
INDEKS

Indeks obejmuje imiona i nazwy geograficzne oraz wszelkie określenia odimienne po-
jawiające się w tekście Wychowania Cyrusa autorstwa Ksenofonta (pominięto wstęp 
oraz przypisy). Na pierwszym miejscu podano spolszczoną (często tradycyjną) wersję 
imion, nazw czy określeń, w nawiasie okrągłym ‒ nazwy greckie (bez rodzajników), 
uzupełnione transkrypcją. W nawias kwadratowy [ ] ujęto imiona, które nie padają 
w tekście, bądź związane z nimi lokalizacje, a także transkrypcję nazw greckich. 
Haseł zawsze należy poszukiwać od elementu stanowiącego ich istotę różnicującą, 
bez względu na brzmienie tekstu (np. nie szata medyjska tylko medyjska szata), choć 
dla ułatwienia niejednokrotnie stosowano odnośniki.

Pierwsza cyfra oznacza księgę, druga – numer rozdziału, trzecia ‒ paragrafu.
Objaśnienia skrótów:
 (bis) − hasło w paragrafie pojawia się dwukrotnie;
 (mit.) – postać mityczna;
 (quater) – hasło w paragrafie pojawia się czterokrotnie;
 (quinquies) ‒ hasło w paragrafie pojawia się pięciokrotnie;
 (septies) – hasło w paragrafie pojawia się siedmiokrotnie;
 (ter) − hasło w paragrafie pojawia się trzykrotnie.

abraDaTas (Ἀβραδάτας [Abradátas]), mąż Panthei, król Suz // z ramienia Assyryjczyka 
posłuje do króla Baktrów i nie bierze udziału w bitwie…5,1,3[bis]; przechodzi 
na stronę Cyrusa; spotkanie z małżonką; udaje się do Cyrusa na rozmowę; 
ofiarowuje Cyrusowi 100 rydwanów; modyfikuje ich konstrukcję…6,1,46. 
47(bis). 48. 50. 52; 2,7; ofiarowuje się stanąć w bitwie naprzeciw środka wro-
giej falangi i takie też miejsce, naprzeciw Egipcjan, przypada mu w losowa-
niu…3,35. 36; pożegnanie z Pantheją…4,2. 4. 5. 9. 10. 11; ma zaatakować na 
czele rydwanów; niepokoi się o flanki; Cyrus udziela mu ostatnich wska-
zówek; objeżdża stanowiska; rzuca się w środek walki przeciw Egipcjanom 
i ginie stratowany po upadku z rydwanu…7,1,9. 15(ter). 16. 18(bis). 29. 30. 31. 
32(bis); Cyrus dowiaduje się o jego śmierci; śpieszy, by towarzyszyć wdowie 
podczas jego pogrzebu…3,2. 7 

 suzyjczyk (Σούσιος [Súsios])…5,1,3; 6,2,7 
aDuzJos (Ἀδούσιος [Adúsios]), mianowany przez Cyrusa rozjemcą Karów; prowadzi 

rozmowy z obu stronami, wyjaśniając przyczyny swego podstępu; doprowadza 
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zwaśnione strony do zgody; Cyrus nakazuje mu udać się do Frygii i dołączyć 
do Hystaspasa…7,4,1. 3(bis). 5. 7(ter). 8. 11; Cyrus mianuje go satrapą Karii…8,6,7 

 Pers (Πέρσης [Pérses])…7,4,1 
aglaiTaDas (Ἀγλαϊτάδας [Aglaitádas]), taksjarcha // zarzuca kłamstwo tym, którzy opo-

wiadają dowcipne historyjki przy stole; gardzi rozbawionymi ludźmi; dyskutują 
z nim Cyrus i Hystaspas; w końcu i on się uśmiecha…2,2,11. 13. 14. 15(bis). 16 

alkeuNas (Ἀλκεύνας [Alkeúnas]), z rozkazu Cyrusa podczas marszu na Babilon ma 
poprowadzić Kaduzjów…5,3,42 

anDaMyas (Ἀνδαμύας [Andamýas]), z rozkazu Cyrusa podczas marszu na Babilon ma 
poprowadzić medyjską piechotę…5,3,38 

 MeD (Μῆδος [Médos])…5,3,38 
aPollon (Ἀπόλλων [Apóllon]), (mit.) bóg mający swoją wyrocznię w Delfach // szcze-

gólnie czczony przez Krezusa, który pytał go o wiele rzeczy i początkowo nie 
rozumiał odpowiedzi…7,2,15. 16. 25. 28 

arabia (Ἀραβία [Arabía]), region w Mezopotamii po wschodniej i zachodniej stronie 
środkowego biegu Eufratu // niegdyś wszyscy używali tu rydwanów bojowych na 
sposób trojański…6,1,27; Cyrus mianuje tu satrapą Megabyzosa…8,6,7 

araboWie (Ἀράβιοι [Arábioi]), lud bliskowschodni // ostatecznie zostali podbici przez 
Cyrusa…1,1,4; król Assyryjczyków uczynił poddanym ich władcę…5,2; ich 
król poległ z rąk Hyrkańczyków; obok Assyryjczyków ich poległo w bitwie 
najwięcej…4,2,31(bis); Cyrus czyni wolnymi niewolników różnych nacji, któ-
rzy znaleźli się w ich armii…5,56; walczą przeciw Cyrusowi jako sprzymie-
rzeńcy Assyryjczyków i Krezusa…6,2,10; Cyrus podbija ich w drodze z Sardes 
do Babilonu…7,4,16; Babilończycy uważają, że zdradzą oni Cyrusa…5,14 

 Arab patrz Aragdos
aragDos (Ἄραγδος [Áragdos]), sprzymierzeniec króla Assyryjczyków, liczebność jego 

wojska…2,1,5 
 arab (Ἀράβιος [Arábios])…2,1,5 
arasPas (Ἀράσπας [Aráspas]), przyjaciel Cyrusa od najmłodszych lat // Cyrus prosi go 

o przypilnowanie kobiety, która dostała mu się przy podziale łupów; dyskutuje 
z Cyrusem o naturze miłości, twierdząc, że nie zapanowała nad nim…5,1,2. 3. 4. 
16. [18]; Cyrus chce go wysłać do Lidii z misją szpiegowania Assyryjczyka; na-
miętnie kocha się w Suzyjce (Panthei) i próbuje ją zniewolić, czego Cyrus mu 
zabrania; Cyrus wzywa go na rozmowę; kaja się przed Cyrusem i zgłasza swoją 
chęć przysłużenia się mu; rusza do wrogów, udając, że uciekł, bo obawiał się 
kary Cyrusa za próbę zniewolenia Suzyjki; po szczęśliwym zakończeniu swej 
misji wyjawia Cyrusowi szczegóły dotyczące wrogich wojsk…6,1,31(bis). 32. 
33. 34. 35(bis). 36. 37. 38(bis). 39. 44. 45(ter); 3,16. 17(bis). 18(bis); Pantheja obiecuje 
Cyrusowi przyjaciela wierniejszego niż on…4,8(bis) 

 MeD (Μῆδος [Médos])…5,1,2 
aribaJos (Ἀρίβαιος [Aríbaios]), król Kappadoków // sprzymierzeniec króla Assyryjczy-

ków, liczebność jego wojska…2,1,5 
ariobarzanes (Ἀριοβαρζάνης [Ariobarzánes]), zbuntowany satrapa, ojciec Mithradatasa 

// syn wydał go królowi…8,8,4 
arMenia / armeńska ziemia (Ἀρμενία [Armenía]), kraina sąsiadująca z Medią i Kappa-

docją, leżała między Kaukazem a Syrią i Mezopotamią // Chaldajowie mogliby 
dzierżawić jej ziemie; do dziś pozostają w mocy układy zawarte w czasach Cyrusa 
między Chaldajami a jej władcą…3,2,18. 24 
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armeńczycy (Ἀρμένιοι [Arménioi]), mieszkańcy Armenii // sprzymierzeńcy Kyaksaresa, 
liczebność ich wojska…2,1,6; Cyrus podczas polowań zapuszcza się nad ich 
granice; żołnierze Cyrusa mają odnosić się do nich przyjaźnie…4,[15]. 16. 21. 
23. 32; tych ze swego otoczenia król wciela do wojska; rozchodzą się po do-
mach, by wywieźć dobytek; Cyrus pozwala ich dostojnikom przysłuchiwać się 
rozprawie nad królem; Armeńczyk może stracić ich królestwo…3,1,2. 3. [4]. 8. 
9. 29; z powodu wojny nie uprawiają ziemi; ruszają z Medami i Cyrusem prze-
ciw Chaldajom; nigdy nie wytrzymują ataku nieprzyjaciela, i tak też stało się 
podczas ataku Chaldajów; Cyrus chce, by zawarli pokój z Chaldajami; dzier-
żawią uprawianą ziemię; podczas marszu poselstwa do Indii mają po drodze 
głosić chwałę Cyrusa…2,2. 4. 5. 8(bis). 9(ter). 12(bis). 18. 20. 31; Cyrus oddala się 
z częścią ich wojska…3,1. 2; Cyrus zaprasza ich na ucztę…4,5,1; z rozkazu Cy-
rusa podczas marszu na Babilon ich piechotę ma poprowadzić Embas…5,3,38; 
martwią się o rannego Gadatasa…4,13; są wśród żołnierzy witających w obozie 
Kyaksaresa…5,5; biorą udział w procesji w Babilonie; wśród nich w wyścigu 
konnym zorganizowanym przez Cyrusa zwycięża Tigranes…8,3,18. 25; umie-
rający Cyrus mianuje ich satrapą młodszego syna, Tanaoksaresa…7,1 

