
PRZEGLÑD TREÂCI

księGa 1
[1,1‒3] ‒ przyczyny napisania dzieła; [4‒5] ‒ wielkość postaci Cyrusa i zasięg jego 

imperium; [6] ‒ zapowiedź opowieści o pochodzeniu i wychowaniu Cyrusa;
[2,1] ‒ najbliżsi przodkowie i wygląd zewnętrzny Cyrusa; [2] ‒ specyficzny 

charakter perskiego prawodawstwa; [3‒5] ‒ „wolny plac” i podział męskiej części 
ludności na cztery grupy; [6‒8] ‒ sposób wychowania grupy pierwszej, czyli chłop-
ców; [9‒12] ‒ sposób wychowania efebów; [10] ‒ polowanie dobrym przygotowaniem 
do radzenia sobie w wojsku i na wojnie; [13] ‒ tryb życia mężczyzn w sile wieku; 
[14] ‒ tryb życia i funkcje pełnione przez „starszych”; [15] ‒ dalszy opis ustroju Per-
sów: publiczna szkoła sprawiedliwości; [16] ‒ powściągliwość Persów w załatwianiu 
potrzeb naturalnych i pozbywaniu się wydzielin z organizmu / autor przechodzi do 
opowieści o Cyrusie;

[3,1] ‒ w wieku około 12 lat przybywa wraz z matką do dziadka Astyagesa na jego 
polecenie; [2] ‒ serdeczne powitanie wnuka z dziadkiem / zachwyt Cyrusa nad jego 
strojnym wyglądem; [3] ‒ dziadek wszędzie zabiera go ze sobą / Cyrus otrzymuje 
bogate medyjskie szaty i uczy się jazdy konnej; [4‒5] ‒ dyskusja Cyrusa z dziadkiem 
podczas posiłku na temat przesadnej wykwintności medyjskich dań w porównaniu 
z perskimi; [6‒7] ‒ dziadek częstuje go mięsem, które Cyrus rozdziela pomiędzy 
służących; [8‒9] ‒ scenka z podczaszym Sakasem, którego Cyrus usiłuje zastąpić; 
[10] ‒ Cyrus w dalszym ciągu rozmowy opisuje pijanego dziadka i jego towarzyszy; 
[11] ‒ odpowiada matce, że nienawidzi Sakasa, bo ten broni mu dostępu do dziadka; 
[12] ‒ bardzo pomocny dziadkowi i wujowi w codziennych potrzebach; [13] ‒ matka 
pyta Cyrusa, czy woli pozostać u dziadka, czy wrócić do domu; [14] ‒ Astyages wy-
licza wnukowi, czym go obdaruje, byleby pozostał przy nim; [15] ‒ Cyrus przekonuje 
matkę, że tylko wśród Medów może się nauczyć jeździć konno; [16] ‒ matka nadal 
namawia syna do powrotu; [17] ‒ opowieść Cyrusa o tym, jak otrzymał w „szkole 
sprawiedliwości” karę chłosty; [18] ‒ dalszy ciąg rozmowy z matką, która ostrze-
ga Cyrusa, że zasady sprawiedliwości u Medów i Persów zasadniczo się od siebie 
różnią;

[4,1] ‒ utrzymuje przyjacielskie stosunki z kolegami, cieszy się także zaufaniem 
ich ojców; [2] ‒ nie odstępuje dziadka w chorobie; [3] ‒ przyczyny gadulstwa Cyrusa; 
[4] ‒ poważnieje z wiekiem / daje wygrywać rówieśnikom w rozmaitych dyscypli-
nach; [5] ‒ dziadek nie może mu nastarczyć zwierząt do polowania w parku, więc 
Cyrus prosi o zgodę na polowanie u boku wuja poza zwierzyńcem; [6] ‒ Cyrus staje 
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się bardziej powściągliwy i nieśmiały; [7] ‒ za zgodą dziadka rusza z wujem w towa-
rzystwie konnej straży na polowanie; [8] ‒ jego dokonania na łowach; [9] ‒ wuj czyni 
mu wyrzuty za zbytnią zuchwałość; [10] ‒ Cyrus obdarowuje dziadka zwierzyną, ale 
gdy ten nie chce przyjąć zdobyczy pozyskanej tak ryzykownie, prosi o przekazanie 
mięsa swoim rówieśnikom; [11] ‒ opowiada chłopcom o zaletach polowania w na-
turze, a nie w parku; [12‒13] ‒ po umówieniu się z chłopcami sprytnie podchodzi 
dziadka, by uzyskać jego zgodę na wspólne z nimi łowy; [14] ‒ Astyages, ustępujący 
wnukowi we wszystkim, organizuje dla niego i pozostałej młodzieży wielkie polo-
wanie, w których sam bierze udział; [15] ‒ radosne zachowanie Cyrusa na polowaniu 
i zadowolenie Astyagesa; [16‒17] ‒ syn Assyryjczyka zamierza polować na terenach 
przygranicznych, ale rezygnuje z tego i postanawia dokonać grabieżczego wypadu 
z fortu na terytorium medyjskie; [18] ‒ Astyages i Kyaksares ruszają na wroga, dołą-
cza do nich Cyrus, który wówczas po raz pierwszy przywdziewa zbroję; [19] ‒ Cyrus 
doradza dziadkowi, jaką obrać taktykę, na co ten przystaje; [20] ‒ Medowie uderzają 
na wroga, a Cyrus galopuje na czele szwadronu; [21] ‒ pogrom wroga, w czym celuje 
Cyrus, mordując uciekinierów; [22‒23] ‒ starcie z Assyryjczykami, którzy rzucają się 
do ucieczki; [24] ‒ Astyages zdaje sobie sprawę, że to Cyrus przyczynił się do zwy-
cięstwa, ale zarazem zagniewany jest na niego z powodu brawury i narażania się na 
niebezpieczeństwo; [25‒26] ‒ na wezwanie ojca Cyrus postanawia powrócić do domu 
/ żegnany przez wszystkich / ofiarowuje [Araspasowi] medyjską szatę / wzajemne 
odsyłanie darów; [27‒28] ‒ długie, pełne wzajemnie wymienianych pocałunków po-
żegnanie z [Artabazosem];

[5,1] ‒ po powrocie ponownie zyskuje sobie szacunek rówieśników; [2‒3] ‒ po 
śmierci Astyagesa Assyryjczyk rozsyła posłów i dary, zwołując koalicję przeciw 
rosnącej sile Persów i Medów; [4] ‒ Kyaksares prosi Persów o militarne wsparcie 
i przysłanie Cyrusa jako dowódcy tego kontyngentu; [5] ‒ zasada, zgodnie z którą 
Cyrus dobiera sobie żołnierzy spośród „równych”; [6] ‒ po mianowaniu dowódcą 
składa bogom ofiary i przystępuje do wygłoszenia pierwszej mowy; [7‒14] ‒ mowa 
do „równych”;

[6,1] ‒ po wysłuchaniu żołnierze udają się w drogę, a Cyrus wraca do domu, 
modli się i wyrusza w towarzystwie odprowadzającego go ojca; [2‒46] ‒ rozmowa 
Kambyzesa z Cyrusem: o konieczności nauczenia się samemu sztuki wieszczbiarskiej 
[2] / o właściwym stosunku do bogów i stosownym formułowaniu zanoszonych do 
nich próśb [3‒6] / zadania władcy i jego pozycja wobec poddanych [7‒8] / o konieczno-
ści zapewnienia środków na wojsko [9‒11] / o konieczności uzyskania wszechstronnego 
wykształcenia przez stratega, a nie tylko wyuczenia się umiejętności taktycznych 
[12‒15] / o konieczności nie tyle opieki nad chorymi, co zapobiegania chorobom i dba-
nia o zdrowie [16‒17] / o zgubnych skutkach bezczynności w wojsku i konieczności 
organizowania zawodów z nagrodami [17‒18] / o tym, że dobry strateg powinien da-
wać żołnierzom nadzieję [19] / powinien nakłaniać ich do posłuszeństwa: zdaniem 
Cyrusa ‒ pochwałą i okazywaniem im szacunku, zdaniem Kambyzesa ‒ jeśli wódz 
uchodzi za rozsądniejszego od nich [20‒21] / o konieczności zdobycia przez wodza 
rzeczywistej wiedzy i biegłości w umiejętnościach służących wojnie [22‒25] / o ko-
nieczności chronienia własnych żołnierzy [26] / o konieczności stosowania podstępów 
i zaskoczenia, ale tylko w stosunku do wroga, i niemożności nauczania tego młodych 
ludzi bezpośrednio [27‒36] / Kambyzes opowiada o innych fortelach umożliwiających 
osiągnięcie przewagi nad wrogiem, w czym wielce pomocne okazuje się doświad-
czenie zdobyte podczas polowań [37‒40] / ojciec dalej tłumaczy Cyrusowi, jak radzić 
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sobie z wrogiem w najrozmaitszych wojennych okolicznościach [41‒43] /  na koniec 
poleca nie zaniedbywać znaków wróżebnych i składania ofiar [44‒46].

księGa 2
[1,1‒3] ‒ Cyrus przybywa do Medii / na granicy żegna się z ojcem / rozmowa 

z Kyaksaresem o liczebności wojska, które przyprowadził; [4] ‒ młodzieniec czyni 
wujowi zarzuty, że nie ujawnił liczebności sił wroga; [5] ‒ Kyaksares wylicza skład 
i podaje wielkość wojska nieprzyjaciół; [6] ‒ wielkość sił medyjskich i rozważania 
nad możliwością powiększenia sił medyjsko-perskich o sprzymierzeńców; [7] ‒ Cyrus 
wypytuje wuja o sposób walki wrogich ludów; [8] ‒ Kyaksares uważa, że należy prosić 
Persów o jeszcze więcej wojska; [9‒10] ‒ Cyrus proponuje, by wszystkich wyposażyć 
w takie uzbrojenie, jakie mają „równi”, na co wuj przystaje; [11] ‒ krótka wypowiedź 
Cyrusa do „równych”; [12‒13] ‒ w pełni popierająca zdanie Cyrusa odpowiedź jednego 
z „równych”, w której określa on pozostałych Persów, mających otrzymać identyczne 
uzbrojenie, jako towarzyszy broni; [14‒18] ‒ przemówienie Cyrusa do perskich żoł-
nierzy, nawołujące do okazywania odwagi takiej jak „równi”, skoro otrzymują takie 
jak tamci uzbrojenie; [19] ‒ wszyscy perscy żołnierze idą za wezwaniem Cyrusa; 
[20‒21] ‒ ponieważ wróg się nie pojawia, Cyrus ćwiczy żołnierzy w doskonaleniu 
starcia wręcz; [22] ‒ wprowadza współzawodnictwo / opracowuje kodeks postępo-
wania dla dowódców poszczególnych typów jednostek; [23‒24] ‒ za dobre szkolenie 
oddziałów awansuje wielu dowódców o jeden stopień w górę, a całym oddziałom 
przyznaje nagrody; [25‒28] ‒ zarządza spanie w namiotach oddziałami i wspólne posił-
ki; [29] ‒ wyciska z żołnierzy poty, zmuszając ich do wysiłku; [30‒31] ‒ gości w swoim 
namiocie dowódców i całe oddziały, nie zapomina także o służbach pomocniczych;

[2,1] ‒ Cyrus zagaja rozmowę o nowych żołnierzach, którzy otrzymali takie uzbro-
jenie jak „równi”; [2‒5] ‒ opowieść Hystaspasa o łakomym wojaku, który stracił i swój 
przydział mięsa, i sos; [6‒9] ‒ opowieść taksjarchy o nie dość jeszcze rozumiejących 
rozkazy żołnierzach, którzy przez pomyłkę eskortowali zbrojnie list, po jaki ów taks-
jarcha posłał do namiotu; [10] ‒ rozbawiony Cyrus bardzo się z takiego nastawienia 
nowo przyjętych żołnierzy cieszy; [11‒16] ‒ scenka z nieskorym do śmiechu i potępia-
jącym dowcipnisiów, wbrew protestom Cyrusa, Aglaitadasem, który w końcu jednak 
się uśmiecha; [17‒20] ‒ Chryzantas wywołuje dyskusję na temat równego udziału 
w korzyściach przez ludzi podłych i szlachetnych; [21] ‒ Cyrus uważa, że należy nad 
tym głosować, a sam opowiada się za faworyzowaniem najdzielniejszych; [22] ‒ pe-
wien taksjarcha podaje przykład żołnierza, który sprzeciwia się równemu podziałowi, 
bo chce odnosić więcej korzyści, a zarazem mniej znosić trudów; [23‒27] ‒ przemowa 
Cyrusa o konieczności usunięcia z wojska takich tchórzliwych, a przy tym zachłan-
nych żołnierzy; [28‒31] ‒ Cyrus powraca do żartów / scenka z Sambaulasem i jego 
szpetnym towarzyszem; 

[3,1] ‒ po wylaniu trzeciej libacji wszyscy udają się na spoczynek, następnego 
dnia Cyrus zwołuje żołnierzy; [2‒4] ‒ pyta zgromadzonych, czy więcej łupów mają 
otrzymać wyróżniający się dzielnością, czy też wszyscy po równo; [5‒6] ‒ Chryzan-
tas opowiada się za uzależnieniem udziału w korzyściach od osobistej dzielności, 
ale podkreśla też znaczenie zbiorowości, zarówno w osiągnięciu zwycięstwa, jak 
i w przegranej; [7‒15] ‒ głos zabiera Feraulas i w swojej mowie wzywa prostych 
żołnierzy do współzawodnictwa w dzielności z „równymi”, bo przecież każdy zna 
jakiś instynktowny sposób walki, nawet jeśli nie jest dostatecznie wyszkolony, a na 
arbitra proponuje wyznaczyć Cyrusa; [16] ‒ głos zabiera jeszcze wielu, ale ostatecznie  
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zadecydowano, że zaszczyty należy rozdzielać według zasług, a rozstrzygać ma 
Cyrus; [17‒20] ‒ Cyrus gości na obiedzie cały oddział taksjarchy, który wymyślił 
naprzemienną walkę połowy swoich żołnierzy uzbrojonych w kije z drugą połową 
rzucającą grudy ziemi; [21] ‒ gości na obiedzie oddział taksjarchy, który ćwiczył 
ustawienie swoich żołnierzy w kolumnach podczas drogi na obiad; [22‒24] ‒ kolejny 
taksjarcha, wyjaśniwszy, na czym polegają jego ćwiczenia, wprasza się i swój oddział 
na ucztę do Cyrusa;

