithry, królowi wolno się 
upić i tańczyć perskiego”. Zob. ponadto niżej, 8,7,1. Replika Artabazosa ma na celu 
przede wszystkim przerwanie dalszych uwag Hystaspasa, które stają się zbyt uszczy-
pliwe.

862 Zob. wyżej, 4,6,1nn.; 5,2,12–13.



 Księga ósma    4,11–18 375

‒ [4,14] Ponieważ wtedy widziałem, jak oni odważnie znoszą tru-
dy i niebezpieczeństwa, a teraz widzę, z jaką rozwagą korzystają 
z dobrobytu. Wydaje mi się, Cyrusie, że trudniej znaleźć człowieka 
umiejącego we właściwy sposób podchodzić do szczęścia niż do zła. 
To pierwsze bowiem wielu ludzi wbija w pychę, drugie wszystkich 
uczy powściągliwości.863

[4,15] A Cyrus rzekł:
‒ Czy słyszałeś, Hystaspasie, co powiedział Gobryas?
‒ Tak, na Zeusa ‒ odrzekł ‒ i jeśli dalej będzie tak mówił, to sto-

kroć łatwiej znajdzie we mnie kandydata do ręki córki, niż gdyby 
wystawił dla mnie całą kolekcję pucharów!864

‒ [4,16] Rzeczywiście ‒ wyjaśnił Gobryas ‒ posiadam bogaty zbiór 
spisanych powiedzeń tego rodzaju, których ci nie pożałuję, jeśli weź-
miesz moją córkę za żonę, a puchary ‒ dodał ‒ skoro ich nie cenisz, 
jak mi się wydaje, nie wiem, czy nie przypadną temu oto Chryzan-
tasowi, który ponadto podebrał ci honorowe miejsce.865

‒ [4,17] Hystaspasie ‒ rzekł Cyrus ‒ i pozostali tu obecni, jeśli mnie 
powiadomicie, kiedy któryś z was będzie zamierzał się żenić, bądź-
cie pewni, że ktokolwiek to będzie, możecie liczyć na moją pomoc!

[4,18] A Gobryas zapytał:
‒ Jeśli ktoś chce wydać córkę za mąż, komu powinien o tym po-

wiedzieć?
‒ Bezpośrednio mnie ‒ odparł Cyrus ‒ jestem wszak biegły w tej 

dziedzinie.866

‒ Jakiej? – zapytał Chryzantas.

863 Sentencja Gobryasa ma charakter prawdy ogólnej. Zob. analogiczny pogląd 
wyrażony przez Tukidydesa (3,39,4).

864 Wcześniej (5,2,7) Gobryas przedstawił Cyrusowi córkę, dziewczynę wiel-
kiej urody, a zarazem pokazał mu wielką liczbę cennych przedmiotów, świadectwo 
bogactwa.

865 PosiaDaM bogaTy zbiór sPisanych powiedzeń Tego roDzaJu ‒ charakterystyczny 
dla Greków zwyczaj układania rozmaitych zbiorów aforyzmów i „złotych myśli” 
(Mem. 3,5,22) tu przypisany został Assyryjczykowi Gobryasowi; zob. także niżej, 
8,4,25. We Wspomnieniach o Sokratesie (4,2,1. 8) jest nawet mowa o tym, że Euthy-
demos sporządził sobie taki spis „złotych myśli” poetów i sofistów.  skoro ich nie 
cenisz, jak Mi się WyDaJe ‒ Gobryas daje do zrozumienia, że jego współbiesiadnik nie 
tylko nie znosi widoku pucharów, ale także ich zawartości, czyli, mówiąc wprost, 
jest pijany.  który PonaDTo podebraŁ ci honoroWe MieJsce ‒ aluzja do pretensji Hy-
staspasa skierowanej pod adresem Cyrusa (8,4,10). Gobryas dowcipnie stosuje przy 
tym słowo ὑφαρπάζειν ([hyfarpázein]; dosłownie: ‘porwać coś spod czegoś’), które daje 
wyobrażenie podnoszenia krzesła spod osoby zamierzającej właśnie na nim usiąść, 
podczas gdy pierwszeństwo miejsca zostało przecież przyznane przez Cyrusa lub 
jego przedstawiciela.

866 Cyrus żartuje w nawiązaniu do tego, co Chryzantas powiedział o nim jako 
o człowieku bezżennym (7,5,56).
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‒ [4,19] W sztuce dopasowywania do siebie małżonków.
Chryzantas rzekł:
‒ Powiedz zatem, proszę cię na bogów, jakaż to kobieta, twoim 

zdaniem, byłaby dla mnie najodpowiedniejsza.
‒ [4,20] Przede wszystkim ‒ odrzekł ‒ musiałaby to być kobieta fili-

granowa, bo i ty jesteś niski, a jeżeli poślubiłbyś wysoką, to gdybyś 
kiedykolwiek chciał ją uściskać na stojąco, musiałbyś podskakiwać 
tak, jak to mają w zwyczaju młode psy.

‒ W tym wypadku twoja przezorność jest uzasadniona ‒ odpo-
wiedział ‒ bo nie mam w sobie nic ze skoczka.

‒ [4,21] Następnie ‒ kontynuował ‒ najbardziej wskazana byłaby 
dla ciebie kobieta z zapadniętym nosem.

‒ A to znowu z jakiego powodu?
‒ Ponieważ ‒ wyjaśnił ‒ ty masz nos garbaty, a musisz przecież 

wiedzieć, że nic do garbu nie pasuje lepiej od wklęsłości.
‒ Chcesz przez to powiedzieć ‒ upewnił się ‒ że zatem dla dobrze 

najedzonego, tak jak ja teraz, odpowiednia byłaby kobieta na czczo.
‒ Tak, na Zeusa ‒ potwierdził Cyrus ‒ brzuch sytych staje się 

przecież wypukły, a u głodnych jest zapadnięty.
[4,22] A Chryzantas rzekł:
‒ Czy mógłbyś, na bogów, powiedzieć mi w takim razie, jaka 

kobieta byłaby odpowiednia dla beznamiętnego króla?867

Wówczas Cyrus wybuchnął śmiechem,868 a inni podobnie. [4,23] 
Kiedy jeszcze się śmiali, Hystaspas dorzucił:

‒ Tego, Cyrusie, najbardziej ci zazdroszczę w całym tym królo-
waniu!

‒ Czego mianowicie? – zapytał Cyrus.
‒ Tego, że będąc oziębły, potrafisz wzbudzić śmiech.
A Cyrus rzekł:
‒ Czy nie dałbyś bardzo wiele za to, by móc uchodzić za autora 

tych żartów i by opowiedziano je tej, w której oczach pragniesz 
zasłużyć na opinię człowieka dowcipnego?

I tego rodzaju żartobliwe rozmowy prowadzili między sobą.869

867 bezNamiętNego króla (ψυχρῷ… βασιλεῖ [psychró… basileí]; dosłownie: ‘oziębłe-
go króla’) ‒ Chryzantas prowadzi grę słowną, wykorzystując przenośne znaczenie 
przymiotnika ψυχρός [psychrós]: ‘mało dowcipny’ oraz ‘beznamiętny’. Pierwsze zna-
czenie odnosi się do żartów Cyrusa, a drugie do tego, że Cyrus bierze się za koja-
rzenie małżeństw, choć sam nie jest jeszcze żonaty. Być może jest to nawiązanie do 
faktu, że literacki Cyrus w ogóle nie rozumie kobiet, jak pokazał przykład Panthei.

868 Cyrus śmieje się, by uniknąć odpowiedzi, iż według zasady uzupełniających 
się przeciwieństw, którą dopiero co wyłożył, on sam potrzebowałby kobiety gorącej; 
ponowna aluzja do 7,5,56.

869 Por. podobne sformułowanie wyżej, 6,1,6: „żartobliwie ze sobą rozmawiali” 
(ἔπαιζον σπουδῇ [épaizon spudé]).
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[4,24] Potem [Cyrus] wyjął dla Tigranesa ozdobę kobiecą i pole-
cił, by wręczył ją żonie za to, że dzielnie towarzyszyła mężowi na 
wojnie,870 Artabazosa obdarował złotym pucharem, Hyrkańczyka – 
koniem, i ofiarował ponadto wiele innych, pięknych darów.

‒ Tobie, Gobryasie ‒ obiecał ‒ podaruję męża dla córki.
‒ [4,25] A zatem dasz mu mnie ‒ rzekł Hystaspas ‒ ażebym otrzymał 

zarazem i ten spis złotych myśli.871

‒ Lecz czy posiadasz majątek ‒ zapytał Cyrus ‒ równy temu, jaki 
ma narzeczona?

‒ Na Zeusa ‒ zapewnił ‒ mam wielokrotnie więcej zasobów!
‒ A gdzież ‒ zapytał Cyrus ‒ znajdują się te dobra?
‒ Tutaj właśnie ‒ odrzekł ‒ gdzie siedzisz ty, mój przyjaciel!872

‒ To mi wystarczy – rzekł Gobryas i natychmiast, wyciągnąwszy 
prawicę, oznajmił ‒ daj mi go na zięcia, Cyrusie, wyrażam zgodę.

[4,26] Cyrus ujął prawicę Hystaspasa i przekazał ją Gobryasowi, 
a ten ją przyjął. Potem wręczył wiele pięknych darów Hystaspasowi, 
ażeby posłał je narzeczonej, Chryzantasa natomiast uściskał tylko 
i ucałował.873 [4,27] A Artabazos rzekł:

‒ Na Zeusa, Cyrusie, puchar, który mi ofiarowałeś, nie zawiera 
tyle samo złota, co twój dar dla Chryzantasa.

‒ Lecz i tobie ‒ zapewnił ‒ dam [taki sam].
Tamten zapytał:
‒ Kiedy?
‒ Za trzydzieści lat874 – zapewnił.
‒ Przygotuj się więc, że będę na niego czekał i dzięki temu nie 

umrę!
I na tym wówczas uczta się zakończyła. A kiedy goście powstali, 

powstał także Cyrus i odprowadził ich do drzwi.
[4,28] Następnego dnia odesłał do domu wszystkich sprzymierzeń-

ców pełniących służbę na ochotnika z wyjątkiem tych, którzy chcieli 
się na miejscu osiedlić.875 Tym przekazał ziemię i domy, a jeszcze 
i teraz znajdują się one w posiadaniu potomków tych, którzy wówczas 
pozostali. W większości są to [potomkowie] Medów i Hyrkańczy-
ków. Przed odesłaniem zarówno dowódców, jak i żołnierzy wręczył 

870 Zob. wyżej, 3,1,43.
871 Aluzja do zbioru powiedzeń, o którym była mowa wyżej (8,4,16).
872 Według Sokratesa bowiem największym dobrem jest przyjaciel (Mem. 2,4,1).
873 O pocałunku Cyrusa zob. wyżej, 1,4,27–28.
874 za trzydzieści laT (Εἰς τριακοστόν… ἔτος [Eis triakostón… étos]) – termin nie-

określony, tyle co „na święty nigdy”, „ad Kalendas Graecas” u Rzymian.
875 W trakcie wyprawy Dziesięciu Tysięcy Ksenofont (Anab. 2,4,21–22) rozważał 

możliwość osiedlenia się w Babilonii, a z większą dozą realizmu marzył o założeniu 
kolonii nad brzegiem Pontu (Anab. 6,4,1–8).
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odjeżdżającym liczne dary i nie dał im żadnego powodu do nieza-
dowolenia. [4,29] Potem także swoim własnym żołnierzom rozdzielił 
pieniądze, które zdobył w Sardes:876 myriarchom i adiutantom dał 
wybraną część, odpowiednio do zasług każdego, a resztę zdobyczy 
podzielił i wręczył po jednej części każdemu z myriarchów z pole-
ceniem dalszego rozdzielenia pieniędzy w taki sam sposób, jak on 
to zrobił. [4,30] Dowódcy rozdali większość pieniędzy swoim podko-
mendnym, w każdym wypadku odpowiednio oceniając ich zasługi, 
a resztę rozdzielili heksadarchowie między podległych sobie żoł-
nierzy, każdemu z nich według zasług.877 I w ten sposób wszystkim 
dostał się sprawiedliwy udział. [4,31] Kiedy już każdy otrzymał swoją 
część z tego, co wówczas rozdano, niektórzy mówili o Cyrusie tak:

‒ Zapewne sam ma znacznie więcej, skoro każdemu z nas dał 
tak wiele.

Inni zaś odpowiadali:
‒ Jakie tam więcej? Cyrus nie ma w zwyczaju bogacić się i więk-

szą radość sprawia mu dawanie niż branie.
[4,32] Kiedy Cyrus dowiedział się o tych rozmowach i wyrażanych 

o nim opiniach, zebrał najbliższych przyjaciół i wszystkich wyż-
szych dowódców, po czym powiedział:

‒ Przyjaciele, widziałem już ludzi, którzy chcą sprawiać wra-
żenie, iż posiadają więcej, niż rzeczywiście mają, w przekonaniu, 
że w ten sposób bardziej okażą się godni szacunku. Według mnie 
jednak ‒ mówił ‒ zmierzają w zupełnie przeciwną stronę, niż pra-
gną. Oto sprawiać wrażenie, że wiele się posiada, bez okazywania, 
że odpowiednio do majątku świadczy się pomoc dla przyjaciół, to 
w moim przekonaniu narażać się na zarzut zwykłego skąpstwa. [4,33] 
Są dla odmiany i tacy ‒ kontynuował ‒ którzy pragną zachować 
w tajemnicy, jak wiele posiadają. Wydaje mi się, że i ci okazują się 
bezużyteczni dla przyjaciół. Często wszakże ich przyjaciele będący 
w potrzebie przez to, że nie znają rzeczywistego stanu rzeczy, nie 
zwracają się do nich o pomoc i doznają wszelkich niepowodzeń.878 
[4,34] Wydaje mi się ‒ dodał ‒ że [człowiek] naprawdę szczery powi-

876 O skarbach zdobytych przez Cyrusa w Sardes zob. wyżej, 7,2,14; 7,3,1; 
7,4,12nn.; 7,5,57.

877 wedŁug zasŁug (πρὸς τὴν ἀξίαν [prós tén aksían]) – wyrażenie to powtarza się 
w Cyropedii zawsze, kiedy mowa o wprowadzaniu w życie zasady wynagradzania 
proporcjonalnego do zasług; por. wyżej, 8,3,5.

878 Przekład zdania zgodny z koniekturą wprowadzoną przez Delebecque’a: ἀλλ’ 
ἁπάντων καὶ ἡττῶνται [all’ hapánton kaí hettóntai], zamiast koniektury Dindorfa przyjętej 
przez Gemolla: ἀλλὰ τητῶνται ([allá tetóntai]; ‘są w biedzie, odczuwają niedostatek’). 
Cyrus upomina tych, którzy z winy bogatych przyjaciół ukrywających w tajemnicy 
swój majątek upadają na duchu z powodu najmniejszych trudności, czy to finanso-
wych, czy jakichkolwiek innych.
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nien ujawnić [swój] majątek i za jego pomocą współzawodniczyć 
z innymi w szlachetnych czynach. Pragnę wam zatem pokazać ‒ 
oświadczył ‒ spośród moich dóbr to wszystko, co jest do zobaczenia, 
a opowiedzieć o tym, czego zobaczyć się nie da.