armeńczyk (Ἀρμένιος [Arménios]), nieznany z imienia król Armenii, miał dwóch 
synów: Tigranesa i Sabarisa // dowiedziawszy się o konflikcie Medów 
z Assyryjczykami, nie przekazuje Kyaksaresowi należnej daniny; dawniej 
był sprzymierzeńcem i poddanym Kyaksaresa; przed zagrożeniem kryje 
się w górach; otrzymuje od Cyrusa ultimatum…2,4,12. 18. 22[bis]. 31(bis); 
przerażony warunkami postawionymi przez Cyrusa; po krótkich negocja-
cjach za pośrednictwem heroldów oddaje się w ręce Cyrusa; Cyrus sądzi go 
w obecności kobiet i wojska; po serii pytań Cyrusa przyznaje, że skazałby 
kogoś takiego jak on sam na śmierć; udziela Cyrusowi szczegółowych 
informacji na temat swoich sił i zasobów; skazał na śmierć dawnego to-
warzysza polowań Cyrusa i Tigranesa za zły wpływ na syna; wywiązuje 
się z umowy z Cyrusem…3,1,1. 5(ter). 6. 7. 9. 13(bis). 31(bis). 32. 33. 35. 37. 39. 
40. 42; ma przysłać rzemieślników pomocnych przy budowie fortu; jest 
Cyrusowi niewymownie wdzięczny za pomoc w zajęciu terytorium Chal-
dajów; Cyrus bezskutecznie próbuje ułożyć jego kohabitację z Chaldaja-
mi…2,11. 14. 17. 19(bis). 20(bis). 21. 28; do poselstwa Cyrusa, na jego własną 
prośbę, dołącza ludzi, którzy mają zadbać o interesy jego samego; jest 
zadowolony z oznak czci swego ludu okazywanych Cyrusowi; jego żona 
z dziećmi podchodzi do Cyrusa, który każe jej zatrzymać złoto, jakie dla 
niego przyniosła; rusza z Cyrusem w drogę, podsyłając mu jeszcze więcej 
wojska…3,1. 2(bis). 3. 4(bis) 

  patrz Tigranes
Pani (Ἀρμενία [Armenía]), małżonka Tigranesa, synowa Armeńczyka // bardzo za-

kochana w swoim niedawno poślubionym małżonku…3,1,41 
armeńska ziemia patrz Armenia
arsaMas (Ἀρσάμας [Arsámas]), Pers // dowódca prawego(?) skrzydła wojsk Cyru-

sa…6,3,21; w drogę na wyprawę rusza, znalazłszy się po lewej stronie Cyrusa, na 
czele piechoty; kiedy już ruszyli, Cyrus udziela mu ostatnich wskazówek…7,1,3. 8 

arTabaTas (Ἀρταβάτας [Artabátas]), podczas procesji w Babilonie prowadzi rydwa-
ny…8,3,18; Cyrus mianuje go satrapą Kappadocji…6,7 

 Pers (Πέρσης [Pérses])…8,3,18 



456 Ksenofont    Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia)

Artabazos
arTabazos (Ἀρτάβαζος [Artábazos]), Med, jak sam twierdził ‒ krewny Cyrusa 

// żartobliwie radzi nie rozwiązywać zgromadzenia; Cyrus wysyła go, 
by nakazał Araspasowi powściągliwość wobec Suzyjki (Panthei)…6,1,9. 
34. 35; zabiera głos na naradzie w Babilonie dotyczącej nowych zasad 
dostępu do osoby Cyrusa…7,5,48; zwycięża wśród Medów w wyścigu 
konnym zorganizowanym przez Cyrusa…8,3,25; Cyrus uznaje go za jed-
nego ze swoich najbliższych przyjaciół i zaprasza na ucztę; rozśmiesza 
wszystkich na uczcie celną ripostą; Cyrus obdarowuje go złotym pucha-
rem…4,1. 12. 24. 27 

MeD (Μῆδος [Médos]), podaje się za krewnego Cyrusa, zakochany w nim i po-
żądający jego pocałunków…1,4,28 [quinquies]; dobrowolnie towarzyszy 
Cyrusowi w pościgu za Assyryjczykami…4,1,23; 8,4,1 

arTabazos (Ἀρτάβαζος [Artábazos]), Pers // z rozkazu Cyrusa podczas marszu na 
Babilon ma poprowadzić perskich peltastów i łuczników…5,3,38 

arTagerses (Ἀρταγέρσης [Artagérses]), chiliarcha piechoty // Cyrus wydaje mu rozka-
zy…6,3,31. 33; Cyrus raz jeszcze szczegółowo go instruuje; dokładnie wykonuje 
zalecenia Cyrusa…7,1,22. 27. 28 

artakamas (Ἀρτακάμας [Artakámas]), najpierw władca, potem satrapa Wielkiej Frygii 
// sprzymierzeniec króla Assyryjczyków, liczebność jego wojska…2,1,5; Cyrus 
mianuje go satrapą Wielkiej Frygii…8,6,7 

artakserkses [II Mnemon] (Ἀρταξέρξης [Μνήμον] [Artaksérkses Mnémon]), król perski 
z dynastii Achemenidów // lubi tylko pić i nie uczestniczy w polowaniach…8,8,12 

arTaozos (Ἀρτάοζος [Artáozos]), chiliarcha piechoty // Cyrus wydaje mu rozka-
zy…6,3,31 

arTuchas (Ἀρτούχας [Artúchas]), z rozkazu Cyrusa podczas marszu na Babilon ma 
poprowadzić Hyrkańczyków…5,3,38 

Hyrkańczyk (Ὑρκάνιος [Hyrkánios]), dowódca jazdy // Cyrus uznał go za jednego 
ze swoich najbliższych przyjaciół i zaprosił na ucztę…8,4,1 (?) 

assyria (Ἀσσυρία [Assyría]), kraina w północnej Mezopotamii // siły militarne jej 
władcy…2,1,5; Kyaksares chce skontrolować swoje tamtejsze nadgraniczne 
twierdze…4,17; Cyrus nakazuje sprzymierzeńcom dbać o jej nadgraniczne 
twierdze znajdujące się w ich sąsiedztwie…6,1,17 

 patrz Syria
assyryJczycy (Ἀσσύριοι [Assýrioi]), lud bliskowschodni // zostali podbici przez Cy-

rusa…1,1,4; w wielkiej liczbie gromadzą się na granicy z Medami…4,18. 
23; Cyrus składa ofiarę ich rodzimym herosom; mają w zwyczaju budo-
wanie fosy wokół obozu; zbliżają się do Medów i zakładają obóz w wi-
docznym miejscu; ich król przemawia do nich przed bitwą; rozpoczynają 
starcie, zeskakując z rydwanów, ale muszą się wycofać; przerażeni, nie są 
w stanie się bronić nawet w twierdzy; ich kobiety rzucają się do ucieczki 
z obozu, błagając o ocalenie…3,3,22. 26. 28. 43. 44. 60. 66. 67; upadają na 
duchu po przegranej…4,1,7; sąsiadują z Hyrkańczykami, których podbi-
li; wykorzystują Hyrkańczyków podczas wypraw wojennych; Hyrkań-
czycy pod dowództwem Cyrusa już się ich nie obawiają; obok Arabów 
ich poległo w bitwie najwięcej…2,1[quater]. 3[bis]. 4. 14. 31; wycofując się, 
wskazują drogę zagubionemu posłańcowi Kyaksaresa; wrogowie Cyru-
sa; od ich króla przybywają do Cyrusa skarbnicy; Cyrus czyni wolnymi 
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niewolników różnych nacji, którzy znaleźli się w ich armii…5,13. 23. 40. 
56; ich władca był wielkim przyjacielem Gobryasa…6,1; w ich obozie nie 
ma Abradatasa…5,1,3; ludzie Cyrusa nie przedłożyliby ich skarbów nad 
dobrą sławę; Cyrus przechodzi przez ich ziemie; dostarczają Cyrusowi 
mało broni, bo przekonali się, że dysponuje nieliczną tylko armią…2,12. 
26. 30; unikają bezpośredniego starcia z Cyrusem; Gadatas pragnie klęski 
obecnego ich króla; twierdza będzie bronić przed nimi okoliczne tereny; 
oddają konie i odnoszą broń Cyrusowi…3,5. 10. 22. {25}; ścigają zwiadow-
ców Gadatasa; ich piechota oblega twierdzę Gadatasa; namawiają swego 
króla, by zawarł z Cyrusem układ umożliwiający uprawianie ziemi wokół 
Babilonu mimo trwania działań wojennych…4,4. 5[{bis}]. 9. 12. 26; walczą 
przeciw Cyrusowi wraz z wielką koalicją sprzymierzeńców, gromadzą się 
nad Paktolosem…6,2,10 

  [assyryjscy] jeźdźcy…1,4,19 
  [assyryjskie] forTy…1,4,16 
  assyryjskie wojsko (Ἀσσύριον στράτευμα [Assýrion stráteuma])…4,5,8; 5,4,1 

assyryjczyk / assyryjczyków król (Ἀσσύριος / Ἀσσυρίων βασιλεύς [Assýrios / As-
syríon basileús])

[stary, zginął w bitwie z Persami ‒ 4,1,8], nieznany z imienia // jego syn 
chciał się żenić, kiedy Cyrus miał 15‒16 lat…1,4,16; jego ekspansja na 
sąsiadujące z Assyrią terytoria…5,2; władał Babilonem i Assyrią, liczeb-
ność jego wojska…2,1,5; posłowie Indów chcą poznać przyczyny jego 
konfliktu z Medami; Cyrus nalega, by odwołał się do arbitrażu władcy 
Indów…4,7(bis). 8(bis); nie chce rozpocząć bitwy z Cyrusem i Kyaksare-
sem; przemawia do żołnierzy przed walką…3,3,29. 45. 50; wysłał Abradatasa 
w poselstwie do króla Baktrów…5,1,3 