[4,1] ‒ Kyaksares wzywa Cyrusa na spotkanie z poselstwem Indów; [2‒4] ‒ Cyrus 
musztruje wojsko i ustawia żołnierzy wokół pałacu, a sam udaje się na spotkanie; 
[5‒6] ‒ Kyaksares wyrzuca mu zbyt skromną szatę, ale uznaje argumenty Cyrusa; 
[7‒8] ‒ rozmowa z posłami / Cyrus łagodzi oschłą i butną odpowiedź wuja; [9‒11] ‒ roz-
mowa Cyrusa z Kyaksaresem / młody wódz nie chce narażać wuja na jeszcze większe 
wydatki; [12‒14] ‒ Cyrus proponuje, że uda się do Armeńczyka i nakłoni go do zapła-
cenia daniny; [15‒17] ‒ ustalają wspólnie, że Cyrus wyruszy nad tamtejszą granicę niby 
to na łowy, ponieważ niegdyś polował tam wspólnie z synami króla i miejscowymi 
/ dokładnie omawiają kolejne poczynania każdego z nich; [18] ‒ Kyaksares rusza 
ku nadgranicznym twierdzom, ale daje Cyrusowi mniej jeźdźców, niż ten chciał; 
[19] ‒ Cyrus składa ofiary i rusza / wkrótce ukazuje im się pomyślny znak (orzeł 
chwytający zająca); [20‒21] ‒ Cyrus przez dwa dni poluje / nadchodzącemu wojsku 
Kyaksaresa nakazuje spożyć posiłek w pewnej odległości i dołączyć niepostrzeżenie; 
[22‒29] ‒ przemowa Cyrusa do taksjarchów i Chryzantasa, którego instruuje, jak ma 
poprowadzić żołnierzy, by udało im się następnego dnia pochwycić Armeńczyka; 
[30] ‒ Chryzantas wykonuje polecenia Cyrusa i po pozwoleniu żołnierzom, by się 
wyspali, rusza z nimi w góry; [31‒32] ‒ Cyrus następnego dnia rano śle posłańca 
do króla Armeńczyków i poucza żołnierzy, co mają robić, jeśli pochwycą jakiegoś 
Armeńczyka.

księGa 3
[1,1‒3] ‒ poczynania przerażonego sytuacją króla Armeńczyków, którzy spostrzeg-

łszy, że władca się wycofał, rozbiegli się po domach / Cyrus gwarantuje im nietykal-
ność, o ile nie będą uciekać; [4‒5] ‒ Persowie biorą do niewoli rodzinę króla, przejmują 
także znaczny dobytek, sam Armeńczyk kryje się na pewnym wzgórzu, które Cyrus 
otacza wojskiem; [5‒6] ‒ Cyrus przez herolda nakłania go do zejścia, po czym otacza 
jego siły i mienie obozem; [7‒8] ‒ z podróży powraca syn króla, Tigranes, i płacze nad 
losem najbliższych / Cyrus, dawny towarzysz polowań, zachęca go do przysłuchiwa-
nia się procesowi; [8] ‒ Cyrus zwołuje dostojników armeńskich, perskich i medyjskich 
na proces Armeńczyka / pozwala, by przysłuchiwały się także kobiety; [9] ‒ zwraca 
się do króla z wezwaniem, by mówił prawdę, co ten obiecuje uczynić; [10‒13] ‒ po 
serii pytań zadawanych przez Cyrusa i odpowiedzi udzielanych przez Armeńczyka 
jemu samemu nasuwa się wniosek, że powinien doradzić Persowi, by go zgładził; 
[14] ‒ wtrąca się Tigranes, błagając Cyrusa o pozwolenie, by to on mógł doradzić, 
jak postąpić z ojcem / Cyrus przystaje na to; [15‒22] ‒ z kolei Tigranes zadaje szereg 
pytań, dowodząc, że ojciec przez tę jednorazową przygodę z Cyrusem, kiedy dostał 
się do niewoli, z pewnością nabrał rozwagi; [23‒25] ‒ Tigranes utrzymuje, że najwięk-
szą karą dla winowajcy jest już sam strach, jakiego doznaje; [26‒28] ‒ przekonuje, że 
przebaczywszy jego ojcu, Cyrus zyska w nich wiernych, bo dobrowolnych przyjaciół; 
[29‒30] ‒ stara władza lepsza od nowej, nieznanej / Tigranes powraca do argumentu 
początkowego, że karząc jego i ojca, zaszkodziłby raczej sobie niż im; [31‒35] ‒ Cyrus 
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cieszy się, że udaje mu się zrealizować to, co obiecał wujowi / wypytuje Armeńczyka 
o siły militarne i zasoby / ten dokładnie wszystko wylicza / Cyrus z kolei podaje do-
kładne kwoty, jakie Armeńczyk ma zapłacić Kyaksaresowi, a sam pożycza od niego 
pewną sumę, którą obiecuje zwrócić; [36‒37] ‒ Cyrus bada, za jaką kwotę obaj, ojciec 
i syn, są gotowi wykupić swoje małżonki i dzieci / zwraca im je i zaprasza wszystkich 
na ucztę; [38‒40] ‒ po uczcie wypytuje Tigranesa o owego człowieka, którego znali 
w młodości / stary król tłumaczy, dlaczego musiał skazać go na śmierć / Armeńczycy 
odjeżdżają; [41] ‒ zazdrosny Tigranes wypytuje małżonkę o wrażenie, jakie wywarł 
na niej Cyrus; [42‒43] ‒ następnego dnia Armeńczyk posyła Cyrusowi i wojsku dary 
oraz wypłaca pieniądze / wszyscy trzej postanawiają, że Cyrusowi będzie towarzyszył 
Tigranes, który zabierze ze sobą także swoją dopiero co poślubioną żonę;

[2,1‒2] ‒ Cyrus wraz z Tigranesem objeżdża terytorium, by znaleźć dogodne miej-
sce na fort / wypytuje go o Chaldajów; [3] ‒ przybywa Tigranes, prowadząc swoje 
wojsko; [4‒6] ‒ Cyrus po złożeniu ofiar, przemawia do żołnierzy, zalecając im po-
śpiech podczas zajmowania wzgórza należącego do Chaldajów / ustala taktykę ataku 
/ formuje szyki i jeszcze raz zachęca żołnierzy; [7] ‒ charakterystyka Chaldajów i ich 
uzbrojenie; [8] ‒ Tigranes ostrzega Cyrusa, że Armeńczycy nie dotrzymują zwykle 
pola, zatem ten tak ustawia swoich, by nie stanowiło to przeszkody; [9‒11] ‒ Cyrus 
zajmuje wzgórza Chaldajów i przystępuje do budowy fortu; [12‒13] ‒ nakazuje uwol-
nić jeńców i opatrzyć tych, którzy zostali ranni / proponuje im przymierze i odsyła, 
by naradzili się z resztą, czy wybierają pokój, czy wojnę; [14‒17] ‒ Armeńczyk jest 
niezwykle wdzięczny Cyrusowi za przepędzenie ze wzgórz Chaldajów, jego wro-
gów; [17‒22] ‒ Chaldajowie proszą o pokój, a Cyrus doprowadza do ugody między 
nimi i Armeńczykami, proponując tym pierwszym dzierżawienie ziemi pod uprawę, 
tym drugim zysk z dzierżawy, a sobie przyznając kontrolę nad spornym obszarem 
wzgórz; [23‒24] ‒ warunki przymierza; [24‒25] ‒ wspólne budowanie muru i wspólna 
uczta wieczorem / jeden z Chaldajów zauważa, że trudno będzie im się odzwyczaić 
od łupieskiego i najemnego rzemiosła; [26] ‒ Cyrus bierze na żołd tych Chaldajów, 
którzy zechcą mu służyć; [27‒31] ‒ Cyrus szykuje poselstwo do Inda / w krótkiej mo-
wie prosi nowych sprzymierzeńców o dostarczenie przewodników / wszyscy udają 
się na spoczynek;

[3,1] ‒ następnego dnia, po wysłaniu poselstwa i obsadzeniu fortu strażą oraz 
wyznaczeniu dowódcą Meda, Cyrus odjeżdża; [2] ‒ witany radośnie przez wszystkich 
mieszkańców Armenii; [2‒3] ‒ żona króla przynosi mu złoto, ale on już po raz drugi 
odmawia jego przyjęcia; [4] ‒ opuszcza granice Armenii / król podsyła mu więcej 
wojska; [5] ‒ rozbija obóz przy granicy / odsyła wojsko i pieniądze znajdującemu się 
w pobliżu Kyaksaresowi / rusza na polowanie; [6] ‒ rozdziela taksjarchom pieniądze / 
zawsze dba o dobro armii; [7‒8] ‒ krótkie przemówienie do żołnierzy, których ma wy-
nagrodzić zapłatą; [9‒10] ‒ przemyślenia Cyrusa: uważa, że wojsko jest na tyle dobrze 
wyćwiczone, iż należy podjąć kroki przeciw wrogom, a zarazem ukrócić niewłaściwe, 
tj. zawistne, zachowania żołnierzy wobec swoich towarzyszy; [11‒12] ‒ zwołuje do-
wódców, oprowadza ich po oddziałach sprzymierzeńców oraz nakłania do wzbudzenia 
w żołnierzach ducha walki; [13] ‒ o świcie następnego dnia spotkanie dowódców 
przed namiotem Kyaksaresa; [13‒19] ‒ mowa Cyrusa, w której przekonuje do od-
ważnego ruszenia na wroga, a nie czekania, aż nieprzyjaciel wtargnie na medyjską 
ziemię; [20] ‒ Cyrus i Kyaksares zgadzają się, że trzeba jak najszybciej ruszać na 
wroga; [21‒22] ‒ Cyrus składa ofiary bogom, po czym wyrusza wraz z Kyaksaresem 
/ po przekroczeniu granicy assyryjskiej ponownie składa ofiary tamtejszym bogom; 
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[23‒25] ‒ dokonują wypadów i chwytają łupy / Cyrus, dowiedziawszy się, że wróg 
jest o 10 dni marszu od jego armii, ustawia wojsko w szyku falangi i codziennie po-
suwa się naprzód / posiłki przygotowują tylko za dnia / stosują fortele z ustawieniem 
ognisk nocą; [26‒27] ‒ Assyryjczycy wykopują wokół swojego obozu fosę / przyczyny 
obwarowywania obozów przez barbarzyńców; [28] ‒ Assyryjczyk rozbija obóz na 
widoku, Cyrus w ukryciu / obie strony udają się na spoczynek; [29] ‒ wojsko Cyrusa 
gotowe do walki, strona przeciwna nie opuszcza umocnień; [30‒32] ‒ Kyaksares radzi 
podejść pod wrogi obóz, ale Cyrus się temu sprzeciwia, by nie odkryć przed wrogiem 
liczebności swojej armii; [33] ‒ wieczerza, wystawienie straży, udają się na spoczynek; 
[34] ‒ wczesnym rankiem Cyrus składa ofiary; [34‒39] ‒ krótkie przemówienie Cyrusa 
do współuczestników uroczystości, w którym przekonuje, że są już doskonale wyćwi-
czeni i powinni teraz zadbać o podległych sobie żołnierzy; [40] ‒ nakazuje im udać się 
na posiłek, a potem z wieńcami na głowach do swoich oddziałów, wzywa dowódców 
„ostatnich szeregów”; [41‒42] ‒ przemówienie Cyrusa do nich, w którym poleca im to 
samo, co poprzednim; [43] ‒ po śniadaniu Assyryjczycy ustawiają się w linii bojowej; 
[44‒45] ‒ przemówienie Assyryjczyka do swoich żołnierzy; [46‒47] ‒ polemika za po-
średnictwem gońca na temat taktyki między Kyaksaresem (chce od razu uderzyć na 
wroga) a Cyrusem (sprzeciwia się temu); [48‒50] ‒ Chryzantas przyprowadza zbiegów 
i bezskutecznie zachęca Cyrusa do wygłoszenia płomiennej mowy, bo ten nie jest 
przekonany o jej dobrym wpływie na morale żołnierzy; [51‒55] ‒ Cyrus szczegółowo 
uzasadnia swoją odmowę; [56] ‒ Kyaksares ponownie naciska przez gońca, by Cyrus 
ruszał do ataku, na co ten przystaje; [57‒59] ‒ armia Cyrusa rusza do boju, intonując 
pean / na czele dowódcy, wszyscy ogarnięci żądzą walki; [60‒62] ‒ Cyrus okrzykiem 
zachęca żołnierzy i zaczyna biec / cała falanga rusza biegiem; [63‒64] ‒ wrogowie 
podają tyły i uciekają do twierdzy / następuje rzeź tych, którzy wpadli do rowów; 
[65] ‒ jazda Medów ściga konnicę nieprzyjaciół; [66] ‒ Assyryjczycy opuszczają wysu-
nięte przyczółki obronne twierdzy; [67] ‒ rozpacz assyryjskich kobiet, które pozostały 
w obozie; [68] ‒ sami królowie bronią twierdzy na wałach; [69‒70] ‒ Cyrus w obawie 
o swoich ludzi nakazuje im wycofać się, „równi” natychmiast wykonują rozkaz.