[4,35] Kiedy to powiedział, pokazywał następnie wiele pięknych 
posiadłości oraz opisywał skarby przechowywane tam, gdzie nieła-
two je zobaczyć. Na koniec odezwał się tak:

‒ [4,36] Trzeba, żebyście wszystkie te dobra, mężowie, uważali 
tak samo za moje, jak za swoje. Przecież nie gromadzę ich po to ‒ 
mówił ‒ żeby je samemu zużyć lub żeby je roztrwonić, nie byłbym 
nawet w stanie, lecz posiadam je w tym celu, by móc w każdej chwili 
obdarzyć nimi tego z was, kto dokona jakiegoś pięknego czynu, oraz 
żeby ten z was, kto znajdzie się w potrzebie, mógł do mnie przyjść 
i otrzymać to, czego mu brakuje.879

Tak właśnie powiedział.
[5,1] Kiedy wydawało mu się, że sytuacja w Babilonie stała się 

już na tyle korzystna, iż pozwala na opuszczenie kraju, podjął przy-
gotowania do wyprawy do [kraju] Persów, a i innym wydał takie 
polecenie. Skoro uznał, że ma wystarczającą ilość rzeczy, które 
będą potrzebne, mógł wówczas ruszyć w drogę. [5,2] Przedstawimy 
obecnie, jak sprawnie tak liczny orszak się rozpakowywał i ponow-
nie pakował swoje rzeczy oraz jak szybko organizował postój we 
właściwym miejscu.880 Wszędzie tam przecież, gdzie król rozbija 
obóz, stawia również namioty i obozuje cała królewska świta, za-
równo latem, jak i zimą. [5,3] Przede wszystkim Cyrus wprowadził 
zwyczaj ustawiania swego namiotu wejściem ku wschodowi.881 
Następnie określił, w jakiej odległości od królewskiego namiotu 
powinni obozować gwardziści uzbrojeni we włócznie. Potem wy-
znaczył miejsce piekarzom po prawej stronie, kucharzom po lewej, 
dla koni znowu po prawej, a dla innych zwierząt pociągowych 

879 Co do finansów Ksenofont kreśli portret Cyrusa będący przeciwieństwem 
postawy Krezusa sprzed jego klęski.

880 PrzeDsTaWiMy obecnie ‒ Ksenofont bardzo lubi zapowiadać rozwinięcie te-
matu, który rozpoczyna, tak jak lubi podkreślać, że omawianie konkretnego tematu 
zakończył.  się rozpakowywaŁ i PonoWnie pakowaŁ sWoJe rzeczy (κατεσκευάζετο 
καὶ πάλιν ἀνεσκευάζετο [kataskeuázeto kaí pálin anaskeuázeto]) ‒ por. wyżej 6,2,25, gdzie 
autor używa tych samych czasowników w znaczeniu fachowym: συσκευάζεσθαι / 
ἀνασκευάζεσθαι ([syskeuázesthai / anaskeuázesthai]; ‘pakować się do drogi, zwijać obóz’), 
κατασκευάζεσθαι ([kataskeuázesthai]; ‘rozpakowywać, rozładowywać, pakować obóz’). 
 Ksenofont, nauczony doświadczeniem, zwłaszcza w mało zdyscyplinowanym woj-
sku Dziesięciu Tysięcy, przywiązuje wielką wagę do porządku marszu, czy to w cza-
sie pokoju, czy podczas prowadzenia działań wojennych.

881 Wschód jest szczęśliwym kierunkiem: tam wschodzi słońce, tam jest kraina 
światła, gdzie według Awesty mieszkają dobrzy bogowie.
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po lewej. I wszystko uporządkowano tak, żeby każdy wiedział, 
jakie przypada mu miejsce, i co do powierzchni, i co do poło-
żenia. [5,4] Kiedy się pakują, każdy składa używane przez siebie 
rzeczy, inni z kolei ładują je na zwierzęta juczne w ten sposób, że 
wszyscy dźwigający bagaże podchodzą jednocześnie do zwierząt 
ustawionych w kolumnie transportowej i wszyscy równocześnie je 
obładowują, każdy swoje zwierzę. Dzięki temu czas potrzebny na 
spakowanie jednego namiotu wystarcza na zwinięcie wszystkich.882 
[5,5] Dokładnie tak postępuje się również przy rozładunku. I żeby na 
czas przygotować całą żywność, na tej samej zasadzie przydziela 
się każdemu pracę do wykonania, toteż tyle samo czasu zajmuje 
wykonanie wyznaczonej części, jak i całości pracy. [5,6] Tak jak 
słudzy przygotowujący żywność mieli każdemu przynależne miej-
sce zakwaterowania, tak i noszący broń pod jego rozkazami mieli 
w obozowisku wyznaczone lokum, właściwe dla każdego rodzaju 
broni, i z góry wiedzieli, gdzie ono się znajduje, toteż wszyscy bez 
wahania trafiali na swoje miejsce.883

[5,7] Cyrus rzeczywiście uważał zamiłowanie do porządku, także 
i w domu, za piękny zwyczaj (wszak w przypadku, kiedy czegoś się 
potrzebuje, wiadomo, gdzie należy tego szukać), ale czymś jeszcze 
znacznie piękniejszym była dla niego troska o porządek884 w oddzia-
łach wojskowych, ponieważ wiedział, jak szybko mijają na wojnie 
sprzyjające okazje i jak popełnione błędy dotkliwie mszczą się na 
tych, którzy nie potrafią owych okazji wykorzystać. Dostrzegał rów-
nież, że ci, którzy pojawiają się w odpowiednim momencie, odno-
szą na wojnie o wiele większe sukcesy, dlatego też z największym 
zaangażowaniem dbał o dyscyplinę w wojsku. [5,8] Najpierw zatem 
samego siebie umieścił pośrodku obozu, jako że miejsce to było naj-

882 Teoria z pozoru doskonała, lecz czysto idealna, bo zupełnie nielicząca się 
z rzeczywistością, nawet tą, jaką Ksenofont poznał podczas własnych kampanii wo-
jennych, ale przynajmniej odsłaniająca niedociągnięcia.

883 sŁudzy przygotowujący żywNość ‒ chodzi o piekarzy i kucharzy wymie-
nionych wyżej (8,5,3).  Mieli W obozowisku Wyznaczone lokum… toteż Wszyscy 
bez Wahania Trafiali na sWoJe MieJsce ‒ Ksenofont, świadek anarchii, która często 
panowała w obozach Dziesięciu Tysięcy, ukazał już wcześniej (4,2,28–32) skutki 
zamieszania w obozie assyryjskim (zob. też 3,3,26–28). Teraz (począwszy od 8,5,8) 
daje opis idealnego obozu Cyrusa.

884 porządek (εὐθημοσύνην [euthemosýnen]; dosłownie: ‘dobry porządek’) – w gre-
ce jest to słowo poetyckie, którego Ksenofont na określenie „surowego porządku” 
używa w ślad za pochwałą porządku autorstwa Hezjoda (Op. 471n.). Do tematu po-
rządku, a zwłaszcza dyscypliny w wojsku, Ksenofont nawiązuje wręcz obsesyjnie, 
nieprzypadkowo więc Izchomachos z dziełka O gospodarstwie (8,1–23) zdobywa się 
na długi wykład o zaletach zaprowadzenia porządku w domu, w wojsku i na pokła-
dzie okrętu.
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lepiej strzeżone.885 Potem najwierniejszych, jak to miał w zwyczaju, 
ulokował wokół siebie, a w dalszym kręgu – jeźdźców i woźniców 
rydwanów. [5,9] Uważał, że oni właśnie potrzebują bezpiecznego 
stanowiska, ponieważ obozują, nie mając w ogóle pod ręką oręża, 
którym walczą, a ponadto potrzeba im dużo czasu na uzbrojenie 
się, by mogli osiągnąć gotowość do walki.886 [5,10] Po prawej i lewej 
stronie jego i jeźdźców zajmowali stanowisko peltaści, a łucznicy 
z kolei – przed nim i za nim, i za jeźdźcami. [5,11] Hoplici i żołnierze 
wyposażeni w wielkie plecione tarcze887 otaczali wokoło wszystkich 
innych na podobieństwo muru, ażeby w wypadku konieczności wy-
ekwipowania się jeźdźców mogli, stojąc przed nimi jako najbardziej 
trwała osłona, zapewnić im bezpieczeństwo podczas zbrojenia się. 
[5,12] Nie tylko hoplici spali z jego rozkazu na swoich stanowiskach,888 
ale również peltaści i łucznicy, ażeby na podobieństwo hoplitów, 
którzy są gotowi odeprzeć każdy bezpośredni atak, także łucznicy 
i oszczepnicy mogli w razie potrzeby, kiedy zapadnie noc, w wypad-
ku niespodziewanego ataku natychmiast cisnąć oszczepami i wypu-
ścić strzały z łuków ponad głowami hoplitów.

[5,13] Wszyscy dowódcy mieli proporce zatknięte na namiotach. 
I podobnie jak w miastach roztropni słudzy znają położenie domów 
większości mieszkańców, a zwłaszcza tych ważnych, tak i adiutanci 
Cyrusa znali w obozie usytuowanie namiotów dowódców i rozpo-
znawali proporce każdego z nich, toteż nie musieli szukać tego, kogo 
właśnie potrzebował Cyrus, lecz śpieszyli do każdego najkrótszą 
drogą.889 [5,14] I dzięki temu, że każdy oddział miał swoje ściśle wy-
znaczone miejsce, o wiele bardziej rzucało się w oczy, czy ktoś prze-
strzegał dyscypliny, czy też nie wykonywał tego, co mu polecono. 
Stosując takie rozwiązania, [Cyrus] nie miał więc wątpliwości, że 
w wypadku ataku, czy to w nocy, czy za dnia, napastnicy wpadną do 
obozu jak w zasadzkę.890 [5,15] Sądził bowiem, że znajomość taktyki 

885 Jak to już wcześniej można było zauważyć, Cyrus nie tyle obawia się o własne 
życie, co zdaje sobie sprawę, że ani w państwie, ani w armii nie da się utrzymać po-
rządku, jeśli on nie pozostanie u władzy.

886 Zob. wyżej, 3,3,26n., oraz Anab. 3,4,35.
887 wielkie Plecione Tarcze (τὰ μεγάλα γέρρα [tá megála gérra]) – tj. plecione 

z wikliny, kwadratowe tarcze, obciągnięte skórą wołową, używane do walki wręcz 
przez Persów (Herodot 7,61; Ksenofont, Anab. 1,8,9) i inne ludy niegreckie. Były 
one mniejsze od okrągłych, pokrytych skórą wołową tarcz (ἀσπίδες [aspídes]) z brązu 
z dwoma uchwytami, jakimi posługiwali się hoplici. Zob. także wyżej, 6,2,10.

888 Ksenofont zawsze pragnie widzieć wojsko zabezpieczone przed niespodzie-
wanym atakiem, tym bardziej groźnym w nocy niż za dnia.

889 O prześciganiu się w posłuszeństwie zob. wyżej, 8,3,21.
890 Ksenofont (Anab. 5,2,28; Equit.mag. 4,10. 12; 5,8; 8,15. 20) objawia szcze-

gólne zainteresowanie dla zasadzek, prawdziwych lub pozorowanych.



382 Ksenofont    Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia)

nie sprowadza się tylko do tego, że ktoś bez trudu potrafi rozciągnąć 
falangę lub ją pogłębić; lub kolumnę marszową przekształcić w linię 
bojową; lub w wypadku nagłego pojawienia się nieprzyjaciół z pra-
wej bądź z lewej strony czy od tyłu dokonać zwrotu całym frontem, 
lecz uważał, że do taktyki należy również umiejętność rozproszenia 
[falangi na małe oddziały], kiedy zachodzi taka potrzeba, i ustawie-
nia [każdego oddziału] tam, gdzie byłby najbardziej przydatny, oraz 
przyśpieszenia marszu, kiedy trzeba nieprzyjaciela uprzedzić ‒ te 
wszystkie i im podobne umiejętności powinny w jego przekonaniu 
cechować doświadczonego taktyka, toteż jednakowo troszczył się 
o doskonalenie ich wszystkich.891 [5,16] I tak w czasie marszu posu-
wał się zawsze w ustawieniu zależnym od okoliczności, a podczas 
obozowania zazwyczaj rozmieszczał wojsko zgodnie z porządkiem, 
o którym była mowa.

[5,17] Kiedy odbywając w ten sposób drogę, znaleźli się w pobliżu 
ziemi medyjskiej, Cyrus skierował się do siedziby Kyaksaresa.892 
Po serdecznym powitaniu Cyrus najpierw powiadomił Kyaksare-
sa, że został mu przydzielony do jego dyspozycji dom mieszkalny 
w Babilonie i oficjalna rezydencja, z której będzie mógł korzystać 
jak z własnej podczas każdorazowego pobytu w mieście, a następnie 
przekazał mu wiele innych pięknych darów. [5,18] Kyaksares przyjął je 
z wdzięcznością i posłał do niego córkę, która niosła złoty wieniec, 
naramiennice, naszyjnik i szatę medyjską niezwykłej piękności. [5,19] 
A kiedy dziewczyna włożyła wieniec na głowę Cyrusa,893 Kyaksares 
powiedział:

‒ Daję ci, Cyrusie ‒ rzekł ‒ i ją także za żonę,894 tę, która jest moją 
córką. Twój ojciec poślubił przecież córkę mojego ojca, z której ty 
się zrodziłeś. A ona jest tą samą [dziewczyną], do której przymilałeś 
się często jako dziecko, kiedy przebywałeś u nas w gościnie. I za 

891 zNajomość taktyki ‒ stanowi ona część „sztuki porządkowania”, tj. w dziedzi-
nie wojskowości jest odpowiednikiem troski o porządek.  dokoNać zWroTu caŁym 
fronTeM (ὀρθῶς ἐξελίξαι [orthós ekselíksai]; dosłownie: ‘obrócić się prosto’) ‒ Arrian 
(Tact. 23,1 ‒ 24,4) wyjaśnia, na czym polega ‘zwrot całym frontem’ (ἐξελιγμός [eks-
eligmós]), tj. zachodzenie lub zmiana frontu bądź samych skrzydeł, bądź wszystkich 
szeregów armii, przy czym mówi o trzech typach ekseligmós: macedońskim, lakoń-
skim i kreteńskim, ten ostatni zwąc także perskim. W manewrze tym celowali hoplici 
spartańscy (Resp.Lac. 11,8). Podczas bitwy pod Koroneją (394 r.) Ksenofont (Hist.
Graec. 4,3,18) mógł widzieć, jak Agesilaosowi udało się przeprowadzić z powodze-
niem ten skomplikowany manewr taktyczny. Por. także wyżej, 1,6,43.

892 Od chwili wyruszenia na wyprawę do Babilonii Cyrus nie widział swego wuja 
Kyaksaresa, pozostawionego dla obrony Medii.

893 Grecki zwyczaj wieńczenia zwycięzcy Ksenofont przenosi na grunt wschodni.
894 Kyaksares jest przezorny: chciał poczekać na zwycięstwo Cyrusa, zanim 

ofiaruje mu rękę córki, a żeby przekonać siostrzeńca, przywołuje mu wspomnienia 
z dzieciństwa.



 Księga ósma    5,15–23 383

każdym razem, kiedy ktoś pytał ją, kogo by poślubiła, odpowiadała, 
że Cyrusa. Dołączam do niej w charakterze posagu całą Medię, bo 
nie mam legalnie zrodzonego męskiego potomka.

[5,20] Tak rzekł, a Cyrus odpowiedział:
‒ Kyaksaresie, czuję się zaszczycony twoim rodem, twoją córką 

i twoimi darami, pragnę jednak ‒ podkreślił ‒ najpierw uzyskać zgo-
dę mego ojca i matki na to małżeństwo.895

Taką więc Cyrus dał odpowiedź, a jednocześnie nie omieszkał 
podarować dziewczynie tego rodzaju prezentów, które, jak mógł 
sądzić, ucieszą zarazem Kyaksaresa. Następnie udał się w dalszą 
drogę do [kraju] Persów.

[5,21] Gdy zbliżył się do granic Persów, pozostawił całe wojsko 
na miejscu, a sam z przyjaciółmi podążył do miasta, prowadząc ze 
sobą zwierzęta ofiarne w takiej liczbie, by starczyły dla wszystkich 
Persów na złożenie ofiar i urządzenie uczty.896 Wiózł również dary, 
godne jego ojca i matki oraz jego przyjaciół i te odpowiednie dla 
wyższych urzędników, „starszych” i wszystkich „równych”. Wrę-
czył też dary wszystkim Persom i Persjankom, takie właśnie, jakie 
jeszcze i teraz król rozdaje za każdym razem, kiedy przybywa do 
Persów.897 [5,22] Wówczas Kambyzes zebrał „starszych” spośród Per-
sów i urzędników, którzy stoją najwyżej w hierarchii, zaprosił także 
Cyrusa i powiedział tak:

‒ Persowie i ty, Cyrusie, z naturalnych powodów jestem zarówno 
do was, jak i do ciebie życzliwie usposobiony. Nad wami sprawuję 
wszak władzę królewską, a ty, Cyrusie jesteś moim dzieckiem. Uwa-
żam więc za swój obowiązek publicznie powiedzieć wam o tym, 
o czym w moim przekonaniu wiedzieć powinniście, bo dotyczy wa-
szego obopólnego dobra. [5,23] Jeśli chodzi o wydarzenia z przeszłości, 

895 Cyrus jako wzorowy syn uzależnia decyzję od zgody rodziców: Kambyzesa 
i Mandane. Tak czy inaczej, nie okazuje wiele zapału do tego małżeństwa.