[nowy], syn poprzedniego i jego następca, okrutnik // Cyrus w obecności 
Gobryasa i Hyrkańczyka rozpatruje przyczyny wojny z nim; Cyrus chce 
dowiedzieć się, ilu i jakich ma on wrogów…5,2,23. 25(bis). 26; uczynił Ga-
datasa trzebieńcem; zamierza najechać kraj Gadatasa…3,8(bis). 12. 19. 26. 
27. 30; o odstąpieniu Gadatasa donosi mu przez posłańca jeden z możnych 
i wydaje mu swoją warownię; za radą zdrajcy przygotowuje zasadzkę na 
Gadatasa; po pojawieniu się sił Cyrusa ucieka z jeźdźcami do miasta; ściga 
pod Babilonem nierozważnego Kaduzyjczyka; Cyrus chce, żeby zgodził 
się na bezpieczne uprawianie ziem wokół Babilonu; przekonany przez swo-
ich ludzi, wyraża na to zgodę; Gadatas żył z nim początkowo w przyjaźni; 
Gobryas radzi, by ukazać mu potęgę armii Cyrusa i przejść pod samymi 
murami Babilonu…4,1(quater). 2(bis). 3. 4. 9(bis). 15. 16. 24. 27. 34. [35]. [42]; jego 
namiot Medowie wybrali dla Kyaksaresa…5,2; Hystaspas chce jego panem 
uczynić Gadatasa; Gobryas obawia się jego zemsty; z Babilonu udaje się 
do Lidii; Cyrus chce tam wysłać Araspasa, żeby go szpiegował…6,1,5. 11. 
25. 31; namówił Krezusa do udziału w kampanii…7,2,22 

 patrz Gobryas
asTyages (Ἀστυάγης [Astyáges]), król Medów, ojciec Kyaksaresa i Mandane, teść 

Kambyzesa, dziadek Cyrusa…1,2,1; każe sprowadzić córkę i wnuka do siebie; 
wita się z wnukiem; dogadza wnukowi podczas posiłków i wdaje się z nim 
w rozmowę; upomina się o mięso dla Sakasa; wnuk podaje mu puchar z winem; 
przekomarzania przy stole; prosi córkę, by zostawiła u niego wnuka…3,1. 2. 
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4(bis). 5(bis). 6. 8(bis). 9(bis). 10. 11(bis). 13(bis). 15; nie potrafi odmówić żadnej prośbie 
Cyrusa; nie jest w stanie nastarczyć dla niego zwierząt do polowań; pozwala, 
by Cyrus polował z wujem; przyjmuje upolowaną zwierzynę od Cyrusa, ale 
mu ją zwraca; organizuje dla wnuka i jego rówieśników wspaniałe polowa-
nie poza parkiem; rusza do walki z Assyryjczykami; wzajemnie wspierają się 
z Cyrusem podczas walk; po bitwie z Assyryjczykami zachwyca się postawą 
Cyrusa; odsyła wnuka do zięcia; żegna go osobiście, szczodrze obdarowując; 
wzajemnie odsyłają sobie z wnukiem dary…4,2(ter). 5. 7. 10(bis). 11. 12. 13. 14. 
15(quater). 18(bis). 20 [bis]. 22. 23. 24(bis). 25(ter). 26(quater); jego następcą na tronie Me-
dii zostaje Kyaksares…5,2(bis); za jego rządów Armeńczyk walczył z Medami; 
Medowie i Persowie nie złamali żadnego układu zawartego z Armeńczykiem za 
jego rządów…3,1,10. 21; Chaldajowie często pozostawali na jego żołdzie…2,25; 
kiedy Cyrus od niego wyjeżdżał, podarował Araspasowi własną szatę; musiał 
nakazać, by wreszcie Medowie przestali towarzyszyć w drodze odjeżdżającemu 
Cyrusowi…5,1,2. 25 

azJa (Ἀσία [Asía]), część świata // przed podbojami Cyrusa tutejsze ludy były nieza-
leżne…1,1,4(bis); jej wybrzeża zamieszkują Hellenowie…2,1,5; jej ludy ciągną 
ze sobą na wojnę domowników…4,2,2; tutejsi ludzie zabierają ze sobą na wojnę 
wszystko to, co najbardziej kochają…3,2; jeśli Persowie chcą nad nią panować, 
muszą przysłać Cyrusowi wojsko…5,16; najpiękniejszą kobietą była tu pewna 
Suzyjka (Pantheja)…6,11; nie żyła tu kobieta piękniejsza od małżonki Abrada-
tasa…5,1,7; niegdyś wszyscy używali tu rydwanów bojowych na sposób trojań-
ski…6,1,27; niemal wszyscy tutejsi Hellenowie walczą przeciw Cyrusowi, zmu-
szeni przez Krezusa do sprzymierzenia się z Assyryjczykami…2,10; jej drugim 
najbogatszym miastem jest Sardes…7,2,11; jeszcze i teraz tutejsi poddani króla 
przestrzegają zarządzeń wydanych przez Cyrusa w Babilonie…8,1,6; Cyrus swymi 
podbojami zapewnił Persom sławę na całym jej obszarze…5,23; ojczyzna Cyrusa 
nie miała tu niegdyś żadnego znaczenia…7,7; najpotężniejszym królestwem jest 
tu imperium Cyrusa; wszyscy jej mieszkańcy stają się obecnie niesprawiedliwymi 
bezbożnikami…8,1. 5 

azJaDaTas (Ἀσιαδάτας [Asiadátas]), chiliarcha jazdy // Cyrus wydaje mu rozkazy… 
6,3,31 

babilon (Βαβυλῶν [Babylón]), miasto w Assyrii, nad Eufratem // jego władca chciał 
zawładnąć terytoriami Medów i Persów…2,1,5; Cyrus bardziej jest wdzięczny 
Gobryasowi za córkę, niż byłby za skarby tego miasta; by spotkać się z wrogiem 
Assyryjczyka, Cyrus musi dotrzeć aż tutaj; za najbezpieczniejszą taktykę Cyrus 
uważa marsz wprost na miasto…5,2,8. 29. 31. 37; Cyrus rusza na miasto…3,5. 45; aż 
w te okolice zapuścił się Kaduzyjczyk; Cyrus chce, żeby mieszkający wokół ludzie 
mogli uprawiać ziemię nawet podczas działań wojennych; w pobliżu leżą dobra 
ojca Gadatasa…4,15. 24. 34; uciekinierzy stąd przekazują Cyrusowi wieści o poczy-
naniach Assyryjczyka…6,1,25; jego dowódca przybywa na czele Assyryjczyków 
na miejsce koncentracji wojsk…2,10; najbogatsze miasto w Azji…7,2,11; Cyrus 
przybywa tu z Sardes…4,16(bis); Cyrus staje pod murami; kopie wokół miasta 
głęboki rów; mimo jego zdobycia nadal nie ma czasu dla przyjaciół; ustanawia tu 
straż…5,1. 15. 53. 69(bis). 70; Cyrus po uporządkowaniu spraw tutaj wyrusza do Per-
sji; ofiarowuje tu Kyaksaresowi dom…8,5,1. 17; Cyrus powraca tu po poślubieniu 
córki Kyaksaresa; w wyprawie na miasto mieszkańcy Cylicji, Cypru i Paflagonii 
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wzięli udział dobrowolnie; po roku od zajęcia miasta Cyrus gromadzi tu całe 
wojsko; spędza tu 7 miesięcy w roku…6,1. 8. 19. 22 

babilończycy (Βαβυλώνιοι [Babylónioi]), lud azjatycki // zostali podbici przez Cyru-
sa…1,1,4; Cyrus dostrzega z oddali ich miasto…5,4,41; śmieją się z zamiarów 
oblężenia miasta, bo uważają, że sprzymierzeńcy zdradzą Cyrusa; kiedy Cyrus 
stoi pod murami ich miasta, obchodzą święto; Cyrus po zajęciu miasta nakazuje, 
by wydali broń, i chce by uznali nowych władców; z własnych zasobów mają 
wypłacać żołd strażnikom miasta…7,5,14. 15. 34. 36(bis). 69 

baktrowie (Βάκτριοι [Báktrioi]), lud azjatycki // ostatecznie podbici przez Cyru-
sa…1,1,4; podbici przez króla Assyryjczyków…5,2; Cyrus czyni wolnymi nie-
wolników ich nacji, którzy znaleźli się w armii assyryjsko-arabskiej…4,5,56; do 
ich króla posłował od Assyryjczyka Abradatas, którego łączyły z nim związki 
gościnności…5,1,3(bis) 

chalDaJoWie (Χαλδαῖοι [Chaldaíoi]), wojowniczy szczep żyjący na płaskowyżu Ar-
menii // Armeńczyk prowadził z nimi wojnę…3,1,34; trzymają na wzgórzach 
obserwatorów; Cyrus szykuje się do zajęcia ich wzgórz; w walce posługują się 
plecioną tarczą i dwiema włóczniami; w starciu przełamują Armeńczyków, ale 
nie dają rady Persom; zaczynają uciekać z domów; Cyrus zapewnia ich jeńców, 
że nie dąży do zagłady plemienia, po czym puszcza ich wolno, by naradzili się 
z resztą nad zawarciem pokoju z Armeńczykami; proszą Cyrusa o pokój; Cyrus 
bezskutecznie próbuje ustalić ich kohabitację z Armeńczykami na wzgórzach; 
podczas marszu poselstwa do Indii mają po drodze głosić chwałę Cyrusa…2,1. 
4(bis). 6. 7. 9. 10(bis). 11. 12(bis). 13. 14. 16. 17(bis). 18. 20(ter). 21. 24. 25. 27. 28. 31; do posła 
Cyrusa, na jego własną prośbę, dołączają ludzi, którzy mają zadbać także o ich 
interesy; Cyrus oddala się z ich kontyngentem…3,1(bis); zdobywają wespół z Per-
sami akropolę w Sardes; zaczynają rabować miasto; Cyrus grozi im wydaleniem 
z wojska; wszystko zwracają…7,2,3. 5. 6. 7. 8 