księGa 4
[1,1] ‒ Cyrus pozostaje jeszcze na polu walki, ale przeciwnicy nie chcą podjąć 

wyzwania / rozstawia czujki, wysyła podjazd; [2‒6] ‒ przemówienie do żołnierzy, 
w którym szczególnie chwali i awansuje Chryzantasa za podporządkowanie się de-
cyzji nakazującej odwrót; [7] ‒ jedzie na chwilę do Kyaksaresa, po czym powraca do 
swej armii / jego dowódcy jedzą posiłek, rozstawiają czaty i udają się na spoczynek; 
[8] ‒ nocą Assyryjczycy uchodzą ze swego obozu; [9] ‒ nazajutrz rano Cyrus zezwala 
Persom i Medom na wkroczenie do opuszczonego obozowiska / szykowanie śniada-
nia; [10] ‒ Cyrus krótko zwraca się do taksjarchów, że łatwo już teraz pokonać wroga; 
[11‒12] ‒ żołnierze chcą ścigać wroga, ale okazuje się, że nie ma koni, co wspólnie 
z Cyrusem zgłaszają Kyaksaresowi; [13‒18] ‒ zachowawcze przemówienie Kyaksa-
resa, który nie chce narażać siebie ani Medów na kolejne niebezpieczeństwo, dlatego 
odradza pościg za Assyryjczykami; [19‒20] ‒ Cyrus prosi go tylko o wyrażenie zgody, 
by towarzyszyli mu jedynie ci Medowie, którzy tego chcą; [21‒24] ‒ obaj wyznaczają 
[Artabazosa] na pośrednika przekazującego wiadomości, a ten kaptuje wielu zwolen-
ników opowiadających się za koncepcją Cyrusa;

[2,1‒2] ‒ przybywają posłańcy od Hyrkańczyków / charakterystyka tego plemienia 
i trybu, w jaki ruszają na wojnę; [3‒4] ‒ powody przysłania poselstwa / oświadczają, że 
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odstąpią od Assyryjczyka i zostaną sprzymierzeńcami Cyrusa, a na dowód opisują mu 
sytuację u wroga; [5‒6] ‒ Cyrus wypytuje ich o szanse, jakie ma pogoń za wrogiem / 
ci mówią, co należy zrobić, by doścignąć nieprzyjaciół; [7‒8] ‒ Cyrus i Hyrkańczycy 
wzajemnie dają sobie gwarancje przez podanie prawicy; [9] ‒ po wieczerzy Cyrus 
wyprowadza wojsko, towarzyszy mu Tigranes / Hyrkańczycy mają czekać i potem 
do niego dołączyć; [10‒11] ‒ przyczyny, dla których z Cyrusem ruszyli w znacznej 
liczbie także Medowie; [12] ‒ rozporządzenia Cyrusa dotyczące porządku marszu; 
[13‒14] ‒ Cyrus nie chce gwarancji od Hyrkańczyków, lecz od razu puszcza ich przo-
dem / nie obawiają się już swoich ciemiężycieli, skoro Cyrus jest z nimi; [15] ‒ znak 
na nocnym niebie / lekko uzbrojeni pokonują znaczny odcinek drogi i zbliżają się do 
Hyrkańczyków, którzy kroczą na tyłach wroga; [16‒19] ‒ Cyrus śle posłańców do Hyr-
kańczyków, a zarazem dokładnie zabezpiecza się na wypadek ich zdrady, ale okazuje 
się, że dotrzymują układu; [20] ‒ Cyrus wypytuje ich o siły wroga; [21‒26] ‒ przemowa 
Cyrusa do Persów, Medów i Hyrkańczyków, nowych sprzymierzeńców, którym moż-
na już zaufać / Cyrus zapewnia, że wróg będzie zaskoczony, a zatem nie należy się go 
obawiać, a ponadto ustala porządek ataku i rozmieszczenie poszczególnych sił, prze-
strzega też przed plądrowaniem; [27] ‒ dokładne rozmieszczenie sił Cyrusa podczas 
marszruty; [28] ‒ z nastaniem dnia rzeź zaskoczonych nieprzyjaciół; [29‒31] ‒ Krezus 
i Frygijczyk zdołali uciec, pozostali królowie giną; [32‒33] ‒ Cyrus nakazuje zabijać 
wszystkich uzbrojonych, a przez heroldów ogłosić, że mają dostarczyć powiązaną 
broń i pozostawić przy namiotach konie / broń wrogów zostaje spalona; [34‒37] ‒ Cy-
rus, wobec tego, że nie zabrał ze sobą zaopatrzenia, nakazuje intendentom wroga 
wydać je pod karą śmierci i przygotować posiłek dla powracających z bitwy swoich 
żołnierzy; [38‒45] ‒ przemówienie Cyrusa do taksjarchów o konieczności ograniczenia 
posiłku do minimum, bo walka się jeszcze nie skończyła i lepiej ucztować wspólnie 
po zakończeniu działań, podobnie jak lepiej powierzyć dokonanie podziału pieniędzy 
Medom, Hyrkańczykom i Tigranesowi; [46] ‒ Hystaspas popiera Cyrusa; [47] ‒ Cyrus 
wyznacza wewnętrzną kontrolę poczynań żołnierzy w zdobytym obozie wroga;

[3,1] ‒ Medowie przejmują wozy z mieniem i kobietami; [2] ‒ ludy Azji zabie-
rają ze sobą na wojnę to, co dla nich najdroższe; [3] ‒ Cyrus boleje nad chciwością 
żołnierzy / zwołuje taksjarchów i wygłasza do nich mowę; [4‒14] ‒ głównym tema-
tem jest konieczność posiadania przez Persów konnicy, dzięki której można dości-
gnąć wroga i zgromadzić więcej łupów, a nie być uzależnionym od konnicy Medów 
lub Hyrkańczyków / Cyrus uważa, że nauka jazdy konnej przyjdzie im bez trudu; 
[15‒21] ‒ w swojej mowie Chryzantas bardzo popiera tę myśl, przywołując przykład 
hippocentaurów / prosi, by Cyrus zapisał go na naukę jeździectwa, czemu przykla-
skują pozostali; [22‒23] ‒ Cyrus wprowadza obowiązującą do dziś zasadę, że Persom 
nie wolno poruszać się piechotą;

[4,1‒2] ‒ po południu powracają dumni ze swoich dokonań jeźdźcy, a żaden z nich 
nie zginął; [3‒4] ‒ Cyrus chwali ich i wypytuje o kraj, w jaki się zapuścili w pogoni za 
jeńcami; [5‒8] ‒ zwracając się do nich, mówi, że należy puścić jeńców wolno, i uza-
sadnia dlaczego; [9‒13] ‒ ogłasza jeńcom warunki, na jakich mogą odejść, i nakazuje, 
by przekazali je innym / jeńcy oddają mu pokłon;

[5,1‒3] ‒ Cyrus wysyła Medów i Hyrkańczyków do swoich namiotów na posiłek, 
zalecając, by przestrzegali w obozie pewnych środków ostrożności; [4] ‒ po kąpieli 
Medowie i ludzie Tigranesa ucztują; [5‒6] ‒ wieczorem Cyrus nakazuje Persom, któ-
rzy już się posilili, po kryjomu otoczyć obóz, by go strzec, ale i zapobiec ucieczkom 
oraz wynoszeniu pieniędzy / przyłapanych na tym każe zabić; [7] ‒ Medowie ucztują 
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i piją; [8‒9] ‒ tej nocy, gdy Cyrus ruszył na wroga, Kyaksares i jego ludzie opija-
ją rzekomo odniesione przez siebie zwycięstwo / rano król dostrzega, że Medowie 
w większości go opuścili; [10‒12] ‒ wysyła do Cyrusa posłańca z rozkazem, by tamci 
natychmiast powrócili, i dopiero od owego posłańca dowiaduje się o tym, że Hyr-
kańczycy zostali przewodnikami Cyrusa, co zagniewało go jeszcze bardziej / grozi 
posłańcowi, gdyby ten niedokładnie przekazał jego polecenie; [13‒14] ‒ posłaniec 
dociera do Cyrusa dopiero koło północy, ale on i jego eskorta nie zostają wpuszczeni 
nocą do obozu; [14] ‒ Cyrus poleca magom wybrać z łupów dary przeznaczone dla 
bogów; [15‒17] ‒ krótka przemowa Cyrusa do „równych”, w której nakazuje on jed-
nemu z nich udać się do kraju Persów, nakreślić im sytuację i m.in. poprosić o więcej 
wojska; [18‒19] ‒ Cyrus wzywa Medów, a w tym też czasie posłaniec od Kyaksaresa 
przekazuje im rozkaz dotyczący powrotu; [20‒22] ‒ Cyrus mówi do nich, że przecież 
Kyaksares zezwolił im odejść, więc nie są niczemu winni, zarazem nakazuje gotowość 
bojową, a Hyrkańczycy mają stać pod bronią; [23‒25] ‒ Cyrus wzywa Hyrkańczyka, 
by wspólnie z nim zastanowił się, jak sprawić, by nie odstąpił od nich Kyaksares ani 
sprzymierzeńcy; [26] ‒ innego posłańca wysyła do Persji, ale ma on też po drodze 
dostarczyć Kyaksaresowi list; [27‒33] ‒ Cyrus odczytuje treść listu, w którym prosi 
wuja, by nie odwoływał Medów, i uświadamia mu, że także dla niego zwycięstwa 
okażą się niezwykle korzystne; [34] ‒ Cyrus wyprawia posłańca; [35‒36] ‒ Cyrus widzi, 
że wszyscy są już gotowi do walki / pali oszczepy, które przynieśli okoliczni miesz-
kańcy / tym, którzy przyprowadzili konie, nakazuje czekać na rozkazy; [37‒42] ‒ mowa 
Cyrusa do dowódców jazdy i dowódców Hyrkańczyków, w której nawołuje, by do-
konać podziału łupów, oraz rozporządza, jak spożytkować to, co każdy już sobie 
wziął; [43‒49] ‒ Medowie i Hyrkańczycy proszą, by Cyrus pomógł im dzielić łupy, 
ale on, zwracając się do nich, przekonuje, że ufa im w tym względzie, i prosi tylko, 
by Persom podarować konie; [50‒51] ‒ jak najchętniej przychylą się do jego prośby 
/ nakazuje wydzielić część dla magów i Kyaksaresa; [52‒54] ‒ w mowie do Medów 
i Hyrkańczyków sugeruje, jak rozdysponować pozostałe łupy; [55] ‒ poleca taksjar-
chom przydzielić równą liczbę koni każdemu oddziałowi; [56‒58] ‒ nakazuje ujawnić 
się niewolnikom z armii assyryjsko-arabskiej, wybiera najpostawniejszych, uzbraja 
i nakazuje im dźwigać broń Persów / dozbraja też Persów, a tym spośród „równych”, 
którzy chcą zostać jeźdźcami, poleca wyznaczyć na swoje dowódcze miejsce w pie-
chocie zastępcę spośród „równych”;

[6,1] ‒ przybywa Gobryas z wojskiem i każe się zaprowadzić do Cyrusa; 
[2‒7] ‒ opowiada Cyrusowi o śmierci swego syna z rąk młodego Assyryjczyka pod-
czas polowania i prosi o pomoc w pomszczeniu śmierci dziecka; [8] ‒ Cyrus obiecuje 
wspomóc Gobryasa, ale chciałby wiedzieć, co otrzyma w zamian; [9‒10] ‒ Gobryas 
przedstawia warunki, które obaj potwierdzają uściśnięciem prawicy / Cyrus pyta 
o drogę do jego kraju, bo zamierza się do niego wybrać; [11‒12] ‒ magowie powiada-
miają o dokonaniu podziału łupów (Cyrusowi przypada w udziale Suzyjka [Pantheja]) 
/ należną część odbierają także Hyrkańczycy.

księGa 5
[1,1] ‒ jeden z Medów prosi, by Cyrus podarował mu muzykantkę, jaką otrzymał 

po podziale łupów, i dostaje ją; [2] ‒ Cyrus nakazuje Araspasowi strzec Suzyjki; 
[3] ‒ powody, dla których jej męża nie było w assyryjskim obozie; [4‒7] ‒ Araspas 
uświadamia Cyrusowi, jak przepiękną kobietą jest Suzyjka / opowiada, jak zachowy-
wała się, kiedy zabierano ją jako brankę / przekonuje, że sam powinien ją zobaczyć; 
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[8] ‒ Cyrus się wzbrania, wymawiając się brakiem czasu; [9‒11] ‒ wypowiedź Araspasa 
o tym, że nie można nikogo zmusić do miłości, bo miłość jest dobrowolna i nie za-
leży od urody osoby miłowanej; [12] ‒ Cyrus twierdzi, że z drugiej strony nie można 
przestać kochać, a ludzie narażają się na wiele cierpienia i strat z powodu miłości; 
[13‒15] ‒ Araspas jest przekonany, że namiętność może owładnąć tylko człowiekiem 
bezwartościowym; [16‒17] ‒ Cyrus przestrzega Araspasa przed dalekosiężnym wpły-
wem miłości, a ten zapewnia, że postąpi właściwie; [18] ‒ ponieważ Suzyjka bardzo 
o niego dba, Araspas jednak się w niej zakochuje; [19‒23] ‒ przemówienie do wyższych 
dowódców Medów i sprzymierzeńców, w którym Cyrus daje im wolny wybór, czy 
chcą dalej towarzyszyć mu w wyprawie; [24‒26] ‒ [Artabazos] porównuje Cyrusa do 
króla pszczół i potwierdza, że on i jego ludzie wytrwają przy nim; [27‒29] ‒ z kolei 
zabierają głos Tigranes i Hyrkańczyk, po czym Medowie zapewniają, że tylko Cyrus 
może ich poprowadzić z powrotem do domu; [30] ‒ po wystawieniu straży wszyscy 
udają się do swoich obowiązków;