896 Do MiasTa ‒ czyli do stolicy Persji, ale Ksenofont nie precyzuje, czy chodzi 
o Pasargady, „starą siedzibę królewską” według określenia Strabona (15,3), gdzie 
Cyrus miał potem swoją rezydencję i gdzie został pochowany w istniejącym do dzi-
siaj grobowcu (ruiny koło Murghab), czy też o znacznie później wzniesione Persepo-
lis.  na zŁożeNie ofiar i urządzeNie uczTy ‒ kolejny przykład przeniesienia do Persji 
greckiego rytuału religijnego. Od czasów Homera (Od. 14,250–251) ofiara i uczta są 
w Helladzie ściśle ze sobą związane.

897 Tj. kiedy przybywa do Persji właściwej z jednej ze swoich oficjalnych re-
zydencji: Babilonu, Ekbatan lub Suz, wyszczególnionych niżej (8,6,22; zob. także 
Anab. 3,5,15). O uprzywilejowanym położeniu Persów w wielonarodowej monarchii, 
co polegało nie tylko na zwolnieniu ich od wszelkich danin, ale i na tym, że ilekroć 
król przybywał do kraju, wszystkim mieszkańcom (lub w każdym razie kobietom) 
rozdawał pieniądze, informują Platon (Leg. 665) i Mikołaj z Damaszku (FGrHist 90 
F66,43). Plutarch (Alex. 69,1; Mulier.virt. 5 = Moralia 246a–b) stwierdza natomiast, 
że obyczaj wręczania darów przez perskiego króla dotyczył tylko kobiet.
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to przecież wspomogliście Cyrusa, dając mu wojsko i powierzając 
nad nim dowództwo,898 Cyrus z kolei, dowodząc tym wojskiem z po-
mocą bogów, zapewnił wam, Persowie, sławę u wszystkich ludzi 
i poważanie w całej Azji. Najdzielniejszych spośród tych, którzy 
z nim wyruszyli, uczynił bogaczami, większości zapewnił żołd i wy-
żywienie. Dzięki temu, że utworzył jazdę Persów, sprawił, że Perso-
wie stali się również panami równin.899 [5,24] Jeśli więc i na przyszłość 
nie zmienicie swego postępowania, przysporzycie sobie nawzajem 
wielu korzyści. Jeśli jednak albo ty, Cyrusie, rozzuchwalony obec-
nym powodzeniem będziesz usiłował dla własnej korzyści rządzić 
Persami, tak jak innymi ludami,900 albo wy, obywatele, zazdroszcząc 
mu potęgi, będziecie próbowali pozbawić go władzy, to nie miejcie 
wątpliwości, że będziecie dla siebie nawzajem stanowić przeszko-
dę w pozyskiwaniu niezliczonych dóbr. [5,25] Ażeby uniknąć więc 
takiej sytuacji i zapewnić sobie powodzenie, powinniście, jak mi 
się wydaje ‒ mówił dalej ‒ po wspólnym złożeniu ofiar i wzięciu 
bogów na świadków postanowić,901 że ty, Cyrusie, jeśli ktokolwiek 
najechałby zbrojnie terytorium Persji lub usiłował naruszyć prawa 
Persów, pośpieszysz na pomoc z całą swą siłą, a wy, Persowie, jeśli 
ktokolwiek próbowałby położyć kres panowaniu Cyrusa czy któryś 
z ludów podbitych wszcząłby bunt, przyjdziecie z pomocą i sobie sa-
mym, i Cyrusowi, podporządkowując się we wszystkim jego rozka-
zom. [5,26] A dopóki ja będę żył, do mnie należeć będzie władza kró-
lewska wśród Persów, kiedy zaś umrę, jest oczywiste, że przejdzie 
w ręce Cyrusa, jeśli on będzie przy życiu. Kiedy będzie przybywał 
do [kraju] Persów, niech stanie się to dla was świętym zwyczajem, 
żeby składał ofiary za waszą pomyślność,902 takie same, jakie ja teraz 
składam. Kiedy z kolei znajdzie się poza krajem, sądzę, że będzie 

898 Zob. wyżej, 1,5,4–5.
899 utworzyŁ jazdę PersóW ‒ zob. wyżej, 4,3,4–14.  PersoWie sTali się róW-

Nież PanaMi róWnin ‒ korzyści wynikające z możliwości użycia jazdy w działaniach 
prowadzonych w terenie równinnym, zwłaszcza na rozległych przestrzeniach Azji, 
mógł Ksenofont (Hist.Graec. 3,4,15; Ages. 1,23n.) ocenić nie tylko podczas wy-
prawy Dziesięciu Tysięcy, ale również kiedy uczestniczył w kampaniach Agesilaosa 
w Azji Mniejszej.

900 Już wcześniej (1,3,18; 1,5,4) autor podkreślał, że władza perskich królów 
w ich własnym kraju nie miała samowładczego charakteru, podlegała prawu i była 
nastawiona na służbę ludowi.

901 Podobny zaprzysiężony układ między królem a ludem Sparty wprowadził 
Likurg (Resp.Lac. 15,7).

902 Cyrus, tak jak i inni przypisujący sobie pokrewieństwo z bogami królowie 
starożytni (w tym również królowie Sparty), jest z racji dziedzicznego, patriarchal-
nego charakteru piastowanej władzy orędownikiem swoich poddanych wobec bo-
gów podczas wszystkich obrzędów religijnych (zwłaszcza przy składaniu ofiar); zob. 
4,5,17; 6,4,12. 19; 8,7,1.
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dla was z korzyścią, jeśli ktoś inny z rodziny królewskiej,903 kogo 
uznacie za najbardziej godnego, pokieruje składaniem ofiar.

[5,27] Słowa wypowiedziane przez Kambyzesa spodobały się 
zarówno Cyrusowi, jak i starszyźnie Persów. I tego, co wówczas 
zaprzysięgli, biorąc bogów na świadków, tego jeszcze i teraz prze-
strzegają we wzajemnych stosunkach Persowie i król. Po załatwieniu 
tych spraw Cyrus odjechał.

[5,28] Gdy w drodze powrotnej przybył do [kraju] Medów, mając 
zgodę ojca i matki, poślubia córkę Kyaksaresa, o której jeszcze i te-
raz wieść głosi, że była wyjątkową pięknością. {Niektórzy history-
cy904 podają, że wziął sobie za żonę siostrę swej matki, ale w takim 
wypadku panna młoda musiałaby być bardzo starą kobietą.} Zaraz 
po ślubie zabrał ją ze sobą w dalszą drogę.

[6,1] Kiedy powrócił do Babilonu, postanowił niezwłocznie wysłać 
satrapów do ludów podbitych.905 Nie chciał jednak, żeby komen-
danci cytadel i chiliarchowie lokalnych strażnic byli podporządko-
wani komukolwiek innemu poza nim samym.906 Zadbał o to w tym 
celu, że gdyby któryś z satrapów zanadto wbił się w pychę z powodu 
bogactwa i wielkiej liczby poddanych oraz próbował wypowiedzieć 
posłuszeństwo, mógł mieć na miejscu siły do natychmiastowego 
poskromienia takiego buntownika.907 [6,2] Pragnąc więc swój zamiar 

903 z roDziny królewskiej (ἐκ τοῦ γένους [ek tú génus]) ‒ analogiczne użycie słowa 
γένος [génos] na oznaczenie rodu królewskiego znajdujemy w innym dziele Kseno-
fonta (Hist.Graec. 3,3,24; 4,2,9).

904 Przede wszystkim Ktezjasz z Knidos (Pers. 5 = Focjusz 72,36a = FGrHist 
688 F9,1), według którego córka Astyagesa o imieniu Amytis została poślubiona 
przez Cyrusa, kiedy ten pokonał jej ojca i zabił męża Spitamasa. Zgodnie z tą wersją 
Cyrus byłby więc synem jednej córki Astyagesa (Mandane), a mężem drugiej (Amy-
tis). Całe zdanie jest interpolacją.

905 Zob. wyżej, 7,4,2. Według Herodota (3,89) dopiero Dariusz I miał ostatecznie 
podzielić państwo perskie na 20 satrapii – wojskowo-administracyjnych okręgów, któ-
rych granice pokrywały się na ogół z granicami historycznych krain. Podział ten mógł 
wszakże zostać zapoczątkowany już przez Cyrusa Starszego, zwłaszcza w zachodnich 
prowincjach, które podbito najpierw (zob. niżej, 8,6,7). Z mądrości politycznej Cyrusa 
wynikała, być może, również zasada skrupulatnego oddzielania władzy cywilnej od 
wojskowej, co Ksenofont uzasadnia poniżej. Poczynione w późniejszych czasach wy-
jątki od niej na rzecz braci i krewnych króla prowadziły z reguły do buntów i powstań.

906 W innym piśmie (Oec. 4,5nn.) Ksenofont wymienia trzy kategorie perskich 
funkcjonariuszy państwowych: satrapów, komendantów garnizonów w twierdzach 
(φρουράρχοι [frurárchoi]) i chiliarchów – dowódców lokalnych wojsk. O zamkach 
i twierdzach w różnych prowincjach państwa mowa jest wielokrotnie w inskrypcjach 
króla Dariusza I.

907 W dziełku O gospodarstwie (4,6–10) Ksenofont opisuje organizację wojsko-
wą perskich satrapii. Z własnego doświadczenia znał również samowolę i skłonność 
do buntów perskich satrapów oraz trudności z utrzymaniem porządku i dyscypliny 
na obszarze ogromnego imperium, zwłaszcza kiedy król był słaby i nie cieszył się 
autorytetem.
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wprowadzić w życie, postanowił wezwać najpierw wyższych do-
wódców i wcześniej ich o tym powiadomić, ażeby w drodze na swoje 
stanowiska wiedzieli, na jakich warunkach są tam wysyłani. Uważał, 
że w ten sposób łatwiej pogodzą się z sytuacją. Wydawało mu się 
natomiast, że każdy z nich ciężko zniesie, kiedy dowie się o tym 
już po objęciu stanowiska, bo będzie przekonany, że stało się tak 
na skutek braku zaufania właśnie do jego osoby.908 [6,3] Dlatego też, 
zgromadziwszy ich, przemówił tak:

‒ Przyjaciele, posiadamy w podbitych miastach załogi i komen-
dantów, których swego czasu tam pozostawiliśmy. Im to na odchod-
nym poleciłem, żeby o nic się nie troszczyli, a jedynie strzegli forty-
fikacji. Nie zamierzam więc usuwać ich ze stanowisk dowódczych, 
skoro sumiennie strzegą tego, co im powierzono, ale pragnę posłać 
tam dodatkowo innych jeszcze jako satrapów, ażeby sprawowali wła-
dzę nad tamtejszymi mieszkańcami, ze ściąganej daniny wypłacali 
żołd załogom i spożytkowywali te pieniądze na wszelkie inne po-
trzeby.909 [6,4] Pragnę również, żeby na tych z was, którzy pozostaną 
tutaj na miejscu, a których ja obarczę zadaniem załatwienia jakiejś 
sprawy u tych ludów,910 czekały tam posiadłości i domy przynoszące 
im stały dochód i gdzie podczas wykonywania powierzonej sobie 
misji mogliby się zatrzymywać jak u siebie.

[6,5] Powiedziawszy to, we wszystkich podbitych miastach przy-
dzielił licznym swoim przyjaciołom rezydencje wraz ze służbą.911 
Jeszcze i teraz potomkowie wówczas obdarowanych zachowują owe 
posiadłości, każdy odpowiednio w innym kraju, a sami rezydują przy 
królu.

‒ [6,6] A powinniśmy ‒ kontynuował ‒ wyszukać i posłać do tych 
krajów w charakterze satrapów takich ludzi, którzy nie zapomną 
dostarczyć nam tego, co w każdym kraju uchodzi za piękne i dobre, 

908 Cyrus chce uniknąć sytuacji, że satrapa dowie się, iż nie posiada władzy woj-
skowej, dopiero kiedy będzie obejmował stanowisko.

909 Satrapa, ustanowiony przez Cyrusa Starszego, ma za zadanie zajmować się 
administracją cywilną, a przede wszystkim sprawami finansowymi. Komendant woj-
skowy (frurarcha) jest zobowiązany do obrony powierzonego mu miasta w czasie 
wojny. Odnośnie funkcji rozdzielonych pomiędzy satrapą i komendantem oraz ich 
wzajemnych relacji mowa w innym piśmie Ksenofonta (Oec. 4,10–11): Sokrates po-
dziwia tu organizację administracji króla perskiego, lecz w epoce, do której odnosi 
się dialog, satrapowie kumulują już w swych rękach władzę wojskową i cywilną.

910 Czyli tych, którzy nie zostaną wysłani do prowincji jako satrapowie, ale będą 
pełnić funkcje królewskich emisariuszy-inspektorów (ἔφοδοι [éfodoi]); zob. niżej, 
8,6,16, oraz Oec. 4,6.

911 A więc Cyrus ofiarowuje im nie tylko domy mieszkalne (οἰκίαι [oikíai]), ale 
także rezydencje (οἴκοι [oíkoi]) ze służbą, żeby mogli tam żyć „jak u siebie” (εἰς οἰκεῖα 
[eis oikeía]; 8,6,4).
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abyśmy pozostając tutaj na miejscu, mogli także ocenić najlepsze 
produkty wszelakiego pochodzenia. Jeśliby bowiem gdzieś straciły 
one swą wyborną jakość, będziemy uciekać się do interwencji.

[6,7] Rzekłszy to, przerwał mowę, a następnie spośród tych przyja-
ciół, którzy, jak wiedział, są gotowi przystać na wymienione warun-
ki, wybrał w swoim przekonaniu najbardziej odpowiednich i wysłał 
ich jako satrapów: do Arabii – Megabyzosa; do Kappadocji – Artaba-
tasa; do Wielkiej Frygii – Artakamasa; do Lidii i Jonii – Chryzantasa; 
do Karii – Aduzjosa, o którego [tamtejsi ludzie] dla siebie prosili;912 
do Frygii nad Hellespontem i Eolidy – Farnuchosa. [6,8] Do Cylicji, 
na Cypr i do Paflagonów nie posłał Persów jako satrapów, ponieważ 
nie miał wątpliwości, że dobrowolnie [ludy te] wzięły udział w wy-
prawie na Babilon, nie zwolnił ich jednak od płacenia daniny.913 [6,9] 
Jak w owym czasie Cyrus zarządził, tak jeszcze i teraz strażnicy sta-
cjonujący w cytadelach podlegają rozkazom króla,914 a chiliarchowie 
tych strażników otrzymują dowództwo z rąk króla i wpisywani są 
do królewskiego rejestru.

[6,10] Wszystkim satrapom, których wysyłał, polecił, żeby pod 
każdym względem naśladowali jego samego: niech więc przede 
wszystkim zorganizują jazdę z towarzyszących im Persów i sprzy-
mierzeńców oraz oddziały rydwanów bojowych; niech zobowiążą 
tych, którzy otrzymali ziemię i rezydencje, do odwiedzania dworu 
satrapy, przestrzegania obyczajności i pozostawania do dyspozycji 
satrapy, gdyby ich do czegoś potrzebował; niech nowo narodzone 
dzieci wychowują się na dworze satrapy, podobnie jak na jego wła-
snym; niech każdy satrapa zabiera swoich dworzan na polowanie 
i niech ćwiczy siebie samego oraz [ludzi] ze swego otoczenia w rze-
miośle wojennym.915

912 Zob. wyżej, 7,4,7. Karowie błagali Aduzjosa, żeby u nich pozostał, kiedy 
powierzona mu misja pokojowa zakończyła się sukcesem.