chryzanTas (Χρυσάντας [Chrysántas]), towarzysz Cyrusa, dowódca jazdy // bierze 
udział w dyskusji na uczcie przed starciem z Assyryjczykami…2,2,17. 19. 20; 
udziela Cyrusowi odpowiedzi przed zgromadzeniem żołnierzy…3,5. 7; Cyrus 
poleca mu obsadzić wojskiem góry Armenii; udziela mu wskazówek taktycz-
nych…4,22. 26. 30; Cyrus nakazuje mu porzucić straż nad wzgórzem i przybyć 
na równinę do siebie…3,1,5; dociera ze zbiegami do Cyrusa tuż przed bitwą 
z Assyryjczykiem; zachęca Cyrusa do wygłoszenia mowy do żołnierzy przed 
bitwą…3,48. 49. 50. 51. 55; Cyrus wychwala jego posłuszeństwo w walce wobec 
wszystkich żołnierzy; awansuje go na stanowisko chiliarchy…4,1,3. 4; zabiera 
głos po Cyrusie, wychwalając zalety, jakie przynosi umiejętność konnej jaz-
dy i posiadanie konnicy…3,15; ma podczas marszu na Babilon poprowadzić 
ciężkozbrojną piechotę; dołącza do czekającego na przedzie Cyrusa; Cyrus 
nakazuje mu przyśpieszyć marsz; podczas marszu nocą odbiera informacje 
od lekkozbrojnych piechurów…5,3,36. 52(bis). 54. 56(bis); odpowiada na mowę 
Cyrusa do owładniętych strachem przed starciem z Assyryjczykiem żołnierzy, 
tłumacząc, że właśnie rwą się do boju…6,2,21; na wyprawę rusza na czele jaz-
dy; krótko naradza się z Cyrusem, kiedy obaj obserwują pierwsze poczynania 
przeciwnika; jego siły biorą udział w okrążeniu Egipcjan…7,1,3. 6(bis). 7. 8(bis). 
39; próbuje podsunąć Cyrusowi pomysł, by zdobywać Babilon od strony rzeki; 
zabiera głos w dyskusji na temat dostępu starych przyjaciół do osoby Cyrusa; 
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w swojej mowie nakłania Cyrusa do zamieszkania w pałacu królewskim w Ba-
bilonie i niedopuszczania do siebie zbyt wielu ludzi…5,8. 9. 55. 57; zabiera głos 
po Cyrusie, popierając jego zarządzenia; podczas procesji w Babilonie pro-
wadzi oszczepników i weteranów jazdy…8,1,1. 6; 3,16; Cyrus ceni go bardziej 
niż Hystaspasa; jego zalety; uczestniczy w wesołych pogaduszkach podczas 
uczty…4,10. 11. 16. 18. 19. 22. 26. 27; Cyrus mianuje go satrapą Lidii i Jonii…8,6,7 

 Pers (Πέρσης [Pérses])…3,3,48; 6,2,21; 7,5,55 
cylicJa (Κιλικία [Kilikía]), kraina w południowo-wschodniej części Azji Mniejszej // 

Cyrus nie utworzył tu satrapii, bo mieszkańcy ruszyli z nim na Babilon dobro-
wolnie…8,6,8 

cylicyJczycy (Κίλικοι [Kílikoi]), lud małoazjatycki // ostatecznie zostali podbici przez 
Cyrusa…1,1,4; król assyryjski śle do nich posłów, namawiając na walkę z Me-
dami i Persami…5,3; nie chcą go w tym wesprzeć…2,1,5; Cyrus czyni wolnymi 
niewolników ich nacji, którzy znaleźli się w armii assyryjsko-arabskiej…4,5,56; 
walczą przeciw Cyrusowi jako sprzymierzeńcy Assyryjczyków i Krezusa…6,2,10; 
na ochotnika ruszają z Aduzjosem uporządkować sprawy w Karii…7,4,1. 2 

cyPr (Κύπρος [Kýpros]), wyspa we wschodniej części Morza Śródziemnego // Cyrus nie 
tworzy tu satrapii, bo mieszkańcy ruszyli z nim na Babilon dobrowolnie; wyspa 
wyznaczała zachodnie granice imperium Cyrusa…8,6,8. 21; 8,1 

cyPryJczycy (Κύπριοι [Kýprioi]), mieszkańcy Cypru // ostatecznie zostali podbici przez 
Cyrusa…1,1,4; walczą przeciw Cyrusowi jako sprzymierzeńcy Assyryjczyków 
i Krezusa…6,2,10; na ochotnika ruszają z Aduzjosem uporządkować sprawy 
w Karii…7,4,1. 2 

Cyrus
cyrus [Młodszy] (Κῦρος [Kýros]), brat Artakserksesa II // stratedzy, którzy z nim 

wyruszyli zostali oszukani przez Persów…8,8,3 
cyrus [II Starszy] (Κῦρος [Kýros]), tytułowy bohater dzieła

‒ jego osoba przekonuje, że jednak można skutecznie rządzić ludźmi; kolej-
ność podbojów…1,1,3(bis). 4; syn Kambyzesa; bardzo przystojny; początek 
opowieści o jego losach…2,1(bis). 16; wychowywany w szkołach publicz-
nych do 12. roku życia; przybywa wraz z matką do dziadka; ich serdeczne 
przywitanie; zachwyca się jego wyglądem; kocha piękno i zaszczyty; spo-
żywa z dziadkiem posiłki, podczas których rozmawiają ze sobą; rozdziela 
swoje mięso pomiędzy służących; dopytuje się o Sakasa; nalewa dziadkowi 
wino do pucharu jak Sakas; nienawidzi Sakasa, bo ten nie dopuszcza go 
do dziadka; bardzo usłużny wobec wszystkich; dziadek chce, by u nie-
go pozostał, a i on tego pragnie; przekonuje do tego matkę; broni zasad 
dziadka…3,1(bis). 2(bis). 3. 4(ter). 5. 6. 7. 8. 9(bis). 10. 11(bis). 12. 13(bis). 15. 16. 
18; całkowicie zjednuje sobie dziadka, śpiesząc mu z pomocą w chorobie; 
przyczyny jego gadatliwości; wybija wszystkie zwierzęta w parku; rusza na 
polowanie z wujem; pilnie słucha rad dotyczących polowania; ledwie daje 
radę utrzymać się w siodle podczas pogoni za łanią; ofiarowuje dziadkowi 
upolowaną przez siebie zwierzynę; rozdziela mięso wśród rówieśników; 
onieśmielony, zaczyna się obawiać spotkań z dziadkiem, ale przemaga się 
i prosi Astyagesa o zgodę na polowanie z rówieśnikami; nie chce korzystać 
z ułatwień proponowanych przez dziadka na polowaniu; radość z polowa-
nia; wspomaga dziadka w walce z Assyryjczykami; dziadek realizuje jego 
plan taktyczny; dzielnie staje przeciw wrogom i rzuca się do walki jako 
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pierwszy; wytrwale ściga uciekających wrogów; po bitwie z Assyryjczy-
kami staje się bohaterem opiewanym w pieśniach; na wezwanie ojca wraca 
do niego; serdecznie żegnany przez Medów płacze, odjeżdżając; odsyła 
Medom zwrócone przez nich dary; całuje się z krewnymi na pożegnanie; 
zakochuje się w nim pewien Med (Abradatas)…4,1(quater). 2(bis). 3(bis). 5. 
7 [bis]. 8(ter). 10(bis). 11. 12. 13(bis). 14(quater). 15. 16. 18. 19(bis). 20. 21(ter). 22(bis). 
23. 24 [bis]. 25(quinquies). 26(ter). 27(septies). 28(quinquies); wróciwszy do Persji, 
ponownie zostaje zaakceptowany przez rówieśników; jego wuj zostaje 
królem Medów po śmierci dziadka; wyznaczony dowódcą znacznych sił 
perskich żołnierzy wspierających armię Medów w wojnie przeciw Assy-
rii…5,1. 2. 4(bis). 5(bis); przed wyruszeniem na wojnę zawsze modli się do 
bogów; rozmawia z ojcem w drodze na wyprawę o wielu zagadnieniach 
dotyczących wpływu wychowania na skuteczną walkę z wrogiem; stara się 
nie przejadać, by zachować zdrowie…6,1. 2. 3. 6. 9(ter). 17. 19 (bis). 27. 29. 37;