[2,1] ‒ Cyrus z wojskiem wyrusza do Gobryasa / nakazuje utrzymać szyk podczas 
marszu; [2] ‒ docierają do kraju Gobryasa drugiego dnia pod wieczór; [3‒4] ‒ Cyrus na 
polecenie gospodarza, ale i z własnej ciekawości objeżdża twierdzę, wysyła też swo-
ich ludzi do środka, a ci donoszą mu o niezmiernych zapasach, nagromadzonych we-
wnątrz; [5‒6] ‒ ludzie Gobryasa z własnych zasobów przygotowują dla wojska Cyrusa 
wieczerzę; [6‒7] ‒ Cyrus, zachowując środki ostrożności, wchodzi do twierdzy, gdzie 
Gobryas obdarowuje przybyłych luksusowymi wyrobami i pieniędzmi oraz prosi, 
wraz z córką, by Pers pomścił śmierć syna i brata; [8‒13] ‒ Cyrus obiecuje dotrzymać 
danego słowa, podarunki poleca zachować dla córki Gobryasa i jej przyszłego męża, 
a przy tym przekonuje, że bardziej niż skarby Babilonu i całego świata ceni sobie 
przyjaciół / jednego z nich obiecuje uczynić mężem młodej panny / zachęca Gobryasa, 
by wraz z nim ruszył dalej; [14] ‒ Cyrus nie chce jeść obiadu wewnątrz warowni, lecz 
zaprasza Gobryasa do swojego obozu; [15] ‒ Cyrus zagaja rozmowę o bogactwie; 
[16‒19] ‒ refleksje Gobryasa dotyczące wstrzemięźliwości Persów podczas jedzenia 
i ich kulturalnego zachowania przy stole; [20] ‒ Gobryas głośno chwali skromność 
Persów; [21] ‒ Cyrus prosi go, by przybył rano z wojskiem i poprowadził ich przez 
swój kraj; [22] ‒ ruszają następnego dnia / Cyrus podczas marszu zastanawia się nad 
taktyką; [23‒24] ‒ rozważa z Gobryasem i Hyrkańczykiem, co dalej, oraz uświadamia 
im grozę ich położenia; [25‒26] ‒ wypytuje ich o innych jeszcze wrogów Assyryjczy-
ka, a ci wskazują Kaduzjów i Saków, którzy mogliby dołączyć; [27‒29] ‒ Cyrus chce 
wiedzieć, czy Assyryjczyk tylko wobec Gobryasa był tak okrutny, a ten wspomina mu 
o [Gadatasie], który także mógłby wzmocnić ich szeregi; [29‒30] ‒ Gobryas twierdzi, 
że aby spotkać się z [Gadatasem], należy dojść do samego Babilonu; [31‒37] ‒ Cyrus 
uzasadnia, że teraz jest najdogodniejszy moment, by wyruszyć na Babilon / passus 
o strachu [33‒34];

[3,1] ‒ po czterech dniach docierają do ziem Assyrii / Cyrus wysyła jeźdźców 
perskich naprzód, by przechwycili stada i zabijali ludzi mających broń; [2‒4] ‒ pyta 
dowódców Medów i Hyrkańczyków oraz „równych”, czy nie przekazać Gobryasowi 
całej reszty łupów, jaka zostanie po oddzieleniu części należnej bogom i części dla 
wojska / chętnie się zgadzają, twierdząc, że może dzięki temu Gobryas przestanie 
uważać ich za żebraków; [5‒7] ‒ Cyrus chce walczyć i przez Gobryasa, a ten przez 
gońca, zawiadamia o tym Assyryjczyka, proponując początkowo pojedynek ich obu, 
ale Assyryjczyk oświadcza, że do starcia będzie gotowy za 30 dni; [8‒10] ‒ wobec tego 
Cyrus nakazuje Gobryasowi, by udał się po [Gadatasa] i w tajemnicy nakłonił go do 
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współpracy; [11‒14] ‒ Cyrus obmyśla plan, by [Gadatas], nie zdradzając, że odstąpił 
od Assyryjczyka, ale udając wroga Persów, dostał się do nadgranicznej twierdzy; 
[15‒17] ‒ Gobryas rusza do [Gadatasa] / ten realizuje wszystko zgodnie z pomysłem 
Cyrusa; [18‒19] ‒ kiedy się spotykają, eunuch składa Cyrusowi pokłon, a ten ser-
decznie go wita i obiecuje mu przyjaźń oraz wsparcie nie mniejsze, niż miałby od 
własnych dzieci; [20‒22] ‒ Cyrus przekazuje opiekę nad twierdzą Hyrkańczykowi, 
a ten proponuje, by wspólnie z innymi naradzić się nad wykorzystaniem fortyfikacji; 
[23‒25] ‒ ustalenia dotyczące twierdzy: Cyrus przekazuje ją sprzymierzeńcom, dzię-
ki czemu znacznie chętniej uczestniczą odtąd w wyprawie / wielkość sił Kaduzjów 
i Saków / okoliczna ludność oddaje konie i odnosi do Cyrusa broń; [26‒29] ‒ Cyrus 
spotyka się z Gadatasem / ustalają, że tamten ruszy pierwszy (ma szansę znaleźć się 
u siebie po 3 dniach), by ocalić swoje warownie, Cyrus ma wymaszerować za nim 
i zdaniem Gadatasa dotrzeć do jego siedziby po 6‒7 dniach; [29‒45] ‒ mowa Cyrusa do 
dowódców sprzymierzeńców, w której przekonuje ich, iż należy wesprzeć Gadatasa 
i ruszyć mu na pomoc / tabory mają iść wolniej z Gobryasem [34‒35]; [36‒45] ‒ Cyrus 
podaje kolejność, w jakiej ma posuwać się wojsko: najpierw ciężkozbrojni, i uzasad-
nia dlaczego [36‒37] / z kolei peltaści, łucznicy i piechota persko-medyjska oraz sprzy-
mierzonych [38‒39] / następnie tragarze [40] / dalej jazda perska, medyjska i armeńska, 
Sakowie i Kaduzjowie [41‒43] / napomina o środkach ostrożności podczas marszu nocą 
[43] / o częstotliwości zmieniania nocnych straży [44] / o zachęcaniu do pośpiesznego 
marszu tych idących z tyłu [45]; [46] ‒ wojsko, rozchodząc się, podziwia Cyrusa za 
zapamiętanie imion wszystkich dowódców; [47‒50] ‒ przyczyny, dla których zwraca 
się do każdego, komu wydaje rozkaz, po imieniu; [51‒52] ‒ żołnierze po wieczerzy 
i wystawieniu straży idą spać / o północy ruszają w drogę; [53‒55] ‒ Cyrus nadzoruje 
wymarsz i posuwanie się wojska; [56] ‒ specjalne zadanie lekkozbrojnych jako wysu-
niętych czujek; [57‒59] ‒ z nastaniem dnia nakazuje konnicy (z wyjątkiem Kaduzjów, 
którzy mieli osłaniać ich piechotę maszerującą na samym końcu) przesunąć się do 
przodu, by odpierać ewentualne ataki wroga / system podziału żołnierzy na tych go-
towych natychmiast do pościgu i tych, którzy muszą zachować szyk / nadzór Cyrusa;

[4,1‒2] ‒ jeden z możnych donosi o poczynaniach Gadatasa Assyryjczykowi, 
oznajmiając zarazem, że zamierza Gadatasa zgładzić; [3] ‒ Assyryjczyk zajmuje udo-
stępnioną przez zdrajcę warownię i szykuje zasadzkę; [4‒6] ‒ starcie Gadatasa z nie-
którymi z ludzi Assyryjczyka / zdrajca rani Gadatasa [5]; Cyrus z wojskiem nadchodzi 
w samą porę; [7‒9] ‒ jeźdźcy Cyrusa skutecznie ścigają wroga / ginie ów zdrajca / 
piechota assyryjska częściowo uchodzi do warowni zdrajcy, a częściowo dociera do 
Babilonu; [10] ‒ Cyrus wraca do posiadłości Gadatasa, nakazuje zająć się jeńcami, 
a sam spotyka się z rannym; [11‒12] ‒ Gadatas dziękuje mu za ocalenie i mówi, że 
chyba rodzony syn nie mógłby być dla niego lepszy; [13‒14] ‒ Cyrus zwraca mu 
uwagę, że ratunek zawdzięcza wszystkim żołnierzom, toteż Gadatas ugaszcza całą 
armię; [15‒16] ‒ Kaduzyjczyk idący w tylnej straży bez wiedzy Cyrusa lekkomyślnie 
doprowadza do starcia z Assyryjczykami / traci łupy i ginie, jego żołnierze docierają 
do obozu pod wieczór; [17‒18] ‒ Cyrus bardzo przejmuje się rannymi Kaduzjami, 
a nawet nie je wieczerzy, tylko osobiście ich dogląda; [19] ‒ udają się na spoczynek / 
następnego dnia gromadzi dowódców oraz wszystkich Kaduzjów i wygłasza do nich 
mowę; [19‒22] ‒ łagodnie napomina, by nie oddalać się od głównych sił bez powia-
domienia o swoich zamiarach / po śniadaniu zamierza wyruszyć na miejsce klęski 
Kaduzjów, by pogrzebać zmarłych i wywrzeć pomstę na okolicznych mieszkańcach 
/ nakazuje też Kaduzjom wybrać nowego dowódcę; [23] ‒ Cyrus realizuje swój plan, 
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po czym wraca na ziemie Gadatasa; [24‒25] ‒ proponuje Assyryjczykowi przez herolda 
i uwolnionych jeńców, by pozwolił rolnikom, mimo działań wojennych, uprawiać 
ziemię w okolicach Babilonu, przedstawia też plan podziału plonów; [26‒27] ‒ Assyryj-
czyk pod naciskiem swoich ludzi przystaje na to; [28] ‒ Cyrus każe przepędzać bydło 
na ziemie należące do przyjaciół; [29‒31] ‒ do Cyrusa szykującego się do odjazdu 
przybywa z darami Gadatas i przekazując mu je, biada nad swoim losem; [32] ‒ Cyrus 
chce zatrzymać tylko konie, a resztę bogactw zwrócić ofiarodawcy; [33‒36] ‒ Gada-
tas narzeka na swoje ciężkie położenie w sąsiedztwie zawistnego i posiadającego 
silne wojsko Assyryjczyka; [37] ‒ Cyrus zatem proponuje, by Gadatas przyłączył 
się do niego, a warownię pozostawił pod dobrą strażą; [38] ‒ Gadatas prosi o cier-
pliwość, bo chciałby zabrać ze sobą matkę; [39‒40] ‒ Gadatas zabiera ze sobą ludzi 
zaufanych, ale i podejrzanych / sam jest w eskorcie Cyrusa, służąc mu informacjami 
o drogach i miejscach dogodnych pod obóz; [41‒42] ‒ Cyrus nie chce przeprowadzić 
wojska pod samymi murami Babilonu, ale Gobryas właśnie do tego go namawia; 
[43‒49] ‒ Cyrus uzasadnia, dlaczego jego zdaniem to nie jest najlepsze rozwiązanie 
(rozciągnięte i nieosłonięte własne tabory, wróg mający bezpieczne schronienie tuż 
za plecami); [50] ‒ przystają na jego plan / Cyrus osobiście nadzoruje tyły swego 
wojska; [51] ‒ powracają do granicy syryjsko-medyjskiej, zdobywając przy okazji 
trzy twierdze Syryjczyków;

[5,1] ‒ Cyrus wzywa Kyaksaresa, by przybył do obozu na naradę, bo inaczej on 
w pobliżu rozbije obóz; [2‒4] ‒ Kyaksares uznaje, że lepiej posłuchać, by żołnierze 
jeszcze bardziej nie pustoszyli jego ziem, zwłaszcza że do Medii przybyły posiłki 
z Persji / te dołączają wkrótce do wojska Cyrusa; [5] ‒ Kyaksares następnego dnia 
rusza wraz z jeźdźcami, którzy jeszcze z nim pozostali, do obozu Cyrusa / Cyrus 
w towarzystwie jazdy i sprzymierzeńców wyjeżdża mu na spotkanie; [6] ‒ Kyaksa-
res, zazdrosny o powodzenie Cyrusa, nie odwzajemnia pocałunku i skrycie płacze; 
[7] ‒ Cyrus oddala wszystkich i siada z Kyaksaresem pod palmami na kobiercach, by 
porozmawiać z nim na osobności; [8‒9] ‒ Kyaksares skarży się na swoje poniżenie 
w oczach poddanych i rzewnie płacze; [10‒13] ‒ Cyrus, także mający łzy w oczach, 
przekonuje, że dzięki jego obecności Kyaksares jest bardziej bezpieczny, i proponuje, 
że w dyskusji udowodni, iż w ogóle wuja nie skrzywdził; [14‒24] ‒ zadając kolejne 
pytania, na które Kyaksares musi odpowiadać twierdząco lub w ogóle nie znajduje 
odpowiedzi, Cyrus zmusza go do przyznania, że wyświadczał mu dobrodziejstwa, 
a nie, że wyrządzał krzywdę / Cyrus wymienia swoje osiągnięcia, które przynoszą 
korzyści także Kyaksaresowi [23‒24]; [25‒34] ‒ Kyaksares w długiej przemowie do-
wodzi, że Cyrus pozbawił do godności w oczach poddanych, a ponadto wszystkich 
tych osiągnięć dokonał dzięki Medom, czyli ludziom, których wuj pozwolił mu ze 
sobą zabrać / zarzuca mu, że to nie są prawdziwe dobrodziejstwa, bo obracają się na 
niekorzyść obdarowywanego; [35‒36] ‒ Cyrus kończy rozmowę i wzywa wuja, by 
zechciał wymienić z nim pocałunek; [37‒40] ‒ obaj, w otoczeniu żołnierzy, którzy 
odetchnęli z ulgą, kiedy zobaczyli, że ci się pocałowali, jadą do obozu / Kyaksares 
w przeznaczonym dla niego wspaniałym namiocie przyjmuje Medów, składających 
mu dary ze swojej zdobyczy, dzięki czemu nie czuje się już tak opuszczony jak wcześ-
niej; [41‒43] ‒ Kyaksares prosi, by Cyrus towarzyszył mu podczas wieczerzy, ale ten 
wymawia się koniecznością wspólnego ucztowania z żołnierzami / zapowiada też 
zgromadzenie wyższych dowódców przed namiotem Kyaksaresa następnego dnia 
wczesnym rankiem, by radzić nad tym, czy dalej kontynuować wojnę; [44‒47] ‒ Kya-
ksares spożywa wieczerzę / Cyrus krótko nakazuje najbliższym przyjaciołom, by 
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podczas przygotowywania jutrzejszych wystąpień dołożyli wszelkich starań, ażeby 
owe mowy przekonały słuchaczy.