913 Zob. wyżej, 7,4,2.
914 Czyli podlegają samemu królowi bez pośrednictwa satrapy.
915 DWoru saTraPy (ἐπὶ θύρας [epí thýras]) ‒ z tekstu greckiego nie wynika dosłow-

nie, że chodzi o dwór satrapy, ale nie ulega wątpliwości, że Ksenofont ma na myśli 
dwór namiestnika prowincji, który stanowi odbicie dworu królewskiego. O znaczeniu 
słowa θύραι ([thýrai]; ‘drzwi’) zob. wyżej, przyp. 416.  niech noWo naroDzone Dzieci 
wycHowują się na DWorze saTraPy, PoDobnie jak na Jego wŁasNym ‒ o korzyściach 
wynikających z faktu wychowywania dzieci na dworze królewskim, gdzie również 
dorastał Cyrus Młodszy, mówi Ksenofont w Anabazie (1,9,3), nie ukrywa jednak, 
że dotyczyło to jedynie chłopców z najznakomitszych rodzin. O negatywnych skut-
kach takiego wychowania, co wynikało z ogólnego rozprężenia i upadku obyczajów 
w Persji jego czasów, pisze autor niżej (8,8,13). Dorastanie na dworze królewskim 
nie było więc powszechnie praktykowanym systemem wychowawczym w Persji, jak 
chce Strabon (15,3), lecz sposobem przygotowania dzieci arystokracji do służby dla 
państwa, zarówno cywilnej, jak i wojskowej.
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‒ [6,11] A kto przygotuje dla mnie ‒ wyjaśniał ‒ odpowiednio do swo-
ich możliwości wielką liczbę rydwanów i wielką liczbę najlepszych 
jeźdźców, tego odpowiednio wynagrodzę jako dobrego sprzymierzeń-
ca i jako dobrego współobrońcę916 państwa ku pomyślności Persów 
i mnie samego. Niech także u was będą honorowe miejsca, którymi 
u mnie wyróżnia się najlepszych, i stół, taki jak mój, który żywi przede 
wszystkim domowników, ale jednocześnie jest na tyle obficie zaopa-
trzony, by starczyło jedzenia dla przyjaciół i żeby dzięki temu nawet 
najmniejsza przysługa nigdy nie pozostała bez nagrody.917 [6,12] Zakła-
dajcie parki i hodujcie dziką zwierzynę, a jeśli się nie utrudziliście, to 
ani sami nie wyciągajcie rąk po jedzenie, ani koniom nieutrudzonym 
nie dawajcie paszy.918 Nie mógłbym przecież sam jeden, wyposażony 
tylko w człowieczą dzielność, ochronić dóbr was wszystkich, lecz trze-
ba, żebym ‒ sam będąc dzielnym ‒ wraz z dzielnymi [ludźmi] z mego 
otoczenia był dla was wsparciem, a wy, tak samo będąc dzielni, wraz 
dzielnymi [ludźmi] z waszego otoczenia byście byli moimi sprzymie-
rzeńcami. [6,13] Chciałbym, żebyście zrozumieli i to, że żadna z tych 
rzeczy, do których was teraz zachęcam, nie ma charakteru rozkazu 
wydanego niewolnikom. To, co, jak twierdzę, powinniście czynić, tego 
wszystkiego i ja usiłuję dokonać. Tak jak ja was wzywam do tego, że-
byście mnie naśladowali, tak i wy zachęćcie do naśladowania waszych 
poczynań tych, którzy sprawują podległe wam funkcje.

[6,14] Zgodnie z tymi poleceniami, wydanymi wówczas przez Cy-
rusa, jeszcze i teraz w ten sam sposób utrzymywane są wszystkie 
podległe królowi straże; tak samo funkcjonują wszystkie dwory 
namiestników; wszystkie domy, i duże, i małe, podobnie są zarzą-
dzane; wszędzie wyróżnia się najbardziej zasłużonych honorowymi 
miejscami; wszystkie przemarsze wojsk odbywają się według tych 
samych zasad, a wszystkie niezliczone sprawy koncentrują się w rę-
kach nielicznych zarządców.919

916 wspóŁobrońcę (συμφύλακα [symfýlaka]) ‒ przypuszczalnie chodzi o tytuł hono-
rowy przyznawany przez króla (7,7,14; 8,1,10).

917 honoroWe MieJsca (ἕδραις [hédrais]) ‒ autor ma tu na myśli ἕδραι ἔντιμοι [hédrai 
éntimoi], o których wspomina także w innym swoim traktacie (Oec. 4,8).  żywi PrzeDe 
wszystkim domowNików ‒ o wyżywieniu służby por. wyżej, 8,1,43.  żeby dzięki TeMu 
naWeT naJMnieJsza przysŁuga nigDy nie pozostaŁa bez nagroDy ‒ Cyrus sam dawał 
przykład tego rodzaju uprzejmości (8,4,5).

918 Cyrus może wydać takie polecenie, ponieważ całkiem niedawno sam tak się 
zachował (8,1,38).

919 Jeszcze i Teraz ‒ por. wyżej, przyp. 7. Wyrażenia tego typu pojawiają się w tek-
ście coraz częściej, pełniąc funkcję jakby zapowiedzi ostatniego rozdziału 8. księgi 
Cyropedii, gdzie dominuje powtarzające się stwierdzenie „dzisiaj wszystko wygląda 
inaczej”.  PrzeMarsze wojsk ‒ w związku z nimi Ksenofont opisał sztukę rozbijania 
obozu (8,5,1–16).
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[6,15] Zatem po wydaniu zaleceń, jak każdy z nich powinien po-
stępować, i po zaopatrzeniu każdego w zbrojną eskortę wysyłał ich 
w drogę, nakazując wszystkim, aby przygotowali się na planowaną 
na przyszły rok wyprawę wojenną920 oraz na przegląd ludzi, broni, 
koni i rydwanów bojowych.

[6,16] Zaobserwowaliśmy również, że jeszcze i teraz istnieje taki 
zwyczaj, wprowadzony podobno przez Cyrusa. Otóż każdego roku 
zaufany człowiek921 dokonuje kontrolnego objazdu państwa, zawsze 
z towarzyszącym mu wojskiem, w tym celu, ażeby: udzielić pomocy, 
jeśli któryś z satrapów potrzebowałby jej; jeśli któryś z nich stałby 
się zbyt zuchwały ‒ skarcić go; jeśli któryś czy to zwleka ze ścią-
ganiem daniny, czy to nie sprawuje należytej opieki nad miejscową 
ludnością, czy to nie dba o urodzajność ziemi, czy to lekceważy 
jakąkolwiek z nakazanych rzeczy ‒ wszystko to przywrócić do po-
rządku; jeśli jednak nie byłby w stanie tego uczynić ‒ zameldować 
o tym królowi. A ten po zapoznaniu się z raportem może wówczas 
podjąć odpowiednie kroki przeciwko niezdyscyplinowanemu [satra-
pie]. I ci, o których często powiada się, że przybywa „syn króla” lub 
„brat króla” lub „oko króla”, a również i ci, którzy czasem pozostają 
niewidoczni, oni wszyscy należą do grupy [objeżdżających państwo] 
inspektorów, bo każdy z nich potrafi niepostrzeżenie zawrócić w po-
łowie drogi i udać się tam, dokąd król mu nakazuje.922

[6,17] Zapoznaliśmy się923 także z innym jego ‒ odpowiednim do 
wielkości państwa ‒ wynalazkiem, dzięki któremu mógł się szybko 
dowiedzieć, co się dzieje w najbardziej oddalonych prowincjach. 
Kiedy zbadał, jak długi dystans może w ciągu dnia przebyć koń 
galopujący aż do kresu sił, w takiej właśnie odległości od siebie 
rozmieścił konne stacje pocztowe924 i rozlokował w nich konie wraz 

920 W rzeczywistości Cyrus odbył jeszcze dwie wyprawy wojenne; por. niżej, 
8,6,19.

921 O tych królewskich inspektorach mówi również Ksenofont w piśmie O go-
spodarstwie (4,6. 8), gdzie Sokrates określa ich honorowym tytułem πιστοί ([pistoí]; 
‘wierni’), podobnie jak wcześniej Ajschylos (Pers. 2).

922 przybywa (καταβαίνει [katabaínei]; dosłownie: ‘zstępuje, schodzi’) ‒ ze stoli-
cy położonej w centrum do prowincji usytuowanych wokoło, na ogół bliżej morza, 
a więc niżej.  „oko króla” ‒ zob. wyżej, 8,2,10 oraz przyp. 795.  pozostają nieWi-
doczni ‒ ponieważ, kiedy oczekuje się ich inspekcji, nagłe wezwanie często unie-
możliwia im wypełnienie misji w tym miejscu, gdzie się ich spodziewano. Cyrus 
osiąga skuteczność przez zaskoczenie.

923 To zapewnienie autora można nawet potraktować dosłownie. Ksenofont mógł 
oglądać perskie stacje pocztowe podczas wyprawy do Azji.

924 koNNe sTacJe PoczToWe (ἱππῶνες [hippónes]) ‒ Ksenofontowi nie przypada 
pierwszeństwo opisania perskiej poczty. System stacji pocztowych (ἀγγαρήιον [anga-
réion]) w państwie perskim omówił już wcześniej Herodot (5,14. 49–52; 8,98). Por. 
także Plutarch (Alex. 18; Artax. 25).
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ze stajennymi oraz w każdym z tych miejsc wyznaczył człowieka 
zobowiązanego do odbierania i przekazywania dalej przywożonych 
listów, a także do przyjmowania zmęczonych koni i ludzi, po czym 
wysyłania w dalszą drogę świeżych i wypoczętych. [6,18] Niekiedy, 
jak mówią, dzieje się tak, że nawet noc nie przerywa tego biegu, lecz 
nocny posłaniec zastępuje dziennego. Zdaniem niektórych, w tych 
warunkach odbywają drogę szybciej niż żurawie. Jeśli nawet nie jest 
to prawda, nie można mieć wątpliwości, że wśród rozmaitych spo-
sobów pokonywania przez ludzi drogi lądowej ten jest najszybszy. 
Dobre jest także to, że każdą wiadomość traktuje się jako bardzo 
pilną i przekazuje tak szybko, jak to tylko możliwe.925

[6,19] Kiedy minął rok, ściągnął całe wojsko do Babilonu, gdzie, 
jak mówią, zebrało się około stu dwudziestu tysięcy jeźdźców, około 
dwóch tysięcy rydwanów zaopatrzonych w kosy, a pieszych około 
sześciuset tysięcy. [6,20] Gdy wszystko było gotowe do drogi, ruszył 
na wyprawę, podczas której, jak powiadają, zostały podbite wszystkie 
ludy od granic Syrii aż do Morza Czerwonego.926 A potem odbyła się 
podobno wyprawa na Egipt927 i nastąpił podbój Egiptu. [6,21] Od tego 
czasu granice jego państwa wyznaczało na wschodzie Morze Czer-
wone, na północy ‒ Pont Euksyński, na zachodzie ‒ Cypr i Egipt, na 
południu – Etiopia.928 Tereny poza tymi granicami są niezamieszkane, 
czy to z powodu gorąca, czy zimna, czy nadmiaru lub braku wody. 
[6,22] On sam obrał sobie siedzibę w środku wszystkich tych krajów 
i w porze zimowej spędzał siedem miesięcy w Babilonie, jako że kraj 
ten jest bardzo gorący, trzy miesiące wiosenne – w Suzach, a dwa 
miesiące najbardziej upalnego okresu lata – w Ekbatanach.929 Mówią, 

925 Ksenofont, prekursor w wielu dziedzinach, i tutaj głosi ideę, która się nie 
zestarzała. Wówczas chodziło jednak o pośpiech na miarę ludzkich możliwości.

926 Dzisiejsze Morze Czerwone jest tylko małą cząstką tego akwenu, który 
starożytni nazywali Morzem Czerwonym lub Erytrejskim. Nazwą tą obejmowali 
mianowicie całą północno-zachodnią część Oceanu Indyjskiego, między Półwyspem 
Arabskim, Zatoką Perską a Indiami (Herodot 3,93; Arrian, Anab. 7,16,3).

927 Informacja niezgodna z opinią Herodota (3,1), według którego wyprawę do 
Egiptu zorganizował dopiero syn Cyrusa Starszego, Kambyzes II, a Cyrus miał tylko 
planować taką misję (Herodot 1,153). O przypisywanym Cyrusowi podboju Egiptu 
zob. wyżej, 1,1,4.

928 na WschoDzie Morze czerWone ‒ wschodnią granicę państwa perskiego wy-
znaczała w istocie rzeka Indus.  na zachoDzie ‒ cyPr i egiPT ‒ Cypr i Egipt nigdy 
nie wchodziły w skład imperium Cyrusa.  Por. niżej, 8,8,1.

929 W ekbataNacH – Ekbatany, założona przez Deiokesa (Herodot 1,98) stolica 
państwa medyjskiego, wymieniona na napisie z Behistun, z racji górskiego położenia 
miała surowy klimat zimą, ale latem cieszyła się świeżością chłodnego powietrza 
(Anab. 3,5,15). O tym, że królowie perscy zmieniali w kolejnych porach roku rezy-
dencje, przebywając zimą w Babilonie, wiosną w Suzach, a latem w Medii, wspomi-
na Plutarch (Exil. 12 = Moralia 604c); zob. również Dion Chryzostom (6,1).
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że zmieniając w ten sposób miejsce pobytu, mógł zawsze wieść życie 
w łagodnym cieple wiosny. [6,23] Ludzie byli do niego tak usposobieni, 
że każdy lud uważałby za ujmę, gdyby nie posłał Cyrusowi, co tylko 
najpiękniejszego posiadał kraj, a co, czy to zebrano na roli, czy to 
wyhodowano, czy też sporządzili to rzemieślnicy.930 Podobnie też 
każde miasto i każdy człowiek prywatny dążył do tego, żeby stać się 
bogatym po to, by móc wyświadczyć jakąś przysługę Cyrusowi, bo 
Cyrus, przyjmując od wszystkich to, czego ofiarodawcy mieli w nad-
miarze, dawał im w zamian to, czego odczuwali wyraźny brak.931

[7,1] Tak oto mijały lata, kiedy Cyrus ‒ teraz już sędziwy starzec932 
‒ po raz siódmy za swego panowania przybywa do [kraju] Persów. 
Jego ojciec i matka, zwykła to kolej rzeczy,933 od dawna już nie 
żyli. Cyrus złożył nakazane zwyczajem ofiary, zgodnie z tradycją 
poprowadził Persów w korowodzie tanecznym i jak zwykle wszyst-
kim rozdał dary.934 [7,2] Kiedy zasnął w pałacu, miał we śnie takie 
widzenie. Oto wydawało mu się, że jakiś mąż nadludzkiej postaci 
zbliża się do niego i mówi:

‒ Szykuj się do drogi,935 Cyrusie, idziesz już na spotkanie z bogami.

930 Jak można było wcześniej zauważyć (8,6,6), zawsze przewidujący Cyrus 
przedsięwziął w tym celu we właściwym czasie niezbędne kroki.

931 Ksenofont nie tylko znajduje tu ‒ być może ‒ jeszcze jeden powód, by sławić 
Cyrusa, ale pośrednio wskazuje na bardzo ważną ekonomiczną rolę centralnej wła-
dzy w ogromnym pod względem terytorialnym państwie.

932 Według Dziejów Persji (Περσικά [Persiká]) Dejnona (2. połowa IV w.; łac. Di-
non), cytowanych przez Cycerona (Divin. 1,23,46), Cyrus doczekał 70 lat życia i 30 
lat panowania, z czym w zasadzie zgadzają się Herodot (1,216) i Ktezjasz (Pers. 8 = 
Focjusz 72,37a = FGrHist 688 F9,8). Jego śmierć datuje się na 530 r.

933 zwykŁa To kolej rzeczy (ὥσπερ εἰκὸς [hósper eikós]; dosłownie: ‘jak można się 
było spodziewać’) ‒ jedno z najbardziej poruszających zdań w Cyropedii, ukazują-
cych nam Ksenofonta jako człowieka niezwykle wrażliwego, świadomego procesu 
ulotności sławy, przemijania i nieuchronności śmierci. Jego „egzystencjalizm” do-
szedł też do głosu w dziełku O łowiectwie, kiedy wyliczając zajmujących się łowa-
mi herosów, którzy pomarli, choć byli ulubieńcami bogów, zauważa melancholijnie 
(Cyn. 1,3): „Taka jest natura rzeczy”. W nieco bardziej żartobliwych okolicznościach 
myśl ta pojawi się także w Anabazie (5,8,11). Tego typu refleksje nie były, jak się 
wydaje, greckiej, ale orientalnej proweniencji (por. napis na grobie Sardanapala; 
Plutarch, Alex.fortun. 1,9). Ksenofont wiedział z pewnością o memento na grobowcu 
Cyrusa Wielkiego w Pasargadach (Arrian, Anab. 6,29,3), podobnie jak czytał o „nie-
męskim” zachowaniu Kserksesa podczas marszu na Grecję (Herodot 7,46,2).

934 Jak podaje Athenajos (10,45 = 434d‒e), Ktezjasz (FGrHist 688 F50) i Duris 
z Samos (FGrHist 76 F5) mieli twierdzić, że corocznie w święto Mithry król perski 
upija się i tańczy; zob. wyżej, 8,4,12; 8,5,21. Ksenofont tak jak w wielu innych wy-
padkach, tak i tutaj przenosi obyczaje greckie na grunt perski.