‒ przybywa do Kyaksaresa, do Medii; dyskutuje z nim na temat wielko-
ści sił obu wrogich stron; doradza wujowi, jak uzbroić i ustawić woj-
sko przed bitwą; wygłasza mowę do „równych”; przemawia do perskich 
żołnierzy; usilnie ćwiczy żołnierzy i naucza ich taktyki przed starciem 
z Assyryjczykami, wprowadza też specjalizację umiejętności; nagradza 
dobrze ćwiczących i współzawodniczących ze sobą żołnierzy; nakazuje 
wspólne obozowanie i wspólne posiłki; korzyści z tego wynikające; dla 
siebie przeznacza obszerny namiot, by móc podejmować gości…2,1,1. 2 
(bis). 3. 4. 6 (bis). 7 (bis). 8(bis). 9. 10. 11. 13(bis). 14. 20. [21]. [24]. [25]. [27]. 29. 30. 
31; stara się podczas posiłków zagajać przyjemne i pożyteczne rozmowy; 
zadowolony z gorliwości żołnierzy; staje w obronie tych, którzy rozwe-
selają towarzystwo anegdotkami; cieszy się, że zmuszono Aglaitadasa do 
śmiechu; podejmuje dysputę z Chryzantasem na temat równego udziału 
w korzyściach, wierząc, że większość wojska uzna prymat najdzielniej-
szych; chce przegłosować wynagradzanie według zasług, a nie równe dla 
wszystkich; opowiada się za usunięciem z wojska tych, którzy chcą osią-
gać korzyści bez ponoszenia trudów…2,1. 5. 6. 10. 11(ter). 12. 13. 16. 18(bis). 
19. 20. 21. 23. 28; przemawia do wszystkich żołnierzy w sprawie równego 
udziału w ponoszeniu trudów i osiąganiu korzyści; dobrze zna i lubi Fe-
raulasa; zdaniem Feraulasa jest sprawiedliwym sędzią; gości na obiedzie 
całe oddziały, których taksjarchowie realizowali jego teorię w praktyce 
podczas ćwiczeń…3,1. 5. 7. 8(bis). 12(bis). 15. 16. 17. 19. 21[bis]. 22(bis); Kyaksa-
res wzywa go, by był obecny podczas przyjęcia poselstwa z Indii; ćwiczy 
z wojskiem różne ustawienia szyku; na spotkanie z posłami Indów przy-
wdziewa skromną perską szatę; w uprzejmej odpowiedzi posłom odwołuje 
się do arbitrażu ich władcy; po odejściu posłów naradza się z Kyaksaresem 
nad dalszymi poczynaniami; przed wyruszeniem do Armenii składa ofiary 
i prosi Kyaksaresa o większą liczbę jeźdźców; na początku wyprawy do 
Armenii odbiera pomyślną wróżbę; miał zwyczaj od razu rozpoczynać po-
lowanie; udziela Chryzantasowi wskazówek taktycznych; przez posłańca 
stawia ultimatum Armeńczykowi…4,1. 2. [3]. 5. 6(bis). 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 
17. 18[ter]. 19. [20]. 30. 31(bis);

‒ popłoch wywołany jego zbliżaniem się do Armenii; nakłania Armeńczyka do 
poddania się pod arbitraż Persów; pozwala przysłuchiwać się sądowi nad 
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Armeńczykiem jego synowi Tigranesowi, swemu dawnemu towarzyszowi 
polowań; przesłuchuje Armeńczyka, zadając mu kolejne pytania; pozwala 
wypowiedzieć się Tigranesowi i wdaje się z nim w dysputę; uważa, że 
uda mu się w sprawie Armenii zrealizować to wszystko, co przyrzekł wu-
jowi; żąda od Armeńczyka połowy armii; wypytuje Tigranesa o ich daw-
nego współuczestnika polowań; Armeńczycy bardzo go chwalą; Tigranes 
wypytuje swoją małżonkę o jego urodę; odsyła Armeńczykowi tę część 
pieniędzy, którą tamten przekazał mu ponad umówioną kwotę…3,1,1(bis). 
2[bis]. 3. 5(bis). 6(ter). 7(bis). 8. 9. 11. 12. 13(bis). 14(ter). 15(bis). 16(bis). 18. 19. 20. 
22. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35(ter). 36. 38(bis). 39(bis). 40. 41(bis). 42(quater). 43; 
w towarzystwie Tigranesa przygląda się ze wzgórza terytorium Armeńczy-
ków; po złożeniu ofiar przemawia do perskich i medyjskich dostojników; 
zachęca żołnierzy do błyskawicznego ataku na wzgórza; zajmuje wzgórze 
i rozpoczyna otaczanie murem fortu; puszcza jeńców wolno, opatrzyw-
szy rannych; próbuje rozsądzić spór terytorialny między Armeńczykami 
a Chaldajami o wzgórza; postanawia, że wzgórza obsadzą wojska persko-
-medyjskie; zaprasza obie strony na ucztę; szykuje poselstwo do Inda…
…2,1[bis]. 2. 3. 6(bis). 8(quater). 10. 11(bis). 12. 14(ter). 15(bis). 16. 17(bis). 18. [20(bis)]. 
22. 25. 26. 27. 29. 31; śle posłańca, by król Indów usłyszał o jego dokonaniach; 
obsadza fort i przydaje mu dowódcę Meda; spotyka się z oznakami czci 
ze strony Armeńczyków; powraca z Armenii do kraju, gdzie rozdziela 
pieniądze taksjarchom i nagrody żołnierzom; spotyka się z wyższymi do-
wódcami i Kyaksaresem w jego namiocie; radzi jak najszybciej ruszyć na 
terytorium wroga; składa ofiary Zeusowi Władcy i bogom; prze do bitwy 
z wrogiem; zbliża się do Assyryjczyków i zakłada obóz w ukryciu; jego 
wojska stoją gotowe do walki; nie zgadza się z taktyką zaproponowaną 
przez Kyaksaresa; przekonuje go do swojej; rankiem składa bogom ofiary; 
dyskutuje z Kyaksaresem przez posłańców o momencie rozpoczęcia bitwy; 
wypytuje przyprowadzonych przez Chryzantasa zbiegów o wieści z obo-
zu Assyryjczyków; nie wierzy w moc słów zachęty wypowiedzianych do 
żołnierzy tuż przed bitwą; przed starciem wyznacza hasło i modli się do 
bogów; ma doskonale wyćwiczoną i przenikniętą duchem bojowym armię; 
już podczas starcia zagrzewa żołnierzy do boju; martwi się o tych, którzy 
wpadli do obozu wroga, i każe im się powoli wycofać…3,1(ter). 2(bis). 3. 
[4]. 5. 9. 13. 20(bis). 21. 24. 28. 29(bis). 31. 33. 34. 43. 46. 47. 48. 49. 50. 51(bis). 56[bis]. 
57(bis). 59. 61. 62. 69;

‒ po odniesieniu zwycięstwa, pozostawszy na miejscu bitwy, dziękuje bogom 
i żołnierzom, szczególne wychwalając Chryzantasa; po bitwie odwiedza 
Kyaksaresa; Persom jako pierwszym pozwala złupić assyryjski obóz; po 
śniadaniu przemawia do taksjarchów; Kyaksares prosi go o wytchnienie 
w działaniach wojennych przeciw Assyryjczykom; za zgodą Kyaksaresa 
rusza w drogę z Artabazosem…4,1,1. 7. 9. 14. 19. 22[ter]. 23(bis); przybywają 
posłańcy od Hyrkańczyków, by prosić o wsparcie ich buntu; rozmawia 
z posłańcami, m.in. domagając się gwarancji; Medowie ruszają z nim na 
Assyryjczyków, bo znali Cyrusa z młodzieńczych polowań; chwali Me-
dów; Hyrkańczycy boją się jedynie, żeby nie uznał ich za mało ważnych 
sprzymierzeńców; jest świadkiem niezwykłego zjawiska na niebie; śle do 
Hyrkańczyków posłańca; instruuje swoich, jak mają się wobec Hyrkań-
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czyków zachować; wygłasza mowę do połączonych sił persko-medyjsko-
-hyrkańskich; ustala kolejność w szyku; rozkazuje zgładzić wszystkich 
uzbrojonych, którzy zostaną znalezieni w obozie wroga; rozkazuje, by 
wrogowie złożyli broń; wygłasza mowę do taksjarchów o powściągliwo-
ści przy podziale łupów…2,1. 3(bis). 4. 5. 7(bis). 10[bis], 12. 14. 15. 16. 17[bis]. 18. 
20. 21, 27. 32[bis]. [33]. 34. 46. 47; wygłasza drugą mowę do taksjarchów, bo 
nie przestali gromadzić łupów, oraz namawia ich do utworzenia własnej 
jazdy perskiej; zabrania Persom gdziekolwiek udawać się pieszo, a nie na 
koniu…3,3(ter). 15. 22; wypytuje żołnierzy o straty w ludziach; przemowa 
do jeńców, których zamierza puścić wolno…4,2. 9; zaprasza Medów i Ar-
meńczyków na ucztę; ukrywa przed Medami i Armeńczykami, że ma dla 
Persów mało żywności; każe Persom nocą otoczyć obóz kołem; pozwala 
zatrzymać pieniądze tym, którzy odebrali je uciekinierom; rusza w pole 
nocą; Kyaksares jest na niego wściekły za to, że opuścił z Medami obóz; 
rano wzywa magów, by wybrali godne bogów dary; przybywa posłaniec 
od Kyaksaresa i donosi mu o gniewie króla; przemawia do Hyrkańczyka 
i wydaje mu rozkazy; śle posłańca do kraju Persów; przemawia do uzbro-
jonych już do walki Medów, Hyrkańczyków i żołnierzy Tigranesa; rozbraja 
miejscową ludność; nie chce osobiście dzielić wszystkich łupów; przejmuje 
konie wroga będące częścią łupu; chce z łupów wybrać Kyaksaresowi tak-
że kobiety; przekazuje konie taksjarchom, by rozdzielili równo pomiędzy 
oddziałami…5,1. 4(bis). 5. 6. 8. 9(bis). 10(ter). 11. 12. 13. 14(bis). 18(bis). 20. 23. 26. 
27. 35. 36. 44. 50. [52]. [55]. 56; pierwsze spotkanie z Gobryasem; obiecuje mu 
pomścić śmierć syna, ale nie bezinteresownie; ściska prawicę Gobryasa, 
potwierdzając postanowienia; Medowie jako część łupów przyznali mu 
m.in. Suzyjkę (Pantheję); ma rozdzielić wśród Persów namioty pochodzące 
z łupów…6,1(ter). 8. 10. 11. 12;