księGa 6
[1,1] ‒ udają się na spoczynek / wczesnym rankiem sprzymierzeńcy schodzą się 

pod bramę Kyaksaresa i proszą Cyrusa, by pozostał i nie odchodził do ojczyzny; 
[2‒5] ‒ żartobliwa rozmowa na poważny temat Cyrusa z Gadatasem, który prosi go 
o pozostanie, i z Hystaspasem, który twierdzi, że Cyrus wprawdzie musi powrócić 
do Persów, ale on przejmie dowodzenie wojskiem; [6] ‒ Kyaksares zasiada na tronie 
i wzywa, by każdy wypowiedział się za bądź przeciw kontynuowaniu wyprawy wo-
jennej; [7] ‒ jako pierwszy, Hyrkańczyk postuluje, by trzymać się razem; [8] ‒ z kolei 
Kaduzyjczyk także sprzeciwia się rozdzieleniu sił; [9‒10] ‒ głos zabiera Artabazos, 
krewny Cyrusa, twierdząc, że wojnę prowadził, kiedy przebywał w domu, a teraz 
czuje się, jakby uczestniczył w radosnym zgromadzeniu; [11] ‒ po nim przemawia 
Gobryas, który przypomina, że Cyrus złożył obietnicę, a ponadto obawia się, że po 
jego odejściu Assyryjczyk wywrze na nim pomstę; [12‒18] ‒ jako następny wygłasza 
mowę Cyrus: uważa, że na czas zimy należy zawładnąć twierdzami wroga, bo tam 
zgromadzone zostały zapasy żywności; [19] ‒ wszyscy, także Kyaksares, przyklaskują 
tym planom; [20] ‒ Cyrus dodaje, że potrzebne są machiny i budowniczowie znający 
się na umacnianiu twierdz; [21‒22] ‒ Kyaksares, Gadatas, Gobryas, Tigranes i Cyrus 
dostarczą łącznie 5 machin / sprowadzeni zostają specjaliści do ich budowy i do nad-
zoru; [23‒25] ‒ Cyrus zakłada stały obóz w dogodnym miejscu i wielokrotnie wyprawia 
się z żołnierzami po zaopatrzenie; [25] ‒ jeńcy i uciekinierzy z Babilonu donoszą, że 
Assyryjczyk udał się do Lidii; [26] ‒ Cyrus zdaje sobie sprawę, że bitwy nie da się już 
uniknąć, dlatego przede wszystkim uzupełnia perską jazdę; [27‒28] ‒ uznaje dawny 
sposób walki z użyciem rydwanów za nieefektywny, dlatego nakazuje przekonstru-
ować i przebudować rydwany; [29‒31] ‒ opis nowej konstrukcji rydwanów zaopa-
trzonych w kosy przy osiach kół / Cyrus gromadzi także wielbłądy; [31] ‒ zamierza 
wysłać Araspasa na przeszpiegi do Lidii; [31‒33] ‒ historia wzbierającej namiętności 
Araspasa do [Panthei] i jej skarga zaniesiona Cyrusowi przez eunucha; [34‒35] ‒ Cyrus 
interweniuje, posyłając Artabazosa, a ten wyrzutami doprowadza Araspasa do płaczu, 
bo boi się on kary, jaką zapewne wymierzy mu Cyrus; [36‒40] ‒ Araspas, spotkawszy 
się z Cyrusem, boleje nad swoim położeniem, a Cyrus mówi mu, że właśnie w takich 
okolicznościach może mu się bardzo przydać, udając ucieczkę z obawy przed karą; 
[41] ‒ monolog Araspasa o tym, że posiada dwie dusze; [42‒44] ‒ Cyrus doradza mu, jak 
ma się zachować wśród wrogów i jakich udzielać im wskazówek / Araspas odchodzi; 
[45] ‒ Pantheja pociesza Cyrusa po rzekomym odstąpieniu Araspasa i obiecuje prze-
ciągnąć na jego stronę swego męża Abradatasa; [46‒47] ‒ Pantheja posyła po męża, ten 
przybywa z tysiącem koni / Cyrus nakazuje, by natychmiast umożliwić mu spotkanie 
z małżonką / witają się po długim rozstaniu / Pantheja przekonuje męża, by zaufał 
Cyrusowi; [48‒49] ‒ Abradatas wita się z Cyrusem; [50‒51] ‒ pomaga mu przygotować 
na nowy sposób rydwany; [52‒55] ‒ Cyrus obmyśla nową konstrukcję wież i nowy 
system ich przewożenia wraz z załogą;

[2,1‒3] ‒ przybywają posłańcy od króla Indów z pieniędzmi i przesłaniem / Cyrus 
nakazuje im ruszyć do wroga na przeszpiegi i zdać potem relację sobie i Indowi / 
nazajutrz ruszają; [4‒6] ‒ Cyrus pobudza żołnierzy i dowódców do współzawodnic-
twa, hojnie rozdzielając nagrody; [7‒8] ‒ zmiany w liczebności formacji i w budowie 
rydwanów przebiegają zgodnie z planami Cyrusa; [9‒11] ‒ indyjscy szpiedzy donoszą 
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szczegółowo o dowództwie, składzie i miejscu koncentracji wrogich wojsk / to samo 
potwierdzają także jeńcy; [12] ‒ żołnierze, poznawszy te wieści, upadają na duchu; 
[13‒20] ‒ Cyrus zwołuje dowódców i wszystkich, którzy potrafią natchnąć żołnierzy 
odwagą, po czym przemawia do nich, uświadamiając, że już raz tego samego wro-
ga pokonali, a teraz są przecież znacznie lepiej przygotowani niż wówczas, kiedy 
odnieśli zwycięstwo; [21‒22] ‒ głos zabiera Chryzantas, tłumacząc, że to nie strach, 
lecz zniecierpliwienie powodują zachowaniem żołnierzy; [23‒24] ‒ Cyrus uważa, że 
należy ruszyć na wroga jak najszybciej, a wszyscy popierają jego zdanie; [25‒41] ‒ Cy-
rus, kontynuując swoją mowę, udziela żołnierzom szczegółowych wskazówek co do 
prowiantu na drogę [25‒26] / co do konieczności przyzwyczajenia się do picia wody 
zamiast wina [27‒29] / zmniejszenia ilości kobierców, a zwiększenia ilości szat [30] / 
zabrania ze sobą przekąsek pobudzających apetyt i żaren [31] / rzeczy potrzebnych 
chorym i rzemieni, noży [32] / i pilników, desek i wszelakich narzędzi [33‒34] / naka-
zuje dowódcom dokonanie przeglądu i uzupełnienie braków [35] / w gotowości mają 
być żołnierze poprawiający drogę [36] / należy wziąć ze sobą także rzemieślników 
[37] / rozporządzenia dla kupców, łącznie z ofertą kredytu na zakup towarów [38‒39] 
/ żołnierze mają odejść, by się przygotować, a dowódcy otrzymają jeszcze wytyczne 
co do miejsca ich oddziałów w szyku podczas marszu [40‒41]; 

[3,1] ‒ pierwszego dnia Cyrus rozbija obóz jak najbliżej poprzedniego, by można 
przynieść rzeczy, których się zapomniało; [2] ‒ Kyaksares pozostaje w Medii z trzecią 
częścią żołnierzy / Cyrus śpieszy się i wysyła zwiadowców; [2‒4] ‒ sposób rozmiesz-
czenia taborów w szyku w zależności od ukształtowania terenu i system, w jakim 
maszerują tragarze; [5‒6] ‒ zwiadowcy donoszą, że wróg jest blisko / Cyrus nakazuje 
im powiadamiać go o wszelkich zmianach sytuacji / wysyła jeźdźców, by pochwycili 
furażerów; [7‒8] ‒ nakazuje żołnierzom posilić się śniadaniem i czekać na rozkazy / 
po posiłku wzywa do siebie wszystkich dowódców; [9‒11] ‒ jeźdźcy przyprowadzają 
schwytanych furażerów, a Cyrus wypytuje ich o pozycje, przygotowanie i nastroje 
we wrogiej armii, a także kto dowodzi / ci mówią, że m.in. Krezus i jakiś Med, który 
uciekł od Cyrusa; [12] ‒ zwiadowcy donoszą, że oddział jeźdźców wroga będzie się 
starał zająć jeden z punktów obserwacyjnych Cyrusa; [13] ‒ Cyrus obmyśla plan, jak 
temu zapobiec / wysyła ze wsparciem Hystaspasa / uprzedza, żeby za przyjaciół uznać 
mężów podnoszących prawicę; [14‒16] ‒ Cyrus, ku zdumieniu otoczenia, wita się 
z Araspasem i wyjaśnia obecnym, jak wielkiego czynu tamten dokonał; [17‒20] ‒ Cy-
rus wypytuje Araspasa o wszystko, czego się dowiedział, łącznie z głębokością szyku 
wroga / ci powiadają, że Egipcjanie wymogli na Krezusie, by zezwolił im na trady-
cyjny sposób ustawienia; [21] ‒ Cyrus nakazuje raz jeszcze sprawdzić ekwipunek 
i uzbrojenie oraz nakarmić zwierzęta i żołnierzy / ustala głębokość lochosu na dwa; 
[22‒34] ‒ odpowiadając myriarsze, uzasadnia ustaloną przez siebie głębokość falangi 
[22‒23] / wyznacza kolejne miejsca w szyku poszczególnym formacjom: oszczep-
nikom i łucznikom [24] / „ostatniemu szeregowi” [25‒27] / wydaje imienne rozkazy 
dla dowódców [28‒34]; [35‒36] ‒ Abradatas zgłasza się, by stanąć naprzeciw centrum 
wrogiej falangi, ale miejsce to przypada mu dopiero w losowaniu / wystawiają straże 
i kładą się spać;

[4,1] ‒ rankiem Cyrus składa ofiary; żołnierze po śniadaniu zbroją siebie i ko-
nie do bitwy; [2] ‒ opis rynsztunku, jaki Pantheja kazała w tajemnicy wykonać 
dla męża; [3] ‒ pomaga mu przywdziać zbroję; [4‒8] ‒ Abradatas chce wsiadać na 
rydwan, a Pantheja, oddaliwszy wszystkich, mówi mu, by okazał odwagę na polu 
bitwy, bo winien jest Cyrusowi wdzięczność; [9‒11] ‒ Abradatas wznosi jeszcze 
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modlitwę do Zeusa i chce odjeżdżać, a Pantheja całuje rydwan i podąża w ślad 
za małżonkiem, choć rydwan już ruszył / potem służba odprowadza ją do wozu; 
[12] ‒ ofiary wypadają pomyślnie, wojsko uszykowane do bitwy, Cyrus wzywa 
naczelnych dowódców; [13‒20] ‒ w swojej mowie zagrzewa ich do walki [13‒14, 16] 
/ dowodzi, że mogą liczyć na współtowarzyszy [14‒15] / i wykazuje, że wróg jest 
nieodpowiednio uzbrojony, a falanga ustawiona zbyt głęboko [17] / podkreśla róż-
norodność własnych formacji zbrojnych i zaopatrzenie w wieże [18] / nakazuje im 
pomodlić się do bogów, rozejść do oddziałów i dowieść podwładnym, że godni są 
powierzonego im dowództwa.

księGa 7
[1,1] ‒ Cyrus po złożeniu ofiar spożywa śniadanie, modli się do Zeusa i dosiada 

konia; [2] ‒ opis rynsztunku gwardii przybocznej Cyrusa; [3] ‒ z prawej strony roz-
lega się grzmot / Cyrus wzywa Zeusa i rusza; [4] ‒ nakazuje iść wojsku miarowo 
i obserwować godło; [5] ‒ armie zbliżają się do siebie / wrogowie wyginają swoją 
falangę w łuk; [6‒8] ‒ Cyrus widzi to, ale nie zmienia swego ustawienia / omawia 
z Chryzantasem sytuację, twierdząc, że wrogowie, nie widząc całości ich wojska, 
wybrali ustawienie najgorsze z możliwych; [8‒9] ‒ Cyrus udziela Chryzantasowi i Ar-
samasowi wskazówek dotyczących sygnału i momentu, w którym mają zaatakować; 
[10‒14] ‒ podaje hasło, po czym przejeżdża wzdłuż szeregów i zagrzewa żołnierzy 
do walki, zwracając się krótko do kolejnych, najbliżej stojących; [15‒18] ‒ rozmowa 
Cyrusa z Abradatasem przy stanowisku rydwanów / Abradatas obawia się o flanki 
wojsk perskich / Cyrus go uspokaja / poleca, by przejechał wzdłuż szeregu i zagrzał 
swoich do boju; [19‒20] ‒ podjeżdża do Hystaspasa i nakazuje mu pośpiech podczas 
ataku oraz likwidację pojedynczych gniazd oporu nieprzyjaciela; [21] ‒ uwagi dla 
dowódcy rydwanów rozmieszczonych na flance; [22] ‒ zalecenia dla pozostawionych 
w odwodzie za krytymi wozami Artagersesa i Farnuchosa, mających pod rozkazami 
po chiliostii pieszych i konnych; [23‒24] ‒ ruchy wojsk Krezusa; [25‒26] ‒ wojsko 
Cyrusa obraca się twarzą do nieprzyjaciela / po chwili ciszy Cyrus intonuje, podjęty 
przez żołnierzy, pean, który jest znakiem do ataku / flanka nieprzyjaciół idzie w roz-
sypkę; [27‒28] ‒ atak Artagersesa na lewym skrzydle przeprowadzony na wielbłądach 
i rydwanach / zamęt i popłoch w szeregach przeciwnika; [29‒32] ‒ do walki rusza Abra-
datas, który natychmiast zmusza do ucieczki nieprzyjacielskie rydwany / wpada na 
falangę Egipcjan i tu wspierają go przyjaciele i towarzysze stołu / rzeź pod kopytami 
koni, kołami wozów i od zamontowanych do osi kos / Abradatas wypada z rydwanu 
i ginie wraz z najbliższymi; [32] ‒ Persowie wdzierają się w ślad za Abradatasem 
w szyk Egipcjan, ale nie dają rady posunąć się do przodu; [33‒35] ‒ Egipcjanie, dzięki 
lepszemu uzbrojeniu i swojej liczebności, spychają Persów / ci cofają się pod osłonę 
wież i teraz z kolei Egipcjanie są w defensywie / rozpoczyna się rzeź; [36‒37] ‒ Cyrus, 
dostrzegłszy cofających się Persów, okrąża Egipcjan od tyłu; [37‒38] ‒ ranny koń 
zrzuca Cyrusa / jeden z przyjaciół oddaje mu swojego wierzchowca; [39] ‒ z pomocą 
przybywają Hystaspas i Chryzantas / Cyrus nie pozwala na bezpośredni atak na fa-
langę Egipcjan; [39‒40] ‒ wchodzi na wieżę, by zorientować się w sytuacji, i widzi, że 
opór stawiają już tylko Egipcjanie, którzy utworzyli koło osłonięte z zewnątrz tarcza-
mi; [41‒45] ‒ Cyrus, doceniając odwagę Egipcjan, rozpoczyna z nimi negocjacje / za 
przejście na swoją stronę proponuje podwyższenie żołdu, a po wojnie przydział ziemi, 
kobiet i niewolników / godzą się na wszystko z wyjątkiem udziału w kampanii przeciw 
Krezusowi / Cyrus ofiarowuje im miasta do dziś zamieszkane przez ich potomków; 
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[45] ‒ Cyrus w ciemnościach odprowadza wojsko i rozbija obóz w Thymbrarach; 
[46‒49] ‒ podsumowanie bitwy: kto spośród swoich i wrogów okazał się najdziel-
niejszy [46] / jak sprawdziły się rydwany [47] / jak sprawdziły się wielbłądy [48‒49];