935 szykuj się Do Drogi (συσκευάζου [syskeuázu]; dosłownie: ‘pakuj bagaże, zwijaj 
manatki’) ‒ zjawa senna zwraca się do Cyrusa słowami doskonale pasującymi do 
żołnierza, który przed wyruszeniem w drogę porządkuje i składa swój ekwipunek; 
por. wyżej, 6,2,3. 40; 6,3,1; 8,5,1.
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Po tym widzeniu obudził się i uznał za rzecz prawie pewną, że 
kres jego życia jest bliski. [7,3] Natychmiast więc po przygotowaniu 
zwierząt ofiarnych złożył na szczytach gór, jak to Persowie mają 
w zwyczaju,936 ofiarę Zeusowi Ojcowskiemu, Heliosowi i innym 
bogom, a modlił się tak:

‒ Zeusie Ojcowski, Heliosie i wszyscy bogowie, przyjmijcie te 
ofiary i jako podziękowanie za to, że dokonałem tylu chwalebnych 
czynów, i jako podziękowanie za to, że objawialiście mi i w ofiarach, 
i w znakach na niebie, i we wróżbach z lotu ptaków oraz z ludzkich 
głosów to, co powinienem był czynić, a czego zaniechać.937 Wielkie 
wam i za to [składam] podziękowanie, że dane mi było poznać waszą 
troskliwość i że nigdy nie pozwoliliście mi wynieść się w szczęściu 
ponad ludzką miarę. Proszę was, byście i obecnie zapewnili pomyśl-
ność moim synom, żonie, przyjaciołom i ojczyźnie, a mnie, byście 
dali taką śmierć, jakie daliście życie.

[7,4] Kiedy zakończył [modlitwę] i powrócił do domu, zapragnął 
słodkiego odpoczynku i udał się do łoża. Gdy nastała odpowiednia 
godzina, przybyli wyznaczeni do tego ludzie i zaprosili go do kąpieli. 
Odpowiedział, że dobrze mu się wypoczywa. Ci z kolei, których było to 
zadaniem, przynieśli w stosownej porze posiłek. Nie miał jednak ocho-
ty na jedzenie, lecz odczuwał, jak mu się zdawało, pragnienie i napił się 
z przyjemnością. [7,5] Gdy to samo przydarzyło mu się następnego dnia 
i trzeciego także, wezwał synów,938 którzy towarzyszyli mu w drodze 
i przebywali razem z nim u Persów, wezwał też przyjaciół i starszyznę 
Persów. Kiedy wszyscy się zebrali, rozpoczął taką mowę:939

936 Wzmianka ta zgadza się ze świadectwem Herodota (1,131) o Persach:

[…] posągi bogów, świątynie i ołtarze wznosić nie uważają za rzecz godziwą, a nawet 
tym, co to czynią, zarzucają głupotę, jak mi się zdaje dlatego, że nie wierzą na modłę 
Hellenów, iżby bogowie byli podobni do ludzi. Zeusowi mają zwyczaj składać ofiary, 
wychodząc na najwyższe szczyty gór, a nazywają Zeusem cały krąg nieba.

(przekład S. Hammer)

Zob. też Strabon (15,3,13). Ale czy bliski śmierci Cyrus był w stanie udać się dla zło-
żenia ofiar na szczyty (ἀκρά [ákra]) okolicznych gór? Być może słowo ákra oznacza 
tutaj (jak w 7,2,4) ‘zamek, cytadelę’.

937 Również Sokrates, według Ksenofonta (Apol. 12–13; Mem. 1,2), otrzymywał 
od swego boskiego „głosu wewnętrznego” (δαιμόνιον [daimónion]) pozytywne lub ne-
gatywne wskazówki co do dalszego postępowania (u Platona dostaje jedynie ostrze-
żenia ‒ Apol. 31d). O wróżebnych znakach niebieskich, ptakach i głosach ludzkich 
por. Ksenofont (Mem. 1,1,3–4; 9), zob. także wyżej, 1,6,1–2; 2,1,1; 3,3,34.

938 Kambyzesa II, pierworodnego, i młodszego Tanaoksaresa, których imiona 
padną niżej.

939 Mowa umierającego władcy stanie się toposem: odchodzący z tego świata 
w Babilonie Aleksander też miał przemawiać (Kurcjusz Rufus 10,5,1). Z polskiej hi-
storiografii można podać przykład śmierci księcia Bolesława Krzywoustego (Mistrz 
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‒ [7,6] Synowie moi i wszyscy obecni tu przyjaciele, zbliżam się 
już do kresu mego życia. Poznaję to wyraźnie na podstawie wielu 
[znaków]. A wy, kiedy umrę, powinniście słowem i czynem potwier-
dzać, że byłem [człowiekiem] szczęśliwym. Wydaje mi się, że jako 
dziecko czerpałem w pełni z radości, jakie daje wiek chłopięcy,940 
kiedy wyrosłem na młodzieńca, [cieszyłem się przywilejami] mło-
dości, a kiedy stałem się mężczyzną, [korzystałem z pożytków, jakie 
niesie] wiek dojrzały. Przez cały ten czas mogłem zarazem obser-
wować, jak moja siła także z dnia na dzień wzrastała, stąd nigdy nie 
uważałem, żeby moja starość stała się słabsza od mojej młodości,941 
i nie znam takiego z moich przedsięwzięć czy pragnień, którego nie 
udałoby mi się zrealizować. [7,7] I dane mi było zobaczyć,942 jak moi 
przyjaciele stali się dzięki mnie szczęśliwi, a wrogowie zostali prze-
ze mnie zniewoleni, ojczyznę zaś, która przedtem nie miała w Azji 
żadnego znaczenia, pozostawiam teraz wielce poważaną. Nie ma 
pośród moich zdobyczy takiej, której bym nie utrzymał w posiada-
niu. Miniony czas spędziłem tak, jak sobie życzyłem, a towarzysząca 
mi stale obawa,943 ażebym w nadchodzącym czasie ani nie ujrzał, 
ani nie usłyszał, ani nie doznał niczego przykrego, nie pozwalała 
mi całkowicie wbić się w dumę i cieszyć ponad miarę. [7,8] A teraz, 
jeśli umrę, pozostawiam was, synowie, których bogowie pozwoli-
li mi spłodzić, w kwiecie życia, pozostawiam szczęśliwą ojczyznę 
i szczęśliwych przyjaciół. [7,9] Czyż zatem niesłusznie uchodzę za 
najszczęśliwszego i nie zasługuję na wieczną pamięć? Powinienem 
również jednoznacznie rozstrzygnąć kwestię dziedzictwa tronu, aby 
ewentualna wątpliwość nie sprawiła wam kłopotów.944 Z pewnością, 

Wincenty, zwany Kadłubkiem, Kronika polska 3,26) i króla Władysława Łokietka 
(Długossius, HP [lib. IX] III, s. 160).

940 Zob. wyżej, 1,2,15.
941 Por. łaciński przekład tego zdania u Cycerona (Cato 9,30):

Cyrus quidem apud Xenophontem eo sermone quem moriens habuit, cum admodum 
senex esset, negat se umquam sensisse senectutem suam imbecilliorem factam quam 
adulescentia fuisset.

Czytamy u Ksenofonta, że Cyrus (a był już wtedy bardzo stary), umierając, twierdził, 
że nigdy nie zauważył, by miał w starości mniej sił, niż kiedy był młody.

(przekład Z. Cierniakowa)

942 Domyślnie: „przed śmiercią”. Cyrus znajduje się przecież na łożu śmierci.
943 Domyślnie: „jako/niczym eskorta”, na co wskazuje forma czasownika 

συμπαρομαρτεῖν [symparomarteín], przywołująca podobny obraz jak wyżej (7,5,84) 
oraz poniżej (8,7,12).

944 Ksenofont dyskretnie nawiązuje tu do sytuacji opisanej w ostatnim rozdziale 
(8,8,8) Cyropedii, zapowiadanym stopniowo przez pojawiające się raz po raz w tek-
ście wyrażenie „jeszcze i teraz”; zob. wyżej, przyp. 7 i 919.
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o synowie, kocham was obydwóch jednakowo, lecz pierwszeństwo 
w radzie i przewodnictwo wówczas, kiedy nadarzy się ku czemuś 
dogodna okazja, powierzam pierworodnemu i bardziej, jak można 
oczekiwać, doświadczonemu. [7,10] Sam takie otrzymałem wychowa-
nie od tej mojej i waszej ojczyzny, by nie tylko starszym braciom, 
lecz i starszym obywatelom ustępować z drogi, ustępować miejsca 
i ustępować pierwszeństwa w mowie. I was również, synowie, od po-
czątku tak wychowywałem, byście czcili starszych, a byli obdarzani 
szacunkiem przez młodszych.945 To, co mówię, przyjmijcie więc jako 
uświęcone przez czas, zgodne z obyczajem i nakazane prawem.

[7,11] A zatem ty, Kambyzesie, dzierż władzę królewską, jako że 
dają ci ją bogowie i ja sam, na tyle, na ile leży to w mojej mocy. Cie-
bie zaś, Tanaoksaresie, ustanawiam satrapą Medów i Armeńczyków, 
a w trzeciej kolejności Kaduzjów.946 Powierzam ci to stanowisko, 
bo uważam, że wprawdzie większą władzę i tytuł królewski pozo-
stawiam starszemu, ale tobie ‒ niczym niezmącone szczęście. [7,12] 
Nie dostrzegam bowiem żadnej spośród ludzkich radości, której brak 
mógłbyś odczuwać, wręcz przeciwnie – będziesz miał do dyspozycji 
wszystko, co wedle powszechnego mniemania sprawia ludziom przy-
jemność. Podejmowanie zadań bardzo trudnych do zrealizowania, 
zatroskanie o wiele spraw, niemożność zażywania spokoju z powodu 
udręki biorącej się z pragnienia dorównania moim czynom, spisko-
wanie i narażanie się na spiski – z tym wszystkim o wiele bardziej 
musi borykać się ten, kto króluje, niż ty, a powinieneś wiedzieć, 
że stanowi to znaczną przeszkodę w korzystaniu z radości życia. 

945 Identyczne nauki, będące oddźwiękiem pradawnej, patriarchalnej moralności, 
otrzymywali młodzi Spartiaci (Mem. 2,3,16; Resp.Lac. 3,4). Jako że Cyrus nie miał 
brata, aluzja do braci odnosi się do jego synów. W swej istocie sposób, w jaki Cy-
rus, rozumiejący władzę jako służbę, opowiada o własnych rządach, nie różni się od 
takiego pojmowania roli króla, jakie głosił Antygon II Gonatas, władca macedoński 
(ok. 277–239). Według Klaudiusza Eliana (Var.hist. 2,20) nazwał on królowanie ‘nie-
wolą przynoszącą zaszczyt’ (ἔνδοξος δουλεία [éndoksos duleía]).

946 TaNaoksaresie ‒ u Ktezjasza (Pers. 8 = Focjusz 72,37a = FGrHist 688 F9,8): 
Tanyoksarkes, u Herodota (3,30nn.; 7,78): Smerdis (tak samo u Justyna, 1,9), u Aj-
schylosa (Pers. 771): Mardos/Mardis/Merdis. W oficjalnej perskiej wersji nosił imię 
Bardija, jak poświadcza to tablica Dariusza I w Behistun. Wersje imienia młodszego 
syna Cyrusa przekazane przez Ktezjasza i Ksenofonta, jak można się domyślać, sta-
nowią zgrecyzowane formy perskiego przydomka Bardii – Tanuvazarka, co oznacza 
‘wielki ciałem’, tj. heros, siłacz, atleta.  satrapą MeDóW i armeńczyków, a W Trze-
cieJ kolejNości kaDuzJóW ‒ co do namiestnictwa Tanaoksaresa-Bardii, to według 
Ktezjasza (Pers. 8 = Focjusz 72,37a = FGrHist 688 F9,8) Cyrus wyznaczył młod-
szego syna satrapą mieszkających znacznie dalej na wschodzie Baktryjczyków, Cho-
ramniów (Chorasmiów), Partów i Karmanów.  kaDuzJóW ‒ zob. wyżej, 5,2,25, oraz 
przyp. 477. Ponieważ sąsiadowali z Medami i Armeńczykami, dlatego razem z nimi 
znaleźli się w jednej satrapii, którą miał zarządzać Tanaoksares.
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[7,13] Również i ty, Kambyzesie, wiesz dobrze, że to nie złote berło 
gwarantuje zachowanie władzy królewskiej, lecz że najprawdziw-
szym i najbardziej pewnym berłem są dla królów wierni przyjaciele. 
Nie sądź jednak, że ludzie rodzą się wierni, w przeciwnym razie 
mogliby się wszystkim wydawać tak samo wierni, tak jak odmien-
ne cechy wrodzone wszystkim wydają się takie same. Oto każdy 
dla siebie musi zdobyć wiernych przyjaciół, a w żadnym wypadku 
nie można pozyskiwać ich siłą, ale raczej wyświadczaniem dobro-
dziejstw.947 [7,14] Jeśli więc chciałbyś dobrać sobie jakichś nowych 
współobrońców władzy królewskiej, nie zaczynaj od nikogo innego 
niż od [człowieka], który pochodzi z tego samego co ty rodu. Prze-
cież i obywatele są ci bliżsi niż cudzoziemcy, a współbiesiadnicy948 
– niż biesiadujący osobno. Spłodzeni z tego samego nasienia, wykar-
mieni przez tę samą matkę,949 wyrośli w tym samym domu, kochani 
przez tych samych rodziców i wołający tę samą matkę i tego samego 
ojca, jakżeż mogą nie być pomiędzy wszystkimi sobie najbliżsi?

[7,15] Tych więc dóbr, które bogowie udzielają braciom dla umocnie-
nia wzajemnej więzi, nigdy nie trwońcie, lecz od razu budujcie na nich 
inne dzieła miłości. I tak wasza wzajemna miłość zawsze będzie nie do 
pokonania dla innych. O siebie samego przecież troszczy się ten, kto 
troszczy się o brata. Dla kogóż innego wielkość brata jest tak piękną 
ozdobą, jak nie dla brata? A któż inny będzie tak szanowany z powodu 
znaczenia jakiegoś męża, jak nie jego brat? Kogo zaś, kto posiada 
potężnego brata, każdy będzie się bardziej obawiał skrzywdzić, jak 
nie jego brata?950 [7,16] Niechaj zatem nikt szybciej nie odpowiada na 
wołanie twego brata niż ty951 i niech nikt chętniej nie stawia się u jego 
boku, bo nikomu nie są bliższe ani jego sukcesy, ani porażki, niż tobie. 
Pomyśl i nad tym: od kogo po wyświadczeniu mu przysług spodzie-
wałbyś się, że otrzymasz więcej niż od niego? W kim po przyjściu mu 
z pomocą znalazłbyś w zamian potężniejszego sprzymierzeńca? A kogo 
z kolei nie kochać jest rzeczą bardziej haniebną niż [nie kochać] brata? 

947 Ta sama myśl we Wspomnieniach o Sokratesie (3,11,11), przejęta następnie 
przez Sallustiusza (Iug. 10,4), u którego rady udzielane Jugurcie przez umierającego 
numidyjskiego króla Micypsę brzmią jak wolne tłumaczenie tego fragmentu Cyropedii.

948 wspóŁbiesiadNicy (σύσσιτοι [sýssitoi]) ‒ termin ten wskazuje, że Ksenofont ma 
na myśli Spartiatów spożywających wspólne posiłki (συσσίτια [syssítia]).

949 Obydwaj synowie Cyrusa mieli, bez wątpienia, tę samą matkę – Kassandane. 
Taką samą opinię wypowiada Sokrates w innym dziele Ksenofonta (Mem. 2,3,4).

950 Podkreślanie przez Cyrusa wagi miłości braterskiej wskazuje, że synowie 
władcy mieli trudności w porozumiewaniu się ze sobą; zob. niżej, 8,7,24.

951 Cyrus nie zwraca się do konkretnej osoby po imieniu, lecz wspiera wypo-
wiedź gestem, a kontekst wskazuje, że w tym momencie kieruje swoje słowa do Ta-
naoksaresa (σοῦ [sú]), a mówi o Kambyzesie (τούτῳ [túto]), lecz pod koniec paragrafu 
(8,7,16) jeszcze raz po imieniu zwraca się do pierworodnego Kambyzesa.
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Kogo przed wszystkimi uczcić jest rzeczą piękniejszą niż [uczcić] 
brata? Tylko do brata, Kambyzesie, który zajmuje pierwsze miejsce 
w sercu swego brata, nie ma przystępu zawiść innych. [7,17] Ale na 
bogów ojczystych, synowie,952 szanujcie siebie nawzajem, jeśli zależy 
wam na tym, by i mnie trochę się odwdzięczyć!