‒ troszczy się o upilnowanie części łupu należącej do Kyaksaresa; obdarowuje 
jednego z Medów muzykantką; prosi Araspasa, by pilnował kobiety, która 
przypadła mu w udziale, choć dotychczas nawet jej nie widział; Araspas 
opisuje mu Pantheję; dyskutuje z Araspasem o naturze miłości; wygłasza 
mowę do wyższych medyjskich dowódców; jego krewniak zabiera głos, 
obiecując, że Medowie przy nim wytrwają; cieszy się z tego i dziękuje 
Zeusowi…5,1,1(ter). 2. 3. 4(bis). 6. 7. 8. 9. 12. 16. 17(bis). 19. 24. 26. 27. 29(bis); rusza 
do Gobryasa z perską konnicą; osobiście sprawdza umocnienia twierdzy 
Gobryasa; jest podejrzliwy, ale Gobryas zapewnia wieczorny posiłek jego 
armii; Cyrus bezpiecznie wchodzi do warowni; Gobryas ofiarowuje mu 
bogactwa i córkę, byle dokonał pomsty za jego syna; na małżonka córki 
Gobryasa proponuje jednego ze swych szlachetnych ludzi; prosi Gobryasa 
o przybycie nazajutrz i o przeprowadzenie Persów przez swój kraj; nie 
widzi przeszkód w dotarciu do Babilonu, by spotkać się z wrogiem (Ga-
datas) Assyryjczyka…2,1[bis]. 3. 4(bis). 5(bis). 6(bis). 7. 8. 10(bis). 13(bis). 20. 21. 
22. 27(bis). 29(bis). 31; chce odwdzięczyć się Gobryasowi za gościnę udziałem 
w łupach; nakazuje Gobryasowi pertraktować z Assyryjczykiem; wypytu-
je Gobryasa o owego wroga-rzezańca (Gadatas); zastanawiają się, jak go 
skrycie pozyskać; przypuszcza atak, a Gadatas wpuszcza go do twierdzy 
i składa mu pokłon; Hyrkańczyk dziękuje bogom za to, że mógł się z nim 
zetknąć; powierza mu urządzenie twierdzy; godzi się na oddanie decyzji 
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także w ręce innych ludów; każe ruszać Gadatasowi przodem, by bronił 
swego kraju przed Assyryjczykiem; wypytuje Gadatasa o odległość do jego 
ojczyzny; przemawia do sprzymierzeńców; wzbudza podziw, wymieniw-
szy w mowie wyższych dowódców po imieniu; rusza jako pierwszy i czeka 
na drodze na oddziały; każe konnicy Kaduzjów osłaniać podczas marszu 
piechotę; nieustannie przemieszcza się podczas marszu, pilnie bacząc na 
wszystko…3,[1]. 3. 5[bis]. 8. 11. 13. 15(bis). 16. 17(bis). 18(bis). 20[ter]. 21. 22. 25. 
26(bis). 27. 28(bis). 29(bis). 46. 47. 51. 52. 53. [57]. 59(bis); nie towarzyszy Gadataso-
wi, więc można na tamtego zastawić pułapkę; w samą porę ratuje Gadatasa 
z opresji; okazuje radość przy spotkaniu z rannym Gadatasem; Gadatas 
chciałby mieć takiego syna jak on; wychodzi naprzeciw rannym Kaduzjom, 
zajmuje się nimi i pociesza; dokonuje wypadu na ziemie assyryjskie, po 
czym wraca na terytorium Gadatasa; zawiera z Assyryjczykiem układ, na 
mocy którego rolnicy mogą uprawiać ziemie wokół Babilonu nawet pod-
czas działań wojennych; obdarowany przez Gadatasa; Gadatas żali mu się 
na swój los; zaprasza Gadatasa do udziału w wyprawie; wspólnie z Gada-
tasem obsadza jego warownię; przydziela go do swojej eskorty; nadzoruje 
wojska przechodzące wzdłuż murów Babilonu; zdobywa trzy syryjskie 
twierdze…4,2. 6. 7(bis). 10(bis). 12. 13. 14. 15. 17. 18. 23. [24]. 28. 29. 30. 31. 32. 
35. 36. 37. 39. 40. 43. [50]. 51; nakazuje przygotować namiot dla Kyaksaresa; 
posyła po perskie wojsko; w liście nakazuje, by oddać je do dyspozycji 
Kyaksaresa; ostatecznie Persowie przybywają do niego; wita Kyaksaresa 
na czele całej armii; ten mu zazdrości; chce mu złożyć pocałunek, ale 
tamten nie dopuszcza do tego; chce z nim rozmawiać na osobności; wyja-
śnia mu ogólnie przyczyny nienawiści ze strony poddanych; w rozmowie 
z nim przystępuje do oceny swoich poczynań; przekonuje go argumentami 
i skłania do odwzajemnienia pocałunku; dyskretnie nakłania Medów do 
wyrażania szacunku Kyaksaresowi; odmawia mu wspólnej wieczerzy, bo 
musi współbiesiadować z żołnierzami…5,2. 3. 4(bis). 5. 6[ter]. 7. 8. 10(bis). 15. 
20. [21]. 25(bis). 33. 34. 35. 36. 37(ter). 39. 40. 41(bis). 44;

‒ sprzymierzeńcy i Gadatas błagają go, by nie przerywał wyprawy; obrusza się 
na Hystaspasa, że wypowiadał się w jego imieniu; Artabazos utrzymuje, 
że jest jego krewnym; Gobryas podziwia jego dotrzymywanie przysiąg; na 
zgromadzeniu zabiera głos jako ostatni; wszyscy przystają na jego plany 
i biorą się za budowę machin oraz umacnianie twierdz; zapowiada, że 
dostarczy dwie machiny; przygotowuje wojsko do zimy; szykuje się do 
nieuniknionej bitwy z Assyryjczykiem; w nowy, stosowany do dziś, spo-
sób wykorzystuje rydwany bojowe; nakazuje Araspasowi nie zniewalać 
Suzyjki (Panthei) siłą; wysyła Araspasa z tajną misją; Pantheja obiecuje 
pozyskać dla niego swego małżonka; doprowadza do spotkania Abradatasa 
i Panthei; Pantheja wychwala go przed mężem; spotyka się z Abradatasem, 
który ofiarowuje mu przyjaźń; zaprasza Abradatasa na ucztę; ten przekazu-
je mu 100 rydwanów; opracowuje konstrukcję platform wiozących wieże…
…6,1,1(bis). 2. 4(bis). 5(bis). 6. 9. 11. 12. 20. 21. 23. 25. 26. 28. 30. 32. 33. [34]. 35. 36. 
37. 38. 41. 42. 45(bis). 46(quater). 47(bis). 48(bis). 49. 50. 52. [53]; przyjmuje posłów 
od Inda, zleca im zadanie szpiegowania u wroga i podejmuje posiłkiem; 
kończy przerabianie rydwanów i namawia do przeróbek także Kyaksaresa; 
od zbiegów i szpiegów dowiaduje się, jak do wojny szykuje się strona 
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przeciwna; stara się wzmocnić morale w swojej armii; wygłasza mowę do 
żołnierzy; uważa, że trzeba wyruszyć jak najszybciej…2,1[bis]. 2. 3. 4. 7(bis). 
8. 9. 11. 12. 13. 21(bis). 23. 24; składa ofiary i jak najszybciej rusza z wojskiem; 
odbiera meldunki od zwiadowców, przepytuje schwytanych na równinie 
wrogów; odpiera pierwsze ataki skierowane na zwiadowców; szczęśliwie 
ponownie spotyka się z Araspasem; ujawnia wobec dowódców podstęp, 
który uknuli z Araspasem; szczegółowo wypytuje Araspasa o liczebność, 
ustawienie i taktykę wrogich wojsk; w długiej mowie wydaje drobiazgo-
we rozkazy dotyczące ustawienia własnych wojsk i imiennie wywołuje 
dowódców…3,1. 2. 6. 9. 10(ter). 11(ter). 13. [14]. 15(bis). 17. 18(bis). 20(ter). 22(bis). 
34. 35. 36; składa ofiary przed bitwą; Abradatas i Pantheja są mu bardzo 
wdzięczni; Abradatas prosi boga, by podczas bitwy stał się godny jego 
przyjaźni; wygłasza mowę do naczelnych dowódców…4,1. 7. 9. 12;