[2,1] ‒ żołnierze ze sztabu Cyrusa spożywają wieczerzę, rozstawiają straże i udają 
się na spoczynek / Krezus ucieka do Sardes, inni wrodzy królowie do swoich krajów; 
[2] ‒ następnego dnia Cyrus rusza na Sardes / rozstawia pod murami miasta machiny; 
[3] ‒ Chaldajom i Persom nakazuje nocą wspiąć się na obwarowania w najbardziej 
niedostępnym miejscu / drogę wskazuje im pewien Pers; [4] ‒ po zdobyciu zamku 
mieszkańcy uciekają z murów do miasta / z nastaniem dnia Cyrus wjeżdża do Sar-
des; [5] ‒ zamknięty w pałacu Krezus wzywa go na pomoc / Chaldajowie rabują, 
dlatego Cyrus każe im opuścić szeregi swojej armii; [6‒8] ‒ błagają go, by tego nie 
robił / nakazuje zatem zwrócić łupy, co też czynią; [8] ‒ Cyrus rozbija obóz w mie-
ście i poleca żołnierzom pozostawać pod bronią oraz zjeść śniadanie; [9‒10] ‒ każe 
przyprowadzić do siebie Krezusa, z którym się wita, i prosi go o radę; [11‒14] ‒ Cyrus 
chciałby wynagrodzić żołnierzy za trudy, ale jednocześnie nie dopuścić do splądro-
wania miasta, Krezus obiecuje więc, że zwróci się do Lidyjczyków, by dobrowolnie 
przynieśli wszystkie wartościowe rzeczy, a sam udostępnia strażnikom Cyrusa swoje 
skarbce; [15‒16] ‒ Cyrus chce wiedzieć, jak wobec Krezusa spełniły się orzeczenia 
wyroczni delfickiej; [17‒25] ‒ Krezus najpierw zapytał boga Apollona o dzieci, które 
w końcu przyszły na świat, ale jeden syn jest głuchoniemy, a drugi w kwiecie wieku 
zginął [18‒20] / z kolei zadał pytanie, jak najszczęśliwiej przeżyć pozostałe mu jeszcze 
życie, a bóg odpowiedział, że poznając samego siebie [20‒21] / unika nieszczęścia 
w pierwszej wojnie z Cyrusem [22] / wbity w dumę przez prośby innych godzi się 
tym razem objąć naczelne dowództwo [23] / ale zapomina, z jakim to, pochodzącym 
od bogów, przeciwnikiem przyszło mu walczyć, dlatego słuszna spotyka go kara 
[24] / tylko Cyrus może sprawić, że spełnią się słowa wyroczni i Krezus osiągnie 
szczęście [25]; [26‒28] ‒ Cyrus zwraca mu małżonkę i córki, a Krezus jest przekonany, 
że to wspólne z nimi życie będzie właśnie można nazwać szczęśliwym / takie wiodła 
dotychczas jego małżonka; [29] ‒ Cyrus nie rozstaje się już z Krezusem, lecz każe mu 
wszędzie sobie towarzyszyć;

[3,1] ‒ udają się na spoczynek / następnego dnia Cyrus nakazuje, po oddzieleniu 
części dla bogów, załadować na wozy wszystkie sardejskie bogactwa i wywieźć je, 
by potem dokonać podziału; [2‒5] ‒ Cyrus pyta o Abradatasa i dowiaduje się o jego 
śmierci oraz o tym, że Pantheja szykuje mu pochówek; [6‒7] ‒ pośpiesza na miejsce 
żałoby, nakazawszy, by Gadatas i Gobryas przywieźli jak najszybciej cenne ozdoby / 
poleca też dostarczyć zwierzęta na ofiarę; [8] ‒ Cyrus pochyla się nad zmarłym i do-
tyka go, a ręka Abradatasa zostaje mu w dłoni; [9‒10] ‒ Pantheja szlocha i obarcza się 
winą za śmierć męża; [11‒12] ‒ Cyrus pociesza ją i obiecuje ze swej strony opiekę, po 
czym oddala się; [13‒14] ‒ Pantheja zabija się, a piastunka zgodnie z nakazem pani 
przykrywa ją i męża jednym płaszczem; [15‒16] ‒ Cyrus, dowiedziawszy się, co zaszło, 
natychmiast przybiega / eunuchowie także popełniają samobójstwo / Cyrus opłakuje 
Pantheję i nakazuje wyprawić im wspaniały pogrzeb oraz usypać kurhan;

[4,1] ‒ skłóceni między sobą Karowie ciągle ślą do Cyrusa prośby o pomoc, ten 
jednak wysyła w zastępstwie Aduzjosa, do którego dołączają Cylicyjczycy i Cypryj-
czycy; [2] ‒ dlaczego ani w Cylicji, ani na Cyprze nie utworzył satrapii; [3] ‒ Aduzjos 
chytrze prowadzi rozmowy z oboma stronnictwami, które wzajem o tym nie wiedzą; 
[4] ‒ pewnej nocy wkracza w obręb murów, przejmuje umocnienia i zakłada obóz, 
a obie strony czują się oszukane; [5] ‒ Aduzjos w krótkiej mowie nakazuje im zawrzeć 
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ze sobą pokój, co będzie zgodne z wolą Cyrusa, a zarazem dla Karii korzystne; [6‒7] 
‒ w całej Karii zapanowuje pokój / Aduzjos pozostawia garnizony tylko w warow-
niach, a resztę wojska odsyła Cyrusowi / Karowie proszą Cyrusa, by mianował Adu-
zjosa ich satrapą; [8] ‒ Cyrus wysyła do Frygii Hystaspasa; [9] ‒ mieszkający nad 
morzem Hellenowie nie muszą wpuszczać do miast barbarzyńców, a jedynie płacić 
trybut i uczestniczyć w wyprawach wojennych; [10‒11] ‒ król Frygów zamierza sta-
wić opór, ale osamotniony zdaje się na łaskę Cyrusa / Hystaspas obsadza warownie 
i wyprowadza z kraju konnicę oraz frygijskich peltastów / kiedy dołącza Aduzjos, 
żołnierze Frygów, którzy przeszli na stronę Cyrusa, mogą zatrzymać broń, resztę 
wyposażono tylko w proce; [12‒13] ‒ Cyrus opuszcza Sardes, pozostawiając tam licz-
ną załogę / ma przy sobie Krezusa / prowadzi wozy wyładowane skarbami, których 
dokładny spis dostarczył mu Krezus; [14] ‒ zabiera ze sobą także przychylnych mu 
Lidyjczyków, którym pozwala zatrzymać broń, a reszta ma iść na końcu uzbrojona 
tylko w proce; [15] ‒ charakterystyka formacji procarzy; [16] ‒ w drodze do Babilonu 
podbija Wielkich Frygów, Kappadoków i Arabów, uzupełnia też konnicę do 40 000 
/ przybywa do Babilonu;

[5,1‒2] ‒ Cyrus ustawia wojsko wokół Babilonu i chce się wycofać, ale zbieg do-
nosi, że właśnie wtedy Babilończycy zamierzają zaatakować; [3‒6] ‒ Cyrus manewruje 
ustawieniem swojej linii bojowej, skracając ją i pogłębiając / dzięki odpowiednim 
zwrotom dokonywanym przez falangę bezpiecznie wycofuje wojsko poza zasięg raże-
nia pocisków wystrzeliwanych z murów; [7] ‒ rozkładają obóz / Cyrus pyta na naradzie 
wyższych dowódców, czy mają inny pomysł, jak zdobyć miasto, niż zamknięcie go 
oblężeniem; [8] ‒ Chryzantas proponuje, by wykorzystać rzekę; [9] ‒ Cyrus uważa, że 
nie ma takich możliwości technicznych, i nakazuje wykopać wokół miasta głęboki rów; 
[10‒12] ‒ przystępują do prac, pozostawiwszy od strony rzeki miejsce do budowy wież 
/ konstrukcja wież z drzew palmowych; [13‒14] ‒ Babilończycy, zaopatrzeni na 20 lat, 
naśmiewają się z tych poczynań Cyrusa; [15‒19] ‒ Cyrus odprowadza wodę z rzeki 
do rowów, dzięki czemu można przejść po dnie rzeki / dowiaduje się, że w Babilonie 
właśnie obchodzone jest święto / nakazuje przyprowadzić chiliostie piechoty i jazdy 
ustawione w kolumnie dwójkowej / zwołuje naczelnych dowódców piechoty i jazdy; 
[20‒24] ‒ w swojej przemowie podkreśla, że mieszkańcy świętują, więc można się nie 
obawiać zasypania pociskami miotanymi z murów, łatwo też podpalić babilońskie 
domy, których przedsionki posmarowane są asfaltem / nakazuje, by przewodnikami 
po mieście byli Gadatas i Gobryas; [25] ‒ ludzie Gobryasa spodziewają się nawet, że 
bramy pałacu królewskiego będą ze względu na święto otwarte; [26] ‒ ruszają, mor-
dując i pokrzykując, by udawać uczestników święta / podchodzą pod pałac; [27‒30] 
‒ oddziały Gadatasa i Gobryasa mordują straż przednią / ludzie króla wybiegają przez 
otwarte bramy, by zobaczyć, co się dzieje / ludzie Gadatasa dostają się przez owe 
bramy do środka i dopadają króla, który zdołał wyciągnąć sztylet / ginie, a wraz z nim 
ci, którzy mu towarzyszyli; [31] ‒ Cyrus rozsyła żołnierzy po ulicach, każąc mordować 
wszystkich przebywających poza domami i ogłosić to po syryjsku mieszkańcom; [32] 
‒ Gadatas i Gobryas dziękują bogom i Cyrusowi za możliwość wzięcia pomsty; [33] ‒ 
z nastaniem dnia załoga, zrozumiawszy, co się stało, poddaje cytadelę; [34] ‒ Cyrus ją 
zajmuje / pod groźbą śmierci nakazuje Babilończykom, by wydali broń, którą składa 
w cytadeli; [35] ‒ Cyrus wydziela bogom z łupów część ustaloną przez magów i przy-
dziela rezydencje najdzielniejszym towarzyszom; [36] ‒ Babilończyków nakłania, by 
się podporządkowali / sprzymierzeńcy, którzy przy nim pozostaną, mają traktować 
Babilończyków jak władcy; [37‒40] ‒ Cyrus rozpoczyna królewskie życie, ale by nie 
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wzbudzać zazdrości, działa stopniowo / od samego rana przyjmuje każdego, kto ma do 
niego jakąś sprawę, a przyjaciołom każe czekać / w końcu nastaje wieczór, więc prosi, 
by przyszli rano; [41] ‒ nazajutrz przybywa jeszcze większy tłum / do kręgu utworzo-
nego przez gwardzistów każe wpuścić tylko przyjaciół i dowódców; [42‒47] ‒ w swojej 
mowie tłumaczy, że postanowił, by ludzie zwracali się z prośbą o audiencję właśnie 
za pośrednictwem jego przyjaciół, a nie rozporządził tak wcześniej, bo w warunkach 
wojennych strateg powinien być osobiście jak najlepiej poinformowany / zachęca, 
by ktoś zgłosił lepsze rozwiązanie, o ile takie zna; [48‒54] ‒ przemawia Artabazos, 
który żartobliwie uskarżając się na brak dostępu do Cyrusa, niejako mimochodem 
wymienia kolejne jego osiągnięcia: Hyrkańczycy jako pierwsi stają się sprzymierzeń-
cami [50] / potem kolejno Gobryas, Gadatas, Sakowie i Kaduzjowie [51] / szykowanie 
konnicy, machin i rydwanów [52] / zdobycie Sardes i Babilonu [53]; [55‒56] ‒ z kolei 
zabiera głos Chryzantas, przyznając, że powody, dla których Cyrus musiał pokazywać 
się ludowi, już zniknęły, a zarazem namawia władcę do założenia rodziny; [57] ‒ Cyrus 
zaczyna mieszkać w pałacu królewskim, gdzie też zostają złożone skarby przywiezione 
z Sardes / zaraz po wejściu do środka składa ofiary bogom; [58‒65] ‒ uznaje, że w tym 
największym mieście świata będzie potrzebował osobistej ochrony, i po rozważeniu 
rozmaitych uwarunkowań, dochodzi do wniosku, że najlepiej spiszą się w tej roli eunu-
chowie, bo: nie mają bliskich, więc najbliższa jest im ochraniana osoba [60] / chcieliby 
stać się bogaci, a tylko on może im to zapewnić [60] / potrzebują opiekuna, bo żyją 
w pogardzie u innych [61] / nadal zachowują siłę fizyczną, podobnie jak kastrowane 
konie, byki i psy [62] / stają się bardziej zrównoważeni [63] / są wierni aż po grób, na co 
wiele istnieje przykładów [64] / dlatego spośród nich rekrutował całą swoją służbę [65]; 
[66‒68] ‒ powołuje także spośród Persów (by nie musieli w trudzie uprawiać kamienistej 
ojczystej ziemi) 10 000 strażników królewskiego pałacu, którzy zarazem mają mu 
towarzyszyć, gdy Babilon opuszcza; [69] ‒ w mieście również ustanawia strażników, 
którym żołd mają wypłacać Babilończycy; [70] ‒ oba te typy straży funkcjonują jeszcze 
i teraz / jego zdaniem do wojowania lepiej od poddanych nadają się najemnicy / nadal 
chce ćwiczyć w dzielności mężów, którzy tyle już osiągnęli; [71] ‒ zwołuje „równych”, 
wyższych dowódców i innych, którzy mogą okazać się użyteczni, i wygłasza do nich 
mowę; [72‒86] ‒ Cyrus przekonuje, że dzięki łasce bogów i własnym zasługom posia-
dają wiele dóbr [72] / nabytych zgodnie z odwiecznym prawem wojny [73] / ale mogą 
to wszystko stracić, jeśli popadną w lenistwo [74] / dzielność trzeba nieustannie prak-
tykować [75] / bo o wiele trudniej, niż zdobyć władzę, jest ją utrzymać [76] / żyją wśród 
zazdrosnych wrogów, dlatego tym bardziej trzeba mieć się na baczności [77] / trzeba 
okazać się lepszymi od poddanych [78] / podbitym ludom należy uniemożliwić zdoby-
wanie wiedzy wojskowej i praktyki wojennej, bo może się to okazać niebezpieczne [79] 
/ trzeba się trudzić, bo bez ponoszenia trudów zdobyte dobra nie cieszą tak bardzo [80] 
/ trzeba zaznać niedostatku, by prawdziwie odczuć przyjemność posiadania [81] / naj-
gorsze wydaje się utracenie zdobytych już dóbr [82] / nie powinni stać się gorsi, niż 
byli przedtem, i gorsi od własnych poddanych [83] / najlepszą ochroną jest osobista 
sprawność we władaniu bronią [84] / trzeba tu, w Babilonie, prowadzić taki tryb życia 
jak „równi” w Persji i wzajemnie się kontrolować [85] / powinni stanowić najlepszy 
przykład dla własnych dzieci [86].