Wydaje się, że niezbyt jasno zdajecie sobie sprawę, czy kiedy dojdę 
do kresu ludzkiego żywota, stanę się nicością.953 Dotychczas także 
nie oglądaliście mojej duszy, lecz na podstawie dokonywanych przez 
nią czynów domyślaliście się jej istnienia. [7,18] Czy jeszcze nigdy nie 

952 Na zakończenie swojej mowy (8,7,17–28) Cyrus wzniośle rozpatruje 
najważniejsze problemy dotyczące państwa.

953 Cyceron włączył ten passus (i następne: 8,7,17–22) o duszy i bogach wszech-
mocnych w pięknym, wolnym przekładzie do tekstu O starości (Cato 22,79–81):

Apud Xenophontem autem moriens Cyrus Maior haec dicit: „Nolite arbitrari, o mihi 
carissimi filii, me cum a vobis discessero, nusquam aut nullum fore. Nec enim dum eram 
vobiscum, animum meum videbatis, sed eum esse in hoc corpore ex iis rebus quas gerebam, 
intellegebatis. Eundem igitur esse creditote, etiamsi nullum videbitis. Nec vero clarorum 
virorum post mortem honores permanerent, si nihil eorum ipsorum animi efficerent, quo 
diutius memoriam sui teneremus. Mihi quidem numquam persuaderi potuit animos, dum in 
corporibus essent mortalibus, vivere, cum excessissent ex iis, emori, nec vero tunc animum 
esse insipientem, cum ex insipienti corpore evasisset, sed cum omni admixtione corporis 
liberatus purus et integer esse coepisset, tum esse sapientem. Atque etiam cum hominis 
natura morte dissolvitur, ceterarum rerum perspicuum est, quo quaeque discedat; abeunt 
enim illuc omnia unde orta sunt, animus autem solus nec cum adest, nec cum discessit, 
apparet. Iam vero videtis nihil esse morti tam simile quam somnum. Atqui dormientium 
animi maxime declarant divinitatem suam; multa enim, cum remissi et liberi sunt, 
futura prospiciunt. Ex quo intellegitur, quales futuri sint, cum se plane corporis vinculis 
relaxaverint. Quare, si haec ita sunt, sic me colitote ‒ inquit ‒ ut deum; sin una est interiturus 
animus cum corpore, vos tamen deos verentes, qui hanc omnem pulchritudinem tuentur 
et regunt, memoriam nostri pie inviolateque servabitis”. Cyrus quidem haec moriens […].

U Ksenofonta w ten sposób mówi na łożu śmierci Cyrus Starszy: „Nie myślcie, drodzy 
synowie, że kiedy już was opuszczę, przestanę zupełnie istnieć i nigdzie mnie nie będzie. 
Póki byłem z wami, nie widzieliście mojej duszy, jednak wnioskowaliście o jej istnieniu 
na podstawie tego, co robiłem. Wierzcie więc, że ona nie przestanie istnieć i działać, 
choć jej również nie będziecie widzieć. Bo jeśli zachowujemy tak bardzo długo żywą 
pamięć o zmarłych sławnych ludziach, to sądzę, że dzieje się to dlatego, iż dusze ich żyją 
i wpływają na to. Nigdy, przenigdy nie mogło trafić do mego przekonania, że dusza żyje 
tylko wtedy, kiedy jest zamknięta w śmiertelnym ciele, a gdy je opuści, umiera, lub że 
zatraci świadomość, gdy wyjdzie z pozbawionego świadomości ciała. Przeciwnie, sądzę, że 
dopiero wtedy, gdy uwolni się od wszelkiego związku z ciałem, odzyskuje swą pierwotną 
czystość i piękność i zdobywa pełnię świadomości. Co więcej, wyraźnie przecież widzimy, 
że kiedy śmierć rozłoży ludzki organizm, rozkłada ona materialne jego części, które wracają 
tam, gdzie powstały. Jedynie tylko dusza pozostaje za życia, jak i po śmierci człowieka 
niewidzialna. Wiecie przecież dobrze, że nic tak nie przypomina śmierci jak sen. Otóż 
właśnie w czasie snu dusza zdradza swoje boskie pochodzenie. Swobodna i mniej zależna 
od ciała, może przewidywać przyszłe wydarzenia. To pozwala nam wyobrazić sobie, jaka 
będzie, gdy się zupełnie z więzów ciała wyzwoli. A jeśli jest tak, jak mówię, czcijcie mnie 
po śmierci jako istotę boską. Jeśli zaś dusza ginie wraz z ciałem, to i tak, szanując wolę 
bogów, którzy opiekują się i rządzą tym pięknym światem, chyba zachowacie swego ojca 
w serdecznej i trwałej pamięci.

(przekład Z. Cierniakowa)
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zauważyliście, jakiego strachu dusze skrzywdzonych napędzają tym, 
którzy splamili się zbrodnią, jakie duchy zemsty posyłają bezbożni-
kom? Czy sądzicie, że zmarli doznawaliby nadal takiej czci, gdyby 
ich dusze nie miały nad niczym władzy?954 [7,19] Zaiste, synowie, nigdy 
o tym nie byłem przekonany, że dusza, dopóki przebywa w śmier-
telnym ciele, żyje, a kiedy się od niego oddzieli, umiera. Widzę, że 
i śmiertelnym ciałom dusza udziela życia tak długo, jak długo w nich 
pozostaje. [7,20] Nie podzielam również takiego przekonania, że du-
sza stanie się nierozumna, skoro oddzieli się od nierozumnego ciała. 
Wręcz przeciwnie, kiedy niezmieszany i czysty duch uwolni się, nale-
ży oczekiwać, że wówczas jest on najmądrzejszy. Kiedy zaś człowiek 
ulega rozpadowi, jest oczywiste, że każdy element powraca do tego 
samego wspólnego źródła z wyjątkiem duszy. Tylko ona jedna pozo-
staje niewidoczna, ani gdy jest obecna, ani gdy odchodzi. [7,21] Weźcie 
po uwagę i to, że żaden ze [stanów], jakich doświadcza człowiek, nie 
jest bardziej podobny do śmierci niż sen.955 Niewątpliwie podczas snu 
dusza człowieka staje się najbardziej boska i widzi niejedno z przy-
szłych wydarzeń, bo wówczas, jak się zdaje, jest najbardziej wyswo-
bodzona.956 [7,22] Jeśli więc te sprawy tak się mają, jak sądzę, i dusza 
opuszcza ciało, to z respektu przed moją duszą czyńcie to, o co was 
proszę. A jeżeli dzieje się przeciwnie i dusza, pozostając w ciele, umie-
ra razem z nim, to przynajmniej bogów się bójcie trwających wiecz-
nie, wszystko widzących i wszechmogących, którzy tenże porządek 
wszechrzeczy utrzymują w stanie niezniszczalnym, nieprzemijającym, 
bez wady i nie do opisania z powodu jego piękna i wielkości,957 i z oba-
wy przed nimi nigdy niczego bezbożnego i niczego niegodziwego ani 
nie czyńcie, ani nawet nie zamierzajcie [czynić]!

[7,23] Oprócz bogów miejcie szacunek i dla całego rodu ludzkiego, 
który nieustannie się odradza w kolejnych pokoleniach. Bogowie 

954 Por. analogiczne uzasadnienie u Cycerona (Lael. 4,13). „Duchy zemsty”, 
czyli według wierzeń greckich Erynie/Eumenidy (‘Życzliwe’, dosłownie: ‘dobrze 
(eu-) usposobione’, jak eufemistycznie nazywali je Grecy), zobowiązane były do 
pomszcze nia zbrodni, szczególnie popełnionej na członkach rodziny. Cześć dla zmar-
łych przejawia się w obrzędach pogrzebowych, żałobie i składaniu ofiar nagrobnych; 
zob. wyżej, 4,6,5; 7,3,7.

955 U Platona (Apol. 40d) podobną myśl wypowiada Sokrates.
956 Dla Homera (Il. 1,63) „Zeus sam wieszczy sen zsyła” (przekład K. Jeżewska), 

a w decyzjach życiowych Ksenofonta (Anab. 3,1,11; 4,3,8) widzenia senne odgrywa-
ły niebagatelną rolę. Jak widać z tego fragmentu, na równi z wiarą w wieszczą siłę 
snów istniało u starożytnych i bardziej wyszukane wyobrażenie o naturze proroczych 
widzeń sennych (Klaudiusz Elian, Var.hist. 3,11).

957 Tę samą myśl o bogach, stróżach cudownego i niezmiennego porządku 
wszechświata, wypowiada Sokrates w innym dziele Ksenofonta (Mem. 4,3,13). Wie-
le poglądów głoszonych przez Cyrusa i Sokratesa jest w istocie odzwierciedleniem 
przekonań samego Ksenofonta, który nieprzypadkowo był uczniem Sokratesa.
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przecież nie ukrywają was w ciemności, lecz wasze czyny muszą 
zawsze dokonywać się na oczach wszystkich. Jeśli więc one okażą 
się czyste i wolne od niesprawiedliwości, zapewnią wam poważanie 
u wszystkich ludzi, a jeżeli będziecie zamyślać coś niesprawiedli-
wego przeciwko sobie nawzajem, utracicie u wszystkich ludzi wia-
rygodność. Nikt nie mógłby już więcej wam zaufać, gdyby nawet 
bardzo tego pragnął, widząc, że ofiarą niesprawiedliwości pada ten, 
kto właśnie najbardziej zasługuje na przyjaźń.958 [7,24] Niech więc bę-
dzie to dla was wystarczającym pouczeniem, jak powinniście wobec 
siebie postępować. Jeśli nie, to uczcie się od wcześniejszych poko-
leń, bo to najlepsza nauka. Najczęściej przecież rodzice okazywali 
się przyjaciółmi dzieci, a bracia przyjaciółmi braci. Niektórzy z nich 
występowali jednak przeciwko sobie. Biorąc więc sobie za wzór 
tych, którym wedle waszej oceny ich czyny wyszły na dobre, słusz-
nego dokonacie wyboru.959 [7,25] Lecz może już dość o tych sprawach.

Mego ciała, synowie, gdy umrę, nie oblekajcie ani w złoto, ani 
w srebro, ani w nic innego, lecz jak najśpieszniej oddajcie je ziemi. 
Cóż bardziej błogosławionego, niż zostać pogrzebanym w ziemi,960 
która rodzi i żywi wszystko to, co piękne, wszystko to, co dobre? 
W szczególny sposób stałem się przyjacielem ludzi, a teraz, jak sądzę, 
radość sprawi mi zjednoczenie się z tą dobroczynną dla ludzi siłą.961

958 Cyrus powraca usilnie i w tonie coraz bardziej uroczystym do myśli, którą 
wyraził już wcześniej (8,7,15).

959 Pomimo tych rad Kambyzes zabił Tanaoksaresa, a ostatecznie poniósł śmierć 
od samemu sobie zadanej rany (Herodot 3,64). Proroctwo ex eventu jest uzasadnione 
boskimi objawieniami, jakich doznał Cyrus.

960 W odróżnieniu od Hellenów, u których na równi z grzebaniem zmarłych 
rozpowszechniony był zwyczaj kremacji, Persowie ‒ wyznawcy Zaratustry ‒ by nie 
kazić świętych żywiołów, czyli ognia, ziemi i wody, pokrywali ciała zmarłych wo-
skiem i dopiero wtedy składali je w ziemi (Herodot 1,140; 3,16; Strabon 15,3,20; 
Cyceron, Tusc. 1,45. 108); por. także wyżej, 3,3,3; 7,3,5. Do tego passusu Cyropedii 
nawiązuje Cyceron w Prawach (Leg. 2,22,56). Herodot (1,140) także uchyla rąbka 
tajemnicy, dotyczącej innego szczegółu obrządku funeralnego Persów, stwierdzając, 
„że zwłoki Persa nie wprzód są grzebane, aż je ptak albo pies rozwłóczy. O ma-
gach, co prawda, wiem z pewnością, że tak postępują: bo czynią to całkiem otwar-
cie” (przekład S. Hammer); zob. też Agatiasz (2,22‒23). Herodot nie zdawał sobie 
sprawy, że przekazana przez niego informacja dotyczy wyznawców religii Zaratu-
stry. Tego rodzaju rytuał pogrzebowy nie dotyczył oczywiście perskich władców, 
bez względu na to, czy chcieli, czy też nie, uchodzić za wyznawców Zaratustry. 
Świadczy o tym czworoboczny, marmurowy grobowiec Cyrusa w Pasargadach, swe-
go czasu bogato wyposażony według świadectwa Arriana (Anab. 6,29), oraz skalne 
grobowce nekropoli królewskiej w Naksz(Naqsh)-i-Rustam; zob. Ktezjasz (Pers. 9; 
13; 15; 44; 45 = Focjusz 72,37a; 38a; 41b; 42a = FGrHist 688 F13,19; 15,47; 15,49); 
Diodor Sycylijski (17,71), Arrian (Anab. 3,22), Plutarch (Alex. 30), Justyn (11,15).

961 Wielkie przesłanie tej konkluzji: Cyrus, „przyjaciel ludzi” (φιλάνθρωπος [filán-
thropos]), pragnie poprzez śmierć połączyć się z ziemią, która jest dobrodziejką ludzi.
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[7,26] Ale, jak mi się wydaje ‒ mówił ‒ moja dusza zaczyna już 
uchodzić z tych członków ciała, które zazwyczaj u wszystkich opusz-
cza najpierw.962 Jeżeli więc ktoś z was czy to chce uścisnąć mą pra-
wicę, czy też pragnie spojrzeć mi w oczy, kiedy jeszcze żyję, niech 
podejdzie. Kiedy jednak się zakryję,963 proszę was, synowie, by nikt 
z ludzi nie oglądał więcej mego ciała, ani wy także. [7,27] Zaproście 
natomiast wszystkich Persów i sprzymierzeńców do mego grobu, 
żeby radowali się wraz ze mną, iż odtąd będę już na tyle bezpieczny, 
by nigdy więcej nie doznać nic złego, bez względu na to, czy będę 
obcował z bogami, czy będę nicością.964 Nie zważając, jak wielu ich 
przybędzie, wszystkim okażcie wdzięczność965, na ile przystoi, gdy 
czci się pamięć szczęśliwego męża, po czym ich odprawcie. [7,28] I to 
zapamiętajcie na koniec ‒ dodał ‒ że tylko dzięki wyświadczaniu do-
brodziejstw przyjaciołom uda się wam poskromić wrogów.966 A teraz 
żegnajcie, kochani synowie, i matce przekażcie słowa pożegnania 
ode mnie! I wy wszyscy obecni tu i nieobecni przyjaciele, żegnajcie.

Kiedy to powiedział i pożegnał się ze wszystkimi, zasłonił się 
i tak umarł.

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
967{[8,1] Że królestwo Cyrusa stało się najpiękniejsze i najwięk-

sze w Azji, stanowi dowód samo dla siebie. Ku wschodowi sięgało 

962 Tj. kończyny.
963 Czując zbliżającą się śmierć, człowiek starożytny zakrywał sobie głowę. 

Wzmianka o tym geście jest prawdopodobnie przypomnieniem obrazu śmierci Sokra-
tesa, takiej, jaką opisał Platon w zakończeniu Fedona (Phd. 118a). Ksenofont nie był 
świadkiem śmierci swego nauczyciela, ponieważ przebywał wtedy w Azji Mniejszej 
po powrocie z wyprawy Dziesięciu Tysięcy. Zob. opis śmierci Pompejusza u Plutarcha 
(Pomp. 79,5) oraz Cezara u Swetoniusza (Caes. 82,2) i Plutarcha (Caes. 66,12).

964 Zob. wyżej, 8,7,17. 22. Takie same rozważania o istocie śmierci prowadzi 
u Platona (Apol. 40c) Sokrates.

965 „Okazanie wdzięczności” ma się najprawdopodobniej sprowadzać do rozda-
nia darów, by uczcić pamięć władcy, który dysponował przecież wielkim majątkiem.

966 Cyrus podejmuje na nowo myśl wyrażoną już wcześniej (8,7,7), a Sokrates 
werbalizuje ją w innym dziele Ksenofonta (Mem. 2,1,19. 28). W postępowaniu wo-
bec nieprzyjaciół Ksenofont domaga się mniej mściwości, a więcej sprawiedliwości.