‒ rankiem w dniu wyruszenia w drogę składa ofiary; jego gwardia przyboczna 
jest uzbrojona niemal tak samo jak on; obserwując poczynania przeciw-
nika, krótko naradza się z Chryzantasem; udziela ostatnich wskazówek 
Abradatasowi i dodaje mu otuchy; instruuje Hystaspasa; walczy na pra-
wym skrzydle; wojsko ściśle realizuje jego plan taktyczny; intonuje pean; 
podczas bitwy pada pod nim koń, a wtedy własnego daje mu ktoś ze straży 
przybocznej; ogląda sytuację na polu walki, stojąc na jednej z wież; pe-
łen podziwu dla Egipcjan, postanawia ich oszczędzić; prowadzi z nimi 
pertraktacje; nakłania ich do przejścia na swoją stronę, ofiarowując m.in. 
miasta i ziemię; staje obozem w Thymbrarach; jeszcze i teraz konnica 
używa uzbrojenia, jakie wprowadził…7,1,1(bis). 2(quater). 6(bis). 7. 15. 16. 17. 
19. 20. 23(bis). 24(ter). 25(bis). 26. 27(bis). 36. 37(bis). 38. 39. 41. 42(bis). 43(bis). 45(bis). 
46(bis); ściga Krezusa do Sardes i oblega miasto; zabrania rabunków; za 
kradzieże chce wydalić Chaldajów z wojska; nakazuje przybyć Krezusowi; 
słucha rady Krezusa i czeka, aż Lidyjczycy dobrowolnie przekażą swoje 
bogactwa; wypytuje Krezusa o przepowiednie, jakich udzielał mu Apollon 
Delficki; podziwia Krezusa…2,1. 2. 4. 5(bis). 8(bis). 9. 10(bis). 14. 16(bis). 25. 26. 
28(bis). 29; nakazuje wywieźć bogactwa z Sardes, wcześniej wydzieliwszy 
dla bogów tyle, ile nakazali magowie; śpieszy nad Paktolos, na miejsce 
pogrzebu Abradatasa; opłakuje zmarłego; zapewnia Pantheję, że się o nią 
zatroszczy; śpieszy na miejsce śmierci Panthei; wyprawia obojgu wspa-
niały pogrzeb…3,1. 2. 6. 9. 10(bis). 11. 13. 15. 16; Karowie często wzywają 
go, by rozsądził ich wzajemne waśnie; tym razem wysyła jako rozjemcę 
Aduzjosa; pozwala, by w Cylicji i na Cyprze panowali miejscowi królo-
wie; Karowie proszą go, by ich satrapą mianował Aduzjosa; wysyła do 
Frygii Hellesponckiej Hystaspasa i Aduzjosa; król Frygii zdaje się na jego 
łaskę; opuszcza Sardes; Krezus przekazuje mu przygotowany przez siebie 
inwentarz ładunku wozów…4,1(bis). 2. 3. 5. 7(bis). 8. 9. 10. 11. 12(ter). 13; staje 
pod murami Babilonu; przegrupowuje wojsko pod miastem; zastanawia 
się nad taktyką; dzieli wojsko na 12 części, które kolejno mają pełnić straż 
pod Babilonem; kopie głęboki rów wokół miasta; przemawia do wyższych 
dowódców; nakazuje mordować wszystkich napotkanych mieszkańców, 
a pozostałym ogłosić, by pozostali w domach, bo inaczej zginą; Gobryas 
i Gadatas całują jego ręce i nogi z wdzięczności; zajmuje babilońską cy-
tadelę i obsadza ją swoją załogą; pragnie odtąd żyć jak król; osobiście 
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podejmuje przyjaciół, ale ustala z nimi nowe zasady dostępu do swojej 
osoby; dopuszcza dyskusję na ten temat; mowa Artabazosa rozbawia go; 
wysłuchawszy jeszcze Chryzantasa, postanawia zamieszkać w pałacu 
królewskim w Babilonie i złożyć tam skarby przywiezione z Sardes, ale 
najpierw składa ofiary bogom…5,1. 3. 7. 9. 13. 15. 17. 25. 31. 32. 34(bis). 37. 39. 
40. 41(bis). 42. 48(bis). 55(bis). 57[bis];

‒ po nim głos zabiera Chryzantas, który przekonuje, że w nowej sytuacji 
należy tym bardziej go posłuchać; ustala, że na dworze będą przebywać 
namiestnicy mający wyręczać go we wszelkich sprawach; tych ustaleń 
przestrzega się jeszcze i teraz; do pałacu przybywają mianowani przez nie-
go nadzorcy odpowiedzialni za każdą dziedzinę życia; organizuje państwo 
na wzór wojskowy; uczy przeznaczonych do tego ludzi stałej obecności 
na dworze; po zdobyciu Babilonu sam jest gorliwie pobożny i nakłania do 
tego otoczenie; wszyscy dworzanie chcą sobie zasłużyć na jego przychylną 
opinię; uważa, że władca powinien różnić się od poddanych także wyglą-
dem zewnętrznym; jak się zabezpiecza podczas kontaktów z poddanymi 
z ludów podbitych…8,1,1(bis). 5(ter). 6. 7. 8. 9. 15(bis). 18. 24. 25. 39. 40. 46[bis]; 
tylko on może wręczać najwspanialsze dary; umiera nazywany „ojcem”; 
dobrodziejstwami pozyskuje wielką liczbę „oczu i uszu królewskich”; 
rozprawia z Krezusem o bogactwach, które najlepiej rozdzielać między 
przyjaciół; organizuje zawody i zachęca do współzawodnictwa; nakazał, 
by od wyroków nie było odwołania; sprawił, że najbardziej wpływowi 
kochali go bardziej niż siebie nawzajem…2,7. 9. 12. 15. 16(bis). 17. 18(bis). 19. 
26. 27. 28; po raz pierwszy jako król rusza w uroczystym pochodzie; ociąga 
się z przywdzianiem medyjskiej szaty; wyznacza Feraulasa do pilnowania 
porządku pochodu; jego strój podczas babilońskiej procesji; wydawał się 
znacznie wyższy, niż był naprawdę; wówczas po raz pierwszy Persowie 
złożyli mu pokłon; w pochodzie idą jego hodowlane konie; wyznacza do-
wódców jazdy do przekazywania mu próśb ludności; wzywa do siebie 
przyjaciół, których chce wyróżnić; nie lubi natrętów; urządza wyścig konny 
w pełnym galopie, sam zwyciężając wśród Persów, a jego koń pod Artaba-
zosem wygrywa wśród Medów; ofiarowuje pewnemu żołnierzowi z ple-
mienia Saków królestwo za konia; przyczynia się do poznania owego Saka 
z Feraulasem; urządza wyścig rydwanów, do którego stają poszczególne 
nacje; ofiarowuje Feraulasowi puchary, które wygrał w wyścigu rydwanów; 
Feraulas wyłącznie jemu zawdzięcza swój majątek i swoją pozycję; Sak 
nie będzie musiał służyć na jego dworze, bo zrobi to za niego Feraulas…
…3,1[bis]. 4. 5. 13. 14(ter). 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 25(bis). 26. 27. 28(bis). 29[bis]. 
30. [33]. 34. 35. 38. 47(quater); zaprasza najbliższych przyjaciół do stołu; lubi 
towarzystwo Gadatasa i sowicie go za służbę wynagradza; goście siadają 
podczas uczty w ściśle określonym porządku; potrawami, które szczegól-
nie mu smakują, dzieli się z przyjaciółmi; woli wyświadczać dobrodziej-
stwa, niż zajmować się strategią; żartobliwe pogaduszki przy stole, m.in. 
z Hystaspasem i Gobryasem; ofiarowuje przyjaciołom, a nawet małżonce 
Tigranesa, rozmaite dary; doprowadza do małżeństwa Hystaspasa z córką 
Gobryasa; rozdaje żołnierzom pieniądze zdobyte w Sardes…4,1. 2[ter]. 5(bis). 
6. 7(bis). 8. 9(qua ter). 10(bis). 12(bis). 13(ter). 14. 15. 17. 18. 21. 22(quater). [24]. 25(ter). 
26. 27(bis). 31(bis). 32; wprowadził zwyczaj ustawiania w obozie namiotu 
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wejściem ku wschodowi; bardzo ceni sobie porządek; jego adiutanci znają 
doskonale usytuowanie namiotów dowódców; jego system rozmieszczenia 
oddziałów w obozie; przywozi Kyaksaresowi do Medii liczne dary; Ky-
aksares ofiarowuje mu swoją córkę za żonę; postanawia zapytać o zgodę 
rodziców; Kambyzes w mowie do niego i Persów przekazuje mu tron po 
swojej śmierci i ustala organizację państwa oraz składania ofiar; odjeżdża 
do Babilonu, poślubiając po drodze córkę Kyaksaresa…5,3. 7. 13(bis). [14]. 
17(bis). 19(ter). 20(bis). 22(ter). 23(bis). 24. 25(ter). 26. 27(bis); jeszcze i teraz obowią-
zują jego zarządzenia dotyczące satrapii; wprowadził zwyczaj corocznych 
inspekcji satrapów; ludy i osoby prywatne chętnie posyłali mu wszelkie 
płody ziemi i wyroby rzemieślnicze…6,9. 14. 16. 23(ter); siódma wizyta 
w Persji od objęcia tronu; składa ofiary; ma widzenie senne zapowiadają-
ce śmierć…7,1(bis). 2; uczynił swoje królestwo najwspanialszym w Azji; 
wszystkim zarządzał sam; kochał poddanych jak dzieci, a oni jego jak 
ojca; po jego śmierci wszystko upadło; Persowie są teraz znacznie bardziej 
zniewieściali niż w jego czasach; wprowadził sposób walki polegający na 
ścieraniu się z wrogiem wręcz; Persowie mają uzbrojenie dokładnie takie 
jak w jego czasach; nie umieją wykorzystywać usprawnionych przez niego 
rydwanów…8,1(ter). 2. 15. 22. 23. 24 

  Pers (Πέρσης [Pérses])…1,1,3 
Czerwone Morze patrz morza

daifernes (Δαϊφέρηνς [Daiférnes]), prostak narzucający się Cyrusowi…8,3,21 
DaTaMas (Δατάμας [Datámas]), z rozkazu Cyrusa podczas marszu na Babilon ma po-

prowadzić Kaduzjów…5,3,38; podczas procesji w Babilonie jest jednym z prowa-
dzących perskich jeźdźców…8,3,17 