księGa 8
[1,1‒5] ‒ z kolei głos zabiera Chryzantas, usilnie przekonując o potrzebie posłu-

szeństwa, bo tylko dzięki niemu dochodzi się do jakichś osiągnięć i tylko dzięki niemu 
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to, co się osiągnęło, można utrzymać; [6‒8] ‒ Persowie i sprzymierzeńcy wyrażają 
aprobatę / najgodniejsi przebywają odtąd stale na dworze królewskim, a jeszcze i teraz 
dzieje się tak w pałacach satrapów / do pałacu Cyrusa przybywają najbardziej zasłu-
żeni; [9] ‒ w każdej dziedzinie Cyrus wyznacza osobnych nadzorców; [10‒12] ‒ jednak 
ćwiczenia, jakim chce poddać najbliższe otoczenie, postanawia nadzorować sam / 
spośród tych ludzi zamierza mianować taksjarchów, strategów, komendantów miast, 
satrapów i posłów, a więc powierzać im najbardziej odpowiedzialne funkcje / uważa, 
że sam powinien dawać innym najlepszy przykład; [13‒15] ‒ chcąc mieć czas wolny, 
a jednocześnie zadbać o dochody, postanawia zarządzać gospodarką na takiej samej 
hierarchicznej zasadzie, jak wojskiem / tego sprawnego systemu uczy podwładnych; 
[16‒20] ‒ zmusza ludzi z najbliższego otoczenia, którzy nie utrzymują się z pracy 
własnych rąk, do stałego przebywania na dworze, by uniknąć zagrożenia z ich strony 
/ stosuje w tym celu kilka metod: rekwiruje majątki [17‒18] / powierza im do wykona-
nia łatwe i zyskowne zajęcia [19] / nie przydziela zadań nieobecnym [19] / przekazuje 
majątek niestawiającej się osoby innemu [20] / obecnie królowie perscy też tak po-
stępują; [21‒22] ‒ postanawia sam dawać najlepszy przykład, uznając, że władca jest 
niejako „żywym prawem”; [23‒25] ‒ jak najgorliwiej stara się wypełniać obowiązki 
wobec bogów / magowie po raz pierwszy zostają zaangażowani do codziennego ry-
tuału, a Cyrus także codziennie składa ofiary / jeszcze i dzisiaj przestrzegają tego 
perscy królowie / poddani jak najchętniej naśladują Cyrusa, chcąc zasłużyć na jego 
pochwałę, a i on jest zdania, że lepiej, by w jego otoczeniu było jak najwięcej ludzi 
pobożnych; [26‒28] ‒ sam stara się przestrzegać zasad sprawiedliwości i do każdego 
odnosi się z szacunkiem, by i jego darzono szacunkiem; [29‒33] ‒ najbardziej okazuje 
szacunek tym, którzy są mu bezwarunkowo posłuszni / pokazuje otoczeniu, że potrafi 
żyć wstrzemięźliwie, i nie pozwala odciągnąć się od prawdziwych wartości / toteż 
w pałacu królewskim wszyscy okazują szacunek przełożonym i zachowują się wielce 
powściągliwie; [34‒39] ‒ zabiera podwładnych na polowanie, które jest najlepszym 
przygotowaniem do wojny i do osiągnięcia biegłości w sztuce jeździeckiej / jeszcze 
i teraz królowie wiele czasu spędzają na polowaniu / sam także intensywnie ćwiczy, 
uważając, że ten, kto nie jest lepszy od poddanych, nie jest godny, by sprawować nad 
nimi władzę [37] / kiedy nie ma czasu, poluje sam na zwierzęta hodowane w parkach, 
kiedy indziej zaprasza na łowy „noszących berła” [38] / sowicie wynagradza tych, 
którzy starają się osiągnąć wprawę [39]; [40‒42] ‒ Cyrus uważa, że władca powinien 
budzić respekt swoim wyglądem, dlatego decyduje się na szatę medyjską, podwyż-
szone obuwie i kosmetykę twarzy / stara się też, by w miejscu publicznym nie splu-
wać i nie wycierać sobie nosa, a także za nikim się nie rozglądać; [43‒44] ‒ ludziom 
przeznaczonym do służby nie pozwala nosić broni, ale bardzo dba, by zawsze byli 
syci i nie odczuwali pragnienia; [45‒48] ‒ zupełnie nie obawia się zagrożenia ze stro-
ny tych, których ujarzmił, ale wybitne jednostki spośród ludności krajów podbitych 
mogą nawet sięgnąć po władzę, a przy tym musi się z nimi bezpośrednio kontaktować 
w wielu sprawach, toteż stara się sprawić, by to jego, a nie siebie nawzajem owi ludzie 
darzyli największą przyjaźnią / niżej autor ukaże sposoby, jakimi Cyrusowi udało się 
zyskać powszechną miłość poddanych;

[2,1‒4] ‒ Cyrus zawsze okazywał ludziom życzliwość, a odkąd może sobie pozwo-
lić na ofiarowywanie darów, stara się wynagradzać wszystkich tych, którzy dobrze 
mu służą / wie, że za najbardziej pożądane dary uchodzi pożywienie, dlatego zastawia 
stół znacznie obficiej niż tylko dla tych, którzy z nim ucztują, a potem resztę rozdaje 
i rozsyła, także służbie / dzieje się tak do dzisiaj; [5‒6] ‒ potrawy z królewskiego 
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stołu są doskonałe, bo przygotowujący je ludzie wyspecjalizowali się w przyrządza-
niu konkretnych dań; [7‒9] ‒ król perski, najpierw Cyrus, a teraz jego następcy, jest 
największym darczyńcą, a dzięki darom jego władza sięga krańców jego imperium; 
[10‒12] ‒ również dzięki szczodrobliwości pozyskał wielką liczbę „oczu i uszu kró-
lewskich”, dzięki czemu jest doskonale poinformowany, a wszyscy boją się wypo-
wiadać o nim nieprzychylnie; [13‒14] ‒ bardzo dba o przyjaciół / twierdzi, że król jest 
jak dobry pasterz; [15‒18] ‒ udowadnia Krezusowi, przy pomocy Hystaspasa, który 
objechał wszystkich przyjaciół, odebrawszy od nich w kopertach zapisane sumy, jakie 
każdy gotów byłby mu pożyczyć, że największymi skarbcami są przyjaciele; [19‒23] 
‒ przemawia do Krezusa, że on sam także nie jest w stanie zapanować nad chęcią 
gromadzenia bogactw, ale stara się wszystkim, czego mu zbywa, obdarzyć przyjaciół, 
dzięki czemu czuje się bezpieczny, a i owe skarby nie niszczeją / najszczęśliwszy 
jego zdaniem jest człowiek, który zdobył majątek uczciwie i używa go na szczytne 
cele; [24‒25] ‒ sprowadza lekarzy i finansuje zakup instrumentów medycznych oraz 
zapasów lekarstw; [26‒28] ‒ zachęca do współzawodnictwa / nakazuje prawem, by 
od wyroków sędziowskich nie było odwołania / udaje mu się sprawić, że podwładni 
rywalizują między sobą, starając się zyskać jego przyjaźń;

[3,1] ‒ pierwsza świąteczna procesja, jaka wyruszyła z pałacu królewskiego w Ba-
bilonie, by król mógł złożyć ofiary bogom / pierwszy raz Persowie przywdziewają 
medyjskie szaty; [2] ‒ wszyscy mają przybyć przed wschodem słońca i ustawić się 
w takim porządku, jak w jego imieniu nakaże każdemu Feraulas; [3‒4] ‒ Cyrus rozdaje 
wielką ilość medyjskich szat, twierdząc, że przystrajając w nie przyjaciół, sam czuje 
się już przystrojony; [5‒6] ‒ naradza się z Feraulasem nad organizacją pochodu i po-
leca mu rozdać naczelnym dowódcom gwardii pałacowej, jazdy i rydwanów chitony 
oraz płaszcze jeździeckie, by wzbudzić do niego szacunek; [7‒8] ‒ Feraulas, dzięki 
tym darom, znakomicie radzi sobie z uszczypliwościami lepiej urodzonych od niego; 
[9‒10] ‒ układ i porządek, w jakim wszyscy ustawiają się przed świtem przed bramami 
pałacu; [11‒12] ‒ z pałacu wyprowadzane są zwierzęta wybrane przez magów i prze-
znaczone na ofiarę dla Zeusa, Heliosa i innych bogów, oraz wyjeżdżają poświęcone 
bogom rydwany; [13‒15] ‒ na rydwanie ukazuje się Cyrus / opis jego stroju / wszyscy 
padają na twarz, a czynią to po raz pierwszy przed jakimkolwiek perskim królem / 
rozstawienie formacji, które mu towarzyszą; [16‒18] ‒ dalszy skład pochodu: parada 
koni, oszczepników i najstarszych jeźdźców pod dowództwem Chryzantasa [16] / 
jazda Persów pod dowództwem Hystaspasa, Datamasa i Gadatasa [17] / kolejno kroczą 
jeźdźcy Medów, Armeńczycy, Hyrkańczycy, Kaduzjowie i Sakowie oraz rydwany, 
którymi dowodzi Artabas [18]; [19‒20] ‒ ludzie biegną wzdłuż szpalerów, starając się 
przekazać Cyrusowi swoje prośby, a on odsyła ich do dowódców jazdy / wyróżnio-
nym przez siebie przyjaciołom nakazuje informować się o żądaniach ludzi, ale po 
dokonaniu selekcji spraw; [21‒23] ‒ sposób, w jaki Cyrus traktuje mało gorliwych 
i bardzo gorliwych; [24] ‒ składają ofiary bogom w świętym okręgu; [25] ‒ Cyrus 
urządza następnie wyścig konny w pełnym galopie, w którym startują poszczególne 
nacje / on sam odnosi zwycięstwo wśród Persów / lista zwycięzców; [26‒32] ‒ Cyrus 
ofiarowuje zwykłemu żołnierzowi, który zwyciężył wśród Saków, królestwo za konia 
/ Sak woli poznać raczej jakiegoś szlachetnego człowieka i tak po rzuceniu grudką 
ziemi w Feraulasa dochodzi do ich spotkania i zamiany na konie / Sak zapowiedział, 
że go odwiedzi; [33] ‒ Cyrus organizuje też wyścigi rydwanów i także tu odnosi 
zwycięstwo / obdarowuje Feraulasa swoją częścią pucharów, chcąc się odwdzięczyć 
za wspaniałą organizację pochodu; [34] ‒ identyczne pochody odbywają się jeszcze 
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i teraz, ale już bez składania ofiar; [35‒50] ‒ Feraulas gości u siebie Saka, spożywają 
kolację [35] / Sak podziwia bogactwo Feraulasa i wypytuje go o przeszłość [36] / Fe-
raulas opowiada o swoim dzieciństwie i młodości [37‒38] / Sak wyraźnie zazdrości mu 
szczęścia [39] / Feraulas dowodzi, że nie jest teraz szczęśliwszy, a nawet ma więcej 
kłopotów i zmartwień niż kiedyś [40‒41] / Feraulas twierdzi, że utracenie bogactw jest 
nawet gorsze niż ich brak [42‒43] / bogaci niechętnie też wydają pieniądze [44] / Sak 
zapewnia, że gdyby wiele posiadał, to i wiele by wydawał [45] / Feraulas proponuje mu 
przejęcie swego majątku, a nawet pomoc w jego pomnażaniu, byleby Sak uwolnił go 
od tych trosk [46‒47] / zawierają porozumienie [48] / charakterystyka Feraulasa i jego 
obserwacje dotyczące ludzi [49] / zasady, na jakich zawarli układ [50]; 