967 Rozdział 8. stanowi niewątpliwie dodatek, ale nie ma podstaw, by sądzić, że 
nie jest on autorstwa Ksenofonta. Identycznie skonstruowane zakończenie znajdujemy 
w Ustroju politycznym Sparty, gdzie w rozdziale uzupełniającym autor dystansuje się 
od wyrażanego wcześniej, w toku całego dzieła, podziwu. Redakcję obszerniejszych 
dzieł Ksenofont rozkładał na lata, jest więc naturalne, że aktualne wydarzenia wnosiły 
korektę do idei i intencji autora, a niekiedy doprowadzały nawet do sprzeczności w gło-
szonych przez niego poglądach. Niniejszy epilog nosi tak wyraźne znamię aktualności, 
że bez wahania można go datować na czas przed wstąpieniem na tron Artakserksesa III 
Ochosa w 358 r. Rewolta perskich prowincji w 362 r. była znakiem chylenia się pań-
stwa ku upadkowi, a energiczne środki zaradcze, przedsięwzięte przez młodego króla, 
odebrałyby Ksenofontowi powody do tak surowej oceny Persji i Persów.
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granicami Morza Czerwonego, ku północy – Pontu Euksyńskiego, 
ku zachodowi – Cypru i Egiptu, ku południowi – Etiopii.968 Mimo 
takiej wielkości zarządzane było jedną tylko wolą Cyrusa, a on trak-
tował swoich poddanych jak własne dzieci i troszczył się o nich, 
a ci szanowali Cyrusa jak ojca.969 [8,2] Skoro jednak Cyrus zmarł, 
jego synowie natychmiast wszczęli spory, natychmiast miasta i ludy 
zbuntowały się i wszystko się rozprzęgło.970 Na dowód, że mówię 
prawdę, zacznę swój wywód od tego, co wchodzi w zakres spraw 
boskich.

Wiem, że przedtem król i jego podwładni971 nawet wobec tych, 
którzy dopuścili się największych zbrodni, złożywszy przysięgę ‒ 
dotrzymywali jej, uczyniwszy obietnicę ‒ dotrzymywali danego 
słowa. [8,3] Jeśliby tak nie postępowali i nie cieszyliby się tak dobrą 
sławą, nikt nie miałby do nich zaufania, tak jak obecnie nikt im już 
nie ufa, skoro poznano ich bezbożność. Swego czasu również nie 
okazaliby im takiego zaufania stratedzy, którzy wyruszyli z Cyru-
sem, a właśnie dlatego, że uwierzyli dawnej o nich opinii, wydali 
siebie samych w ich ręce, a zaprowadzeni do króla, zostali stra-
ceni przez ścięcie.972 Życie straciło również wielu uczestniczących 

968 Zob. wyżej, 8,6,21, oraz przyp. 929. Ksenofont się powtarza, lecz fragment ten 
pełni rolę nowego wstępu do rozważań, tym razem o dekadencji perskiego imperium.

969 Tak samo sławi Cyrusa Herodot (3,89); zob. też Ajschylos (Pers. 768–773).
970 Ksenofont nawiązuje tutaj do wzajemnej rywalizacji między Kambyzesem 

a jego młodszym bratem, która doprowadziła do śmierci Tanaoksaresa-Bardii. 
Zgodnie z antyczną tradycją rządy starszego syna Cyrusa, Kambyzesa (lata: 
527–522), miały charakter despotyczny. Według oficjalnej perskiej wersji (napis 
w Behistun), z którą w zasadzie zgadzają się autorzy antyczni (Herodot, Ktezjasz, 
Pompejusz Trogus), Kambyzes, wyruszając na wyprawę do Egiptu, rozkazał zabić 
swojego brata Bardiję. To zabójstwo stało się z kolei przyczyną wystąpienia samo-
zwańca – maga Gaumaty, który podczas nieobecności Kambyzesa, wykorzystując 
jego niepopularność, ogłosił siebie Bardiją i szybko przeciągnął na swoją stronę 
Persję, Medię i wiele innych prowincji (wiosna 522 r.). Kambyzes zmarł, nie zdą-
żywszy przeciwstawić się Pseudo-Bardii. Rebelię stłumił przedstawiciel młodszej 
linii królewskiego rodu Achemenidów, Dariusz (I), syn Hystaspesa, który usunąw-
szy samozwańca i objąwszy władzę królewską (jesień 522 r.), jeszcze przez ponad 
półtora roku musiał gasić lokalne powstania oraz likwidować uzurpatorów i samo-
zwańców (lata: 522–520). Uczeni nowożytni w ocenie powstania Bardii-Gaumaty 
idą w większości za tradycją antyczną, ale nie brakuje też takich, którzy twierdzą, 
że po śmierci Kambyzesa rzeczywiście objął władzę jego brat Bardija, a w charak-
terze uzurpatora wystąpił Dariusz, usuwając i zniesławiając prawowitego dziedzica 
tronu.

971 Jak wynika z tekstu poniżej, Ksenofont ma na myśli Tissafernesa i zdaje się 
w ten sposób tłumaczyć zaufanie, jakim bezpodstawnie obdarzyli tego satrapę greccy 
strategowie, dowodzący Dziesięcioma Tysiącami, po czym zaproszeni na rozmowy 
padli ofiarą jego zdrady (Anab. 2,5,16–34).

972 sWego czasu ‒ po śmierci Cyrusa Młodszego w bitwie pod Kunaksą (bli-
sko Babilonu, ok. 60 km, Ksenofont nie zobaczył więc legendarnego miasta) 
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w wyprawie barbarzyńców, których oszukano rozmaitymi dowoda-
mi zaufania, każdego innym. [8,4] Obecnie są jeszcze o wiele gorsi. 
Dawniej, jeśli ktoś czy to narażał życie dla króla, czy zdobywał 
dla niego jakieś miasto, czy jakiś lud podbijał, czy też dokonywał 
innego pięknego lub chwalebnego czynu, człowiek taki otaczany 
był największym szacunkiem. Teraz ktoś taki jak Mithradates, który 
wydał swego ojca Ariobarzanesa, oraz ktoś taki jak Rheomithres, 
który żonę, dzieci i synów przyjaciół pozostawił jako zakładników 
u Egipcjanina i złamał najbardziej solenne przysięgi, uchodzą za 
pożytecznych dla króla i cieszą się największą czcią.973 [8,5] Obserwu-
jąc więc takie postępowanie, wszyscy mieszkańcy Azji zwracają się 
ku bezbożności i niesprawiedliwości, bo jacy są przywódcy, takimi 

greccy najemnicy znaleźli się w poważnych kłopotach. Zwycięski król Artak-
serkses II, brat zbuntowanego Cyrusa, zażądał od Greków (było ich mniej wię-
cej 10 000) poddania się i złożenia broni. Poseł króla, Tissafernes, zapowiadał, 
że król im przebaczy i zostanie ich przyjacielem. Grecy, nie dowierzając, roz-
poczęli odwrót. Nad rzeką Zapatas dowódcy i lochagowie udali się na dalsze 
narady z Tissafernesem. Naczelny dowódca Hellenów, Klearch, zabrał ze sobą 
5 strategów i 25 lochagów. Tissafernes jednak podstępnie ich pojmał i kazał 
ściąć lochagów (Anab. 2,6,1). W Babilonie zabito potem strategów. Wojsko 
było załamane: w środku wrogiego terytorium wymordowano dowódców, a za 
Grekami rusza w pościg jazda Tissafernesa. Ducha armii ocalił… Ksenofont 
(Anab. 3,1,17‒18), po czym rozpoczął się odwrót Dziesięciu Tysięcy, czyli ana-
baza.  sTraTeDzy, którzy Wyruszyli z cyruseM ‒ chodzi niewątpliwie o Greków 
z wyprawy Dziesięciu Tysięcy i Cyrusa Młodszego, którego nie był godny jego 
brat Artakserkses II. Zdanie implikuje, że Artakserkses jest właśnie tym bratem 
(zmarł w 359 r.), który na zawsze wzbudził u Hellenów nieufność wobec króla 
perskiego. W Anabazie Ksenofont w żywych barwach kreśli nieuczciwość jego 
satrapy Tissafernesa.  WyDali siebie saMych W ich ręce ‒ tj. w ręce króla per-
skiego, o którym jest mowa w całym tym passusie, oraz w ręce satrapów, jego 
podwładnych.

973 MiThraDaTes, który wydaŁ sWego oJca ariobarzanesa ‒ przykład jest do-
brze dobrany, ponieważ Ksenofont wskazuje krąg najbardziej godnych potępienia 
zdrajców pośród dostojników państwa perskiego. W roku 362/361, w czasie po-
wszechnej rewolty zachodnich prowincji przeciwko Artakserksesowi II, zbuntowa-
ny satrapa Frygii Ariobarzanes padł ofiarą swego syna Mithradatesa, który wydał 
go królowi. Doprowadzony do Suz Ariobarzanes został tam ukrzyżowany (Diodor 
Sycylijski 15,90–92; Nepos, Datames 2,5nn.; Harpokration, s.v. Ἀριοβαρζάνης 
[Ariobarzánes]).  rheoMiThres, który żoNę, Dzieci i synóW przyjacióŁ pozostawiŁ 
jako zakŁadNików u egiPcJanina ‒ Rheomithres, zastępca Orontesa, przywódcy 
zbuntowanych satrapów, został wysłany do Egiptu, żeby prosić o pomoc króla Ta-
chosa (panował w latach: 362‒360). Otrzymał od niego 500 talentów i 50 okrętów 
wojennych, w zamian pozostawiając jako zakładników własną żonę i dzieci oraz 
synów kilku innych zbuntowanych satrapów. Po powrocie do Azji, nie troszcząc 
się o losy rodziny, zdradził, tak jak Orontes, sprawę rebelii i doprowadził przed 
oblicze króla przywódców buntu, a także przekazał władcy fundusze otrzymane 
od Tachosa, dzięki czemu udało mu się powrócić do łask Artakserksesa (Diodor 
Sycylijski 15,92).
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stają się na ogół ich poddani.974 Tak zatem stali się obecnie o wiele 
bardziej występni,975 niż byli dawniej.

[8,6] A oto jak w pogoni za pieniędzmi schodzą na drogę niespra-
wiedliwości. Pojmują mianowicie nie tylko tych, którzy rzeczy-
wiście dopuścili się wielu przestępstw, ale i tych, którzy niczego 
złego nie zrobili, i zmuszają ich wbrew prawu do płacenia okupu. 
Toteż ci, którzy uchodzą za bogatych, żyją w nie mniejszym stra-
chu niż pospolici przestępcy. I nie chcą zarówno dostać się w ręce 
potężniejszych od siebie, jak i nie mają odwagi stawić się do armii 
królewskiej. [8,7] Dlatego każdy, kto prowadzi z nimi wojnę, może 
swobodnie poruszać się po kraju bez walki976 z powodu ich braku 
czci wobec bogów i niesprawiedliwości wobec ludzi. Są pod tym 
względem obecnie o wiele bardziej zepsuci niż dawniej.

[8,8] Teraz z kolei powiem o tym, że i o sprawność fizyczną nie 
troszczą się tak jak dawniej. Było przecież u nich w zwyczaju, że ani 
nie pluli, ani nie smarkali.977 Jest oczywiste, że postanowili tak nie 
po to, by zatrzymywać wilgoć zgromadzoną w ciele, lecz dlatego, 
że chcieli przez trud i pot fizycznie się zahartować. Obecnie panuje 
u nich jeszcze zwyczaj, żeby nie pluć ani nie wycierać nosa, lecz 
w żadnym wypadku nie ułatwia się przyswajania pokarmów przez 
uprawianie ćwiczeń fizycznych.978 [8,9] Dawniej mianowicie mieli 
zwyczaj spożywania jednego tylko posiłku,979 ażeby móc cały dzień 

974 Tę samą myśl o współzależności między rządzącymi a rządzonymi autor 
wypowiedział już wcześniej (8,1,8).

975 występNi (ἀθεμιστότεροι [athemistóteroi]) ‒ przymiotnik ἀθέμιστος [athémistos] 
został użyty przez Homera (Od. 9,106. 428) jako epitet określający cyklopów.

976 Konkluzja oparta na własnym doświadczeniu autora z wyprawy Dziesięciu 
Tysięcy, kiedy to Persowie nie byli w stanie poważnie zagrozić Grekom i przeszko-
dzić im w marszu spod Kunaksy w Babilonii nad Morze Czarne. W przekonaniu 
Ksenofonta taki stan rzeczy pogłębił się obecnie, a więc po roku 362. Niewątpliwie 
autor, by dowieść swoich racji, popada w przesadę, o czym mógł przekonać się Alek-
sander Wielki. Zob. także niżej, 8,8,21.

977 Zob. wyżej, 8,1,42.
978 zWyczaJ, żeby nie pluć ani nie wycierać nosa ‒ nie ma tu sprzeczności z tym, 

co powiedziano wcześniej (1,2,16). Dawniej to wyćwiczenie nie pozwalało pluć 
i smarkać, obecnie, kiedy Persowie zarzucili ćwiczenia fizyczne, przestrzegają tego 
zakazu jedynie na mocy głęboko zakorzenionego zwyczaju, być może o podłożu 
religijnym. Myśl dotyczy wyłącznie porzucenia dbałości o kondycję.  PrzysWaJa-
nia pokarmów (ἐκπονεῖν [ekponeín]) – grecki czasownik, mający często u Ksenofon-
ta znaczenie medyczne (z domyślnym lub dodanym w akuzatiwie rzeczownikiem 
δίαιτα [díaita] lub σίτα [síta] ‒ ‘pożywienie’), oznacza ‘przyswajanie, przerabianie 
[pokarmów]’ dzięki ćwiczeniom fizycznym (Inst.Cyr. 1,2,16; 1,6,17; Mem. 1,2,4; 
Oec. 11,12–13). Odnośnie do innego, podstawowego znaczenia tego czasownika 
zob. wyżej, 8,2,24.

979 Ksenofont zgadza się pod tym względem z Herodotem (7,120), u którego 
nawet król Kserkses przyzwyczajony jest do jedzenia raz dziennie, tyle że wystaw-
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poświęcić na zajęcia i wysiłek fizyczny. Obecnie nadal panuje jesz-
cze zwyczaj przyjmowania jednego tylko posiłku, lecz przystępują 
do jedzenia w porze bardzo wczesnego śniadania, po czym trawią 
czas na jedzeniu i piciu aż do tej pory, kiedy najbardziej spóźnieni 
udają się na spoczynek.

[8,10] Było u nich w zwyczaju nie przynosić spluwaczek na uczty, 
oczywiście z powodu przeświadczenia, że umiar w piciu łatwiej 
pozwala zachować sprawność ciała i ducha. Obecnie nadal jeszcze 
obowiązuje u nich ów zakaz przynoszenia spluwaczek, piją jednak 
tak wiele, że zamiast przynosić, sami są wynoszeni, bo nie są w sta-
nie wyjść wyprostowani.980

[8,11] Lecz jeszcze i to należało u nich do rodzimego obyczaju, aże-
by podczas marszu ani nie jeść, ani nie pić, ani jawnie nie załatwiać 
żadnych potrzeb naturalnych. Obecnie nadal obowiązuje ich nakaz 
powstrzymywania się od tego rodzaju rzeczy, lecz etapy drogi od-
bywają tak krótkie, iż nie ma w tym nic szczególnie dziwnego, że są 
w stanie powstrzymać się na ten czas od załatwiania swoich potrzeb.

[8,12] Dawniej również znacznie częściej wyruszali na polowanie, 
jako że polowania zapewniały dość ćwiczeń zarówno dla nich sa-
mych, jak i dla ich wierzchowców. Odkąd jednak król Artakserkses 
i jego dwór zasmakowali w piciu wina, ani sami już więcej nie 
wyjeżdżają, ani innych, jak niegdyś, nie zabierają na polowania.981 

ność tego „posiłku” wywołuje dowcipny komentarz Abderyty Megakreona, w Cyro-
pedii jednak autor każe Persom trzymać się obyczaju greckiego i spożywać śniadanie 
(ἄριστον [áriston]) oraz obiad (δεῖπνον [deípnon]).

980 Ksenofont nie wzdraga się przed poruszaniem tego rodzaju tematów; por. 
wyżej, 7,5,40, oraz zaraz niżej 8,8,11. Spluwaczki (προχοΐδες [prochoídes]), specjalne 
naczynia do załatwiania naturalnych potrzeb (Hesychios, s.v.), były wykorzystywane 
podczas greckich, a potem rzymskich uczt, a zwyczaj ten Athenajos (12,17 = 519e; 
por. także 11,94 = 496d) wywodzi z osławionego swym wyrafinowaniem greckiego 
miasta Sybaris w południowej Italii. Obżarstwo i opilstwo wytykają Persom Herodot 
(1,133) i Strabon (15,3).

981 Mowa o Artakserksesie II o przydomku Mnemon (‘Pamiętliwy’; panował 
w latach: 404–359), starszym synu króla Dariusza II i Parysatydy, słabym i znie-
wieściałym władcy, całkowicie niepodobnym do swego młodszego brata Cyrusa, 
którego Ksenofont (Anab. 1,9) stawiał za wzór staroperskiej dzielności i szlachet-
ności, chociaż u Plutarcha (Artax. 6,4) to właśnie Cyrus chwali się Spartanom, 
że ma tęższą głowę od brata, a więc może wypić więcej wina niż on. Także inni 
autorzy antyczni wspominają o słabości Persów do wina (np. Herodot 1,133; Hera-
klejdes z Kyme [FGrHist 689 F2] u Athenajosa 4,26 = 145c). Sprzeczność z opinią 
wyrażoną wcześniej (8,1,36), że jeszcze obecnie król i jego otoczenie zajmują się 
polowaniem, da się wytłumaczyć w ten sposób, że wszystkie określenia zawiera-
jące słówko ‘obecnie’ (νῦν [nýn]) w rozdziale 8. ostatniej księgi Cyropedii odnoszą 
się do czasu, kiedy Ksenofont zmienił swoje zdanie o Persji, natomiast odniesie-
nia wcześniejsze dotyczą okresu, kiedy autor Persję i jej zwyczaje wprowadzone 
przez Cyrusa Starszego jeszcze bez zastrzeżeń podziwiał. Podobny charakter mają 



404 Ksenofont    Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia)

A kiedy ktokolwiek okazuje chęć do wysiłku i poluje w otoczeniu 
swoich jeźdźców, nie ukrywają wobec niego zazdrości i nienawi-
dzą go jako lepszego od siebie.982

[8,13] Nadal panuje u nich jeszcze obyczaj wychowywania dzieci 
na dworze królewskim.983 Poszła jednak w zapomnienie nauka jazdy 
konnej i ćwiczeń, a to z tego powodu, że nie mają gdzie zaprezen-
tować swych umiejętności, żeby zasłużyć na pochwałę.984 I kiedy 
dawniej chłopcy byli świadkami spraw sądowych, które rozstrzy-
gano sprawiedliwie, mieli możliwość uczenia się sprawiedliwości, 
sytuacja uległa jednak całkowitemu odwróceniu,985 widzą bowiem 
wyraźnie, że procesy wygrywają ci, którzy więcej zaoferują. [8,14] 
Dawniej chłopcy poznawali właściwości płodów ziemi, ażeby wy-
korzystywać te pożyteczne, a strzec się szkodliwych.986 Obecnie 
wygląda na to, że zdobywają tę wiedzę tylko po to, ażeby móc 
wyrządzić jak najwięcej zła, bo z pewnością nigdzie indziej niż 
tam więcej ludzi nie umiera i nie zostaje okaleczonych z powodu 
trucizny.

[8,15] Obecnie są także o wiele bardziej zniewieściali, niż byli 
w czasach Cyrusa. Wówczas korzystali jeszcze z wychowania 
i powściągliwości Persów, a z szat i przepychu Medów. Obecnie 
natomiast pozwalają na to, by dzielność Persów poszła w zapo-
mnienie, a zachowują miękkość Medów.987 [8,16] Pragnę ukazać 
owe przejawy ich zniewieściałości. Przede wszystkim nie wystar-
czają im już tylko miękko wyściełane łoża, lecz nawet nogi łóżek 
stawiają na dywanach, ażeby twardość podłogi osłabiać miękko-
ścią dywanu. A ponadto, jeśli chodzi o potrawy, których sposób 
podawania na stół został wynaleziony dawniej, to z żadnej nie 
rezygnują, lecz ciągle wymyślają nowe. I z deserami postępują 

uwagi o nieumiarkowaniu Persów (8,8,10), praktykowaniu przez nich jazdy konnej 
(8,8,13. 19) i wprowadzonych do tej dyscypliny udogodnieniach (8,8,19), które 
w istocie nie pozostają w sprzeczności z tym, co Ksenofont twierdził wcześniej 
(4,3,23; 5,2,17).

982 Dworzanie królewscy są zazdrośni o tych wszystkich, którzy z własnej woli 
organizują się i razem wyruszają na polowanie. Grupa polujących wspólnie przyja-
ciół budziła zapewne u innych dworzan zawiść, że nie są w stanie sprostać takiemu 
zadaniu.

983 Zob. wyżej, 1,2,3nn.; 7,5,86; 8,6,10, oraz Anab. 1,9,2nn.
984 Tego rodzaju prezentacje umiejętności jazdy konnej opisuje autor w pisemku 

Dowódca jazdy (3); zob. także Ksenofont (Equestr. 11,8–12).
985 Tj. biegunowo się zmieniła; por. Herodot (3,3), Platon (Soph. 242a).

986 Strabon (15,3,18) pisał: „Wieczorem młodzieńcy wprawiają się w sadzeniu 
drzew, zbierają też lecznicze korzenie”. O znaczeniu, jakie Cyrus nadawał wiedzy 
medycznej, Ksenofont wspominał już na początku Cyropedii (1,6,15).

987 Zob. wyżej, 1,3,2.



 Księga ósma    8,12–20 405

podobnie. W obydwu bowiem dziedzinach pozyskują wynalaz-
ców coraz to nowych przyjemności.988 [8,17] W zimie natomiast nie 
dosyć im okrywać tylko głowę, ciało i nogi, lecz ponadto noszą 
sięgające czubków dłoni futrzane rękawy i rękawiczki. W lecie 
z kolei nie zadawala ich ani cień drzew, ani skał, lecz przebywając 
w tym cieniu, mają przy sobie służących, którzy troszczą się dla 
nich o dodatkowy, sztucznie stworzony cień.989 [8,18] A poczytują 
to sobie za powód do dumy, jeśli mają jak najliczniejszą kolek-
cję pucharów.990 Jeśli wszakże zdobyli je na drodze jawnej nie-
sprawiedliwości, nie odczuwają w związku z tym najmniejszego 
wstydu, tak bardzo nasiliła się u nich pogarda dla prawa i żądza 
brudnego zysku.

[8,19] Dawniej zgodnie z rodzimą tradycją starali się, by nikt 
nie widział, że odbywają drogę na piechotę, i to nie z innego po-
wodu, jak tylko dlatego, by osiągnąć mistrzostwo w jeździe kon-
nej.991 Obecnie większe derki przykrywają ich konie niż [ich] łoża. 
Troszczą się nie tyle o właściwą postawę jeździecką, co o wygodę 
podczas siedzenia w siodle. [8,20] Czyż w takim razie nie jest oczy-
wiste, że w sztuce wojennej są teraz pod każdym względem gorsi 
niż dawniej? W minionym czasie obowiązywał u nich miejscowy 
obyczaj polegający na tym, że właściciele ziemscy dostarczali ze 
swoich posiadłości jeźdźców na wojnę, jeśli trzeba było ruszyć na 
wyprawę wojenną, podczas gdy ochronę kraju powierzano wzię-
tym na żołd najemnikom. Obecnie odźwiernych, piekarzy, kucharzy, 
podczaszych, kąpielowych, nakładających potrawy, sprzątających 
ze stołu, prowadzących do łoża, budzących ze snu i fryzjerów, któ-
rzy ich podmalowują i szminkują oraz ogólnie doprowadzają do 

988 Co do wyrafinowania Persów pełen oburzenia Ksenofont wypowiada taką 
samą opinię w Agesilaosie (9,3), tj. w okresie bez wątpienia nieco późniejszym od 
momentu zredagowania epilogu Cyropedii. Ciekawe szczegóły na temat umiłowania 
przez Persów przepychu podaje Athenajos (2,31 = 48c‒f) w ślad za Heraklejdesem 
z Kyme. Już Herodot (1,133) stwierdzał, że Persowie podczas uczty zadowalają się 
kilkoma potrawami, ale szczególne zamiłowanie przejawiają dla rozlicznych i uroz-
maiconych deserów, a Kserkses według Cycerona (Tusc. 5,7,20) wyznaczał nagrody 
dla tego, kto dostarczy mu nowej rozkoszy kulinarnej; zob. też Athenajos (12,9 = 
514e; 12,39 = 529d; 12,55 = 539b; 12,64 = 545d), Temistiusz (34,17,5). O armii 
kucharzy, która towarzyszyła królowi perskiemu i jego satrapom podczas wypraw 
wojennych, i o bogactwie wiezionej przez nich zastawy stołowej zob. Herodot (7,83. 
187; 9,80 i 82), Ksenofont (Anab. 4,4,21).

989 Cień ów tworzyły parasole. Na płaskorzeźbach w Persepolis widnieje wiele 
wizerunków króla perskiego, za którym kroczą dwaj służący: jeden z nich niesie wa-
chlarz, a drugi – parasol. W Helladzie posługiwały się parasolami, jako osłoną przed 
słońcem, z reguły tylko kobiety.

990 Zob. wyżej, 8,4,15.
991 Zob. wyżej, 4,3,22n.
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porządku, ich wszystkich możni uczynili jeźdźcami, ażeby służyli 
im za wypłacany żołd.992

[8,21] Wydaje się, że jest ich cały tłum, lecz żaden z nich pożytek 
na wojnie. Fakty mówią same za siebie. Oto po ich kraju swobodniej 
poruszają się wrogowie niż przyjaciele.993 [8,22] Cyrus zniósł sposób 
walki polegający na rażeniu pociskami na odległość, w zamian za-
opatrzył w pancerze samych [jeźdźców] i konie, a dając każdemu do 
ręki jeden oszczep, zmusił jeźdźców do prowadzenia walki wręcz, 
w bezpośredniej bliskości.994 Obecnie już ani nie nękają przeciwnika 
pociskami miotanymi na odległość, ani nie potykają się wręcz. [8,23] 
Piesi są wyposażeni w plecione tarcze, szerokie, zakrzywione noże 
i topory, tak jak walczyli w czasach Cyrusa,995 ale i oni również nie 
kwapią się do walki wręcz. [8,24] Także rydwanów zaopatrzonych 
w kosy nie używają już zgodnie z przeznaczeniem, do jakiego stwo-
rzył je Cyrus.996 On dodał znaczenia woźnicom i uczynił ich godnymi 
podziwu dzięki temu, że używał [rydwanów] do rozbijania ciężko-
zbrojnych. Obecnie nie znają oni takiej roli powożących rydwanami 
i wydaje im się, że niewyćwiczeni dorównają wyćwiczonym. [8,25] 
Tacy [woźnice] ruszają do ataku, lecz nim znajdą się wśród nie-
przyjaciół, jedni z ochotą wypadają z wozu, a inni wyskakują, tak 
że zaprzęgi pozbawione woźniców częstokroć wyrządzają więcej 
złego przyjaciołom niż wrogom.997 [8,26] I dlatego, odkąd zdają sobie 
sprawę, jak wygląda ich przygotowanie wojenne, ustępują miejsca 

992 odźwierNycH, piekarzy, kucHarzy, PoDczaszych ‒ Ksenofont (Hist.Graec. 
7,1,38) przytacza słowa Antiocha z Arkadii obrazujące przepych na dworze kró-
la perskiego, z jakim zetknęli się przedstawiciele miast greckich podczas kongre-
su zwołanego do Suz w 367 r.: król ma więcej piekarzy, kucharzy, podczaszych 
i odźwiernych niż ludzi zdolnych do walki.  fryzJeróW, którzy ich podmalowują 
i szmiNkują ‒ zob. wyżej, 1,3,2; 8,1,41; oraz przyp. 45.

993 Ksenofont mówi to znowu, tak jak wyżej (8,8,7), na podstawie własnego 
doświadczenia jednego z uczestników (opisanej w Anabazie) wyprawy greckich żoł-
nierzy najemnych. Pomyślny odwrót Dziesięciu Tysięcy słusznie został uznany przez 
współczesnych za świadectwo słabości perskiej monarchii (Izokrates 4,138‒140. 
145–149. 150‒155; 5, 90–92).

994 Zob. wyżej, 2,1,9; 6,2,16; 7,1,31; oraz Ksenofont (Equestr. 12,1. 8). W pan-
cerz został zaopatrzony każdy jeździec, który ponadto otrzymał oszczep, ale tylko 
jeden, ponieważ lewą ręką miał trzymać cugle. W Sztuce jeździeckiej (12,12) autor 
zaleca, by wyposażać jeźdźca w dwa oszczepy: jeden przeznaczony do rzutu i drugi 
pełniący rolę włóczni; por. też wyżej, 4,3,9.

995 Zob. wyżej, 2,1,9; 6,2,16.
996 Zob. wyżej, 6,1,27–30.
997 Znowu uwaga na podstawie osobistego doświadczenia autora Cyropedii – 

wspomnienie z bitwy pod Kunaksą (Anab. 1,8,20). Ksenofont znał doskonale ‒ tak 
jak uczestnicy wszystkich starć i wojen ‒ bezsilną wściekłość żołnierzy zranionych 
przez własne wojsko, toteż zawsze się starał, by nie wyrządzać zła przyjaciołom (np. 
Equit.mag. 1,3; Equestr. 3,6).
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i żaden z nich bez Hellenów już więcej nie podejmuje wojny, ani 
kiedy wojują między sobą, ani kiedy Hellenowie ruszają na nich 
w pole, bo nawet przeciwko nim nauczyli się prowadzić wojny przy 
pomocy Hellenów.998

[8,27] Sądzę zatem, że udało mi się osiągnąć cel moich rozważań. 
Wedle mego przekonania wykazałem bowiem, że Persowie i ich oto-
czenie są dzisiaj bardziej niż dawniej bluźnierczy wobec bogów, bar-
dziej niegodziwi wobec krewnych, bardziej niesprawiedliwi wobec 
innych i bardziej niemęscy w sprawach dotyczących wojny. Jeśli zaś 
ktoś byłby przeciwnego zdania niż ja, to śledząc ich czyny, niechyb-
nie znajdzie w nich potwierdzenie moich słów.}

998 kiedy wojują między sobą ‒ Ksenofont z pewnością ma na myśli nie tylko 
wojnę przedsięwziętą przez Cyrusa Młodszego przeciwko swemu bratu Artakserkse-
sowi. Wykorzystywanie przez perskich królów i satrapów najemnych wojsk grec-
kich, i w konfliktach wewnętrznych, i w działaniach przeciwko samym Hellenom, 
stanowi zarówno dla Ksenofonta (m.in. Anab. 1,4,3; Hist.Graec. 3,2,15), jak i współ-
czesnego mu Izokratesa, o czym już wspominaliśmy (por. wyżej, przyp. 993), dowód 
upadku potęgi militarnej ówczesnego imperium Achemenidów.  naWeT przeciwko 
niM nauczyli się prowadzić WoJny Przy PoMocy hellenóW ‒ Ksenofont (Hist.Graec. 
3,2,15) pamięta o własnym uczestnictwie w kampaniach na terenie Azji Mniejszej, 
jakie armia spartańska prowadziła pod rozkazami najpierw Thibrona, a potem Derky-
lidasa i Agesilaosa w latach: 399‒395, po zakończeniu odwrotu Dziesięciu Tysięcy. 
Wojsko spartańskie walczyło wówczas przeciwko Grekom w służbie Tissafernesa 
i Farnabazosa. Tak jak wyżej, Ksenofont może posługiwać się przykładami z prze-
szłości dla uzasadnienia swojego obecnego krytycznego nastawienia do Persji. Jego 
spostrzeżenie zachowa aktualność aż do czasów wyprawy Aleksandra Wielkiego. 
Wiadomo przecież, ile kłopotu sprawili Aleksandrowi greccy najemnicy broniący 
sprawy ostatniego perskiego króla Dariusza III ‒ w bitwie nad Granikiem, podczas 
obrony Halikarnassu oraz w głównych bitwach pod Issos i Gaugamelą stanowili waż-
ną część nieprzyjacielskiego wojska. Z drugiej strony obecność tych najemników 
greckich u Persów i ich niechęć do Aleksandra są wymowne: pokazują, że w oczach 
wielu Greków (zwłaszcza małoazjatyckich) był on władcą obcym i znacznie gorszym 
niż „barbarzyńscy” Persowie.