[4,1] ‒ po złożeniu ofiar Cyrus organizuje ucztę na cześć zwycięstwa, na któ-
rą zaprasza najbliższych przyjaciół; [2] ‒ rola i funkcja Gadatasa na dworze jako 
przewodzącego dostojnikom „noszącym berła”; [3‒5] ‒ sposób rozmieszczania gości 
przy królewskim stole / funkcja przydzielania miejsc bardziej lub mniej honorowych; 
[6] ‒ Cyrus zawsze dzieli się szczególnie smacznymi potrawami; [7‒8] ‒ rozmawia 
z Gobryasem na temat swego większego zamiłowania do dobroczynności niż do 
strategii; [9‒10] ‒ Hystaspas pyta Cyrusa, dlaczego bardziej zaszczytnym miejscem 
wyróżnił Chryzantasa, a nie jego; [11] ‒ Cyrus szczegółowo tłumaczy, że Chryzantas 
wręcz wyprzedza jego polecenia i nie chce nic w zamian; [12] ‒ Hystaspas zapewnia, 
że będzie się starał postępować tak samo / żart Artabazosa; [13‒14] ‒ Cyrus pyta Go-
bryasa, czy teraz już chętniej niż kiedyś wyda córkę za mąż za jednego z obecnych 
/ Gobryas potwierdza i uzasadnia dlaczego; [15‒23] ‒ swobodna rozmowa o małżeń-
stwie / Cyrus ma się za znawcę w dziedzinie dopasowywania do siebie małżonków; 
[24‒26] ‒ Cyrus wręcza podarunki, m.in. dla małżonki Tigranesa, a Gobryasowi obie-
cuje podarować męża dla córki / przymawia się Hystaspas / uściśnięciem prawicy 
potwierdzają chęć zawarcia tego małżeństwa / Hystaspas otrzymuje wiele darów od 
Cyrusa z nakazem, by je posłał narzeczonej; [27] ‒ Artabazos doprasza się o poca-
łunek Cyrusa; [28] ‒ Cyrus odsyła sprzymierzeńców, z wyjątkiem tych, którzy chcą 
się przy nim osiedlić / jeszcze i teraz na tych ziemiach żyją ich potomkowie / bogato 
ich przy tym obdarowuje; [29‒30] ‒ system, wedle którego Cyrus rozdzielił pieniądze 
pomiędzy wszystkich żołnierzy, ale stosownie do zasług; [31] ‒ niektórzy sarkają, że 
on sam musi posiadać o wiele więcej, niż rozdzielił pomiędzy nich; [32‒36] ‒ Cyrus 
postanawia ujawnić wobec przyjaciół i wyższych dowódców stan swego majątku, bo 
chce, żeby wiedząc, jak jest bogaty, zwracali się do niego w potrzebie / pokazuje im 
swoje posiadłości i opisuje skarby / zapewnia, że wszystko to należy do niego tak 
samo, jak do nich;

[5,1] ‒ Cyrus uznaje, że sytuacja jest na tyle stabilna, iż może wyruszyć do Persji; 
[2] ‒ autor opisze teraz, jak sprawnie tak liczny orszak odbywał podróż i obozował; 
[3‒6] ‒ Cyrus ustawia namiot zawsze wejściem ku wschodowi i ściśle wyznacza roz-
mieszczenie poszczególnych formacji oraz służb w obozie [3] / wszyscy tragarze 
objuczają bagażami zwierzęta w tym samym momencie, co znacznie skraca czas całej 
operacji [4] / tak samo postępują przy rozładunku [5] / każdy ma ściśle wyznaczone 
w obozie miejsce [6]; [7] ‒ Cyrus niezwykle dba o porządek i dyscyplinę w obozie; 
[8‒12] ‒ rozmieszczenie poszczególnych formacji służące wzajemnemu ubezpiecza-
niu się w razie niespodziewanego ataku; [13‒14] ‒ dowódcy mają proporce zatknię-
te na namiotach, adiutanci doskonale znają położenie każdego oddziału, więc obóz 
jest właś ciwie zasadzką przygotowaną na wroga; [15‒16] ‒ poglądy Cyrusa na temat 
taktyki; [17] ‒ w drodze do Persji Cyrus odwiedza Kyaksaresa na ziemi medyjskiej 
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/ mówi mu, że przeznaczył dla niego dom w Babilonie, i szczodrze go obdarowu-
je; [18‒20] ‒ wuj przysyła do niego swoją córkę, która już jako mała dziewczynka 
mówiła, że go poślubi, i ofiarowuje mu jej rękę, a w posagu daje całą Medię, ale 
Cyrus zastrzega, że musi zapytać o zgodę rodziców, obdarowuje ją i rusza do Persji; 
[21] ‒ pozostawia wojsko na granicy i podąża z przyjaciółmi do miasta, prowadząc 
zwierzęta ofiarne dla wszystkich i dla wszystkich dary, tak jak jeszcze i teraz robi to 
perski król; [22‒27] ‒ Kambyzes przemawia do „starszych” i do Cyrusa: przedstawia 
zasługi syna [23] / nakazuje przestrzegać korzystnych dla obu stron reguł rządzenia 
[24] / Cyrusa zobowiązuje do zbrojnej ochrony terytorium kraju, a Persów do posłu-
szeństwa jego osobie [25] / po swojej śmierci przekaże władzę Cyrusowi i obliguje go 
do składania ofiar za pomyślność Persów, o ile będzie w kraju, lub do wyznaczania 
kogoś z rodziny królewskiej, by wypełnił ten obowiązek, o ile go w Persji nie będzie 
[26] / obie strony zaprzysięgają, a jeszcze i teraz relacje władza‒poddani oparte są na 
ustanowionych wówczas zasadach [27]; [28] ‒ w drodze powrotnej poślubia piękną 
córkę Kyaksaresa i zabiera ją ze sobą;

[6,1] ‒ po powrocie do Babilonu Cyrus postanawia utworzyć satrapie / ale komen-
danci cytadel i chiliarchowie mają być podporządkowani wyłącznie jemu; [2] ‒ po-
stanawia powiadomić przyszłych satrapów, na jakich warunkach są wysyłani do 
podległych sobie krain; [3‒4] ‒ w krótkiej przemowie określa ich zadania; [5] ‒ do 
dziś potomkowie ówczesnych przyjaciół króla posiadają w podbitych miastach re-
zydencje, a sami przebywają przy królu; [6] ‒ zapowiada, że gdyby nadsyłane przez 
satrapów lokalne produkty straciły swą jakość, będzie interweniował; [7‒8] ‒ lista 
satrapów i przynależnych im satrapii / z których krain nie utworzono satrapii, lecz 
tamtejsza ludność musi płacić daninę; [9] ‒ ówczesnych rozporządzeń Cyrusa prze-
strzega się jeszcze i teraz; [10] ‒ satrapowie mają we wszystkim naśladować Cyrusa, 
a ich dwory należy urządzić na wzór dworu królewskiego; [11‒13] ‒ zalecenia Cyrusa 
dla przyszłych satrapów: mają wyznaczać honorowe miejsca przy stole i rozsyłać 
potrawy przyjaciołom [11] / zakładać parki i spożywać posiłek dopiero, kiedy się 
utrudzą, wspierać króla, tak jak on wspiera ich [12] / zachęcać podległych sobie do 
naśladownictwa [13]; [14] ‒ zasady nakreślone wówczas przez Cyrusa obowiązują 
jeszcze i teraz; [15] ‒ wysyła ich i nakazuje gotowość do przyszłorocznej wyprawy 
wojennej; [16] ‒ prerogatywy i zadania królewskich inspektorów, którzy co roku do-
konują objazdu satrapii; [17‒18] ‒ zasady organizacji i system działania konnych stacji 
pocztowych; [19] ‒ po roku Cyrus ściąga wojsko do Babilonu / liczebność jego sił; 
[20‒21] ‒ kolejne podboje i zasięg granic; [22] ‒ miasta, w których Cyrus przebywa 
w określonych miesiącach roku; [23] ‒ jest kochany przez wszystkie ludy;

[7,1] ‒ mijają lata, Cyrus-starzec po raz siódmy przybywa do Persji; [2] ‒ ma wi-
dzenie senne, które zapowiada jego bliską śmierć; [3] ‒ po złożeniu ofiar na szczytach 
gór modli się do bogów, dziękując im za szczęśliwe życie, prosząc o opiekę nad rodzi-
ną i o śmierć dorównującą życiu; [4‒5] ‒ przez kolejne trzy dni nie chce się kąpać, nie 
ma ochoty na jedzenie, tylko pije, wzywa więc synów, przyjaciół i starszyznę Persów, 
po czym zwraca się do nich w ostatniej mowie; [6] ‒ podsumowując wszystkie okre-
sy swego życia, uważa, że zaznał szczęścia; [7‒8] ‒ wzbogacił przyjaciół, zniewolił 
wrogów, uczynił ojczyznę wielką / pozostawia wszystko w najlepszym porządku; 
[9‒10] ‒ choć kocha obydwu synów jednakowo, dziedzictwo przekazuje pierworod-
nemu / takie są obyczaje Persów, w których on został wychowany i w których wy-
chował synów; [11‒12] ‒ ustanawia młodszego satrapą trzech ludów / nie przekazuje 
mu tronu, ale znacznie więcej radości życia niż starszemu, który z racji sprawowania 
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władzy nie zazna spokoju; [13‒14] ‒ najlepszym zabezpieczeniem władzy są wierni 
przyjaciele, których trzeba sobie pozyskać dobrodziejstwami / a najlepiej wybierać 
ich spośród najbliższych pochodzeniem i rodem; [15‒17] ‒ przekonuje synów, że są 
dla siebie najbliższymi istotami; [17‒21] ‒ Cyrus dowodzi nieśmiertelności duszy; 
[22] ‒ na ową duszę, nieśmiertelną lub nie, zaklina synów, by nie dopuścili się czegoś 
niegodziwego; [23‒24] ‒ powinni mieć też wzgląd na ludzi, którzy widzą i oceniają 
ich postępowanie / powinni uczyć się od poprzednich pokoleń; [25] ‒ ostatnie roz-
porządzenia dotyczące złożenia ciała w ziemi; [26] ‒ kto chce, może jeszcze podejść 
i uścisnąć jego prawicę, ale kiedy zakryje twarz, nikt już więcej, nawet synowie, ma 
go nie oglądać; [27] ‒ nakazuje zaprosić Persów i sprzymierzeńców w pobliże grobu, 
by uczcili pamięć szczęśliwego człowieka; [28] ‒ jeszcze raz powtarza, że tylko wy-
świadczając dobrodziejstwa przyjaciołom, uda się poskromić wrogów / karze synom 
pozdrowić matkę / żegna się ze wszystkimi, zasłania i umiera;

[8,1‒2] ‒ olbrzymie królestwo rządzone było wolą jednego człowieka, którego 
wszyscy kochali, ale po jego śmierci wszystko zaczęło iść ku gorszemu; [2‒3] ‒ daw-
niej król dotrzymywał słowa, teraz nikt już Persom nie ufa / oszukani zostali greccy 
strategowie i wielu barbarzyńców; [4] ‒ dawniej szacunkiem króla cieszyli się męż-
ni zdobywcy, teraz ‒ wiarołomcy; [5] ‒ zaczynają ich w tym naśladować wszyscy 
mieszkańcy Azji; [6‒7] ‒ zmuszają niewinnych ludzi do płacenia okupu, toteż wśród 
zamożnych coraz mniej jest chętnych do służby w armii królewskiej i dlatego wróg 
swobodnie może poruszać się po kraju; [8‒9] ‒ całkowicie zaniechali ćwiczeń fizycz-
nych, a całe dnie spędzają na jedzeniu i piciu; [10] ‒ plaga pijaństwa; [11] ‒ w drodze 
nadal nie mogą załatwiać potrzeb naturalnych, ale tak skrócili odcinki marszu, że 
nie jest to w ogóle trudne; [12] ‒ ani sami nie polują, ani nie pozwalają na to innym; 
[13‒14] ‒ wprawdzie jeszcze wychowuje się dzieci na dworze królewskim, ale ani nie 
odbywają one ćwiczeń fizycznych, ani nie uczą się sprawiedliwości, a poznawanie 
roślin służy wyłącznie nabyciu wprawy w przygotowywaniu trucizny; [15‒18] ‒ są 
o wiele bardziej zniewieściali: miękkie łoża i wykwintne potrawy [16] / zimą futrzane 
rękawice, latem parasolki [17] / bogate kolekcje pucharów [18]; [19‒20] ‒ upadek umie-
jętności jeździeckich, bo liczy się tylko wygoda podczas jazdy / upadek sztuki wojen-
nej: dawniej kraju bronili najemnicy, a możni z posiadłości dostarczali jeźdźców, by 
ruszali poza granice, teraz jeźdźcami opłacanymi z żołdu mianuje się rzemieślników 
dostarczających żywność i znających się na kosmetyce; [21‒26] ‒ całkowity upadek 
umiejętności wojennych, które wpajał im Cyrus: jeźdźcy ani nie umieją walczyć, 
miotając pociski, ani ścierać się wręcz [22] / podobnie piechota [23] / nie używają 
rydwanów zaopatrzonych w kosy [24] / niewyćwiczeni woźnice często bardziej szko-
dzą, niż są użyteczni w boju [25] / dlatego tak często korzystają z usług Hellenów; 
[27] ‒ autor wyraża przekonanie, że udało mu się dowieść, iż obecnie Persowie są 
znacznie gorsi od swoich przodków żyjących w czasach Cyrusa.