Dauchos (Δαοῦχος [Daúchos]), dowódca tragarzy // Cyrus wydaje mu rozkazy…6,3,29 
Delfy (Δελφοί [Delphoí]), miejscowość w Fokidzie na stokach Parnasu // siedziba 

wyroczni Apollona…7,2,15. 18 

egiPcJanie (Αἰγύπτιοι [Aigýptioi]), mieszkańcy Egiptu // zostali podbici przez Cyru-
sa…1,1,4; ich siły liczące 120 000 płyną na pomoc Assyryjczykowi…6,2,10; 
Krezus pozwala im zachować tradycyjny szyk bojowy; Abradatas staje do 
bitwy dokładnie naprzeciwko środka ich falangi…3,19. 20(bis). 36; mają zbyt 
duże tarcze i zbyt głęboki szyk, by skutecznie walczyć…4,17; Cyrus zabrania 
Abradatasowi przedwcześnie przypuścić na nich atak; Abradatas walczy z ich 
falangą; dzielnie dotrzymują pola, przy tym nie doznając uszczerbku; ostrze-
liwani pociskami z perskich wież; zostają okrążeni; najdłużej stawiają opór; 
Cyrus z podziwu dla ich dzielności darowuje im życie i nakłania do przejścia 
na swoją stronę; godzą się, stawiając tylko warunek, by nie musieli walczyć 
przeciw Krezusowi; jeszcze i teraz żyją w miastach, w których pozwolił im 
się osiedlić Cyrus; podczas bitwy wśród nieprzyjaciół okazali się najdziel-
niejsi…7,1,{17}. 30(bis). 31. 32. 33. 34. 37. 39(bis). 40. 42. 43. 44. 45(bis). 46; tylko 
Abradatas i jego ludzie stawili im opór podczas bitwy; odcięli nożem prawicę 
Abradatasa…3,3(bis). 8 

egiPcJanin (Αἰγύπτιος [Aigýptios]), tj. Tachos, drugi faraon XXX dynastii // Rheomi-
thres wydał na jego pastwę pozostawionych w Egipcie zakładników z najbliż-
szej rodziny i powrócił do perskiego króla…8,8,4 
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egiPT (Αἴγυπτος [Aígyptos]), kraj w północno-wschodniej Afryce // Cyrus podczas ostat-
niej wyprawy miał go podbić; wyznaczał zachodnie granice imperium Cyrusa…
…8,6,20(bis). 21; 8,1 

ekbataNy (Ἐκβάτανα [Ekbátana]), miasto we wschodniej części imperium perskiego, 
stolica Medii // Cyrus spędzał tu 2 najbardziej upalne miesiące lata…8,6,22 

eMbas (Ἔμβας [Émbas]), z rozkazu Cyrusa podczas marszu na Babilon ma poprowadzić 
armeńską piechotę…5,3,38 

enyalios (Ἐνυάλιος [Enyálios]), (mit.) bóg wojny (‘Wojowniczy’; inne imię lub przy-
domek Aresa) // przed samym atakiem na Assyryjczyków Persowie wznoszą do 
niego okrzyk wojenny…7,1,26 

eoliDa (Αἰολίς [Aiolís]), kraina na północno-zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej // 
Cyrus mianuje tu satrapą Farnuchosa…8,6,7 

eoloWie (Αἰολεῖς [Aioleís]), mieszkańcy małoazjatyckiej Eolidy // walczą przeciw Cy-
rusowi, zmuszeni przez Krezusa do sprzymierzenia się z Assyryjczykami…6,2,10 

eros (Ἔρως [Éros]), (mit.) bożek miłości // Araspas nazywa go „występnym sofi-
stą”…6,1,41 

eTioPia (Αἰθιοπία [Aithiopía]), kraj w Afryce, nad górnym Nilem, leżący poniżej Egiptu, 
między Libią a Morzem Czerwonym // wyznaczała południowe granice imperium 
Cyrusa…8,6,21; 8,1 

eufraTas (Εὐφράτας [Eufrátas]), dowódca obsługi machin wojennych // Cyrus wydaje 
mu rozkazy…6,3,28 

Euksyński Pont patrz morza
euroPa (Εὐρώπη [Európe]), część świata // jej ludy są wolne i niezależne…1,1,4 

farnuchos (Φαρνοῦχος [Farnúchos]), chiliarcha jazdy // Cyrus wydaje mu rozka-
zy…6,3,32; raz jeszcze szczegółowo go instruuje…7,1,22; mianuje go satrapą 
Frygii nad Hellespontem i Eolidy…8,6,7 

fenicJanie (Φοίνικες [Foínikes]), lud semicki // zostali podbici przez Cyrusa…1,1,4; 
walczą przeciw Cyrusowi jako sprzymierzeńcy Assyryjczyków i Krezusa…6,2,10 

feraulas (Φεραύλας [Feraúlas]), człowiek z ludu // Cyrus bardzo go lubił; przemawia 
na zgromadzeniu żołnierzy, zachęcając tych z ludu do rywalizacji z „rów-
nymi”…2,3,7. 15; Cyrus wyznaczył go do kierowania pierwszym oficjalnym 
pochodem w Babilonie; naradza się z nim nad porządkiem procesji; w imieniu 
Cyrusa przekazuje dostojnikom płaszcze; pewien Sak, zwycięzca w wyścigu 
konnym, ofiarowuje mu swego konia, za którego Cyrus dawał mu królestwo; 
Cyrus przekazuje mu należną sobie część pucharów wygraną w wyścigu ry-
dwanów; gości u siebie owego Saka, a po dyskusji daje mu w zarząd cały swój 
majątek, chcąc się poświęcić przyjaciołom, a nie pomnażaniu dóbr i trosce 
o wydatki…8,3,2. 5. 6. 7(bis). 8. 28(bis). 30. 32. 33. 35. 36. 37. 40. 41. 42. 46. 47. 49. 50(bis) 

 Pers (Πέρσης [Pérses])…2,3,7; 8,3,2 
Frygia

frygia naD hellesPonTeM (Φρυγία πρὸς/περὶ ̔ Ελλησπόντῳ [Frygía prós/perí Hellespón-
to]), kraina rozciągająca się wzdłuż małoazjatyckich wybrzeży Hellespontu 
i Propontydy // ojczyzna Gabajdosa…2,1,5; jej władca zatroszczył się o ko-
biety, które nocą odesłał z obozu…4,2,30; Cyrus wysyła tu Hystaspasa…7,4,8; 
mianuje tu satrapą Farnuchosa…8,6,7 

wielka frygia (μεγάλη Φρυγία [Megále Frygía]), kraina leżąca w głębi Azji Mniej-
szej, granicząca m.in. z Lidią // jej władcą był Artakamas…2,1,5; w drodze 
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z Sardes do Babilonu Cyrus ją podbija…7,4,16; mianuje tu satrapą Artaka-
masa…8,6,7 

frygoWie (Φρύγες [Frýges]), lud małoazjatycki, zamieszkujący Wielką i Małą Frygię 
// zostali podbici przez Cyrusa…1,1,4; król assyryjski śle do nich posłów, na-
mawiając na walkę z Medami i Persami…5,3; walczą przeciw Cyrusowi jako 
sprzymierzeńcy Assyryjczyków i Krezusa…6,2,10; król tych mieszkających 
nad Hellespontem próbuje stawić opór Persom, ale osamotniony, oddaje się 
w ręce Hystaspasa; Hystaspas przyprowadza Cyrusowi wielu ich żołnierzy; 
tym, którzy przeszli na stronę Persów, pozwolono zatrzymać broń; Cyrus 
podbija tych zamieszkujących Wielką Frygię…7,4,10(bis). 11. 16; Babilończycy 
uważali, że zdradzą oni Cyrusa…5,14 

frygijczyk (Φρύξ [Frýks]), władca Frygii nad Hellespontem // nocą odsyła z obozu 
kobiety…4,2,30 

GabaJDos (Γάβαιδος [Gábaidos]), z Frygii Hellesponckiej // sprzymierzeniec króla 
Assyryjczyków; liczebność jego wojska…2,1,5 

gaDaTas (Γαδάτας [Gadátas]), przyjaciel Gobryasa, eunuch z winy młodego króla As-
syryjczyków // Cyrus z Gobryasem zamyślają, jak go skrycie pozyskać; sprzyja 
Cyrusowi, ale by zmylić wroga, stawia mu zbrojny opór, po czym wpuszcza go 
do twierdzy; Cyrus jest mu wdzięczny i obiecuje wspierać jego poczynania; As-
syryjczyk w odwecie za zajęcie twierdzy zamierza najechać jego kraj; informuje 
Cyrusa o odległości do swej ojczyzny i ustala z nim kolejność wymarszu; Cyrus 
nazywa go swoim dobroczyńcą i wzywa sprzymierzeńców do odwdzięczenia się 
mu…5,3,10. [13]. 15(bis). 16. {18}. 19. 21. 26[bis]. 27. 28. 29. 30. 31. 33(bis); jeden z moż-
nych donosi o jego zdradzie Assyryjczykowi w nadziei przejęcia należących do 
niego dóbr, zamierza go też zgładzić; daje się wciągnąć w zasadzkę przygotowaną 
przez konnych; zostaje ranny; spotyka się z Cyrusem i wyznaje, że nie mógłby ży-
czyć sobie takiego syna; karmi i obdarowuje armię Cyrusa; Cyrus odsyła do niego 
rannych Kaduzjów; Cyrus wypuszcza się na ziemie assyryjskie, po czym wraca 
na jego terytorium; obdarowuje Cyrusa przed odjazdem i użala się przed nim na 
swój los; odmalowuje przed Cyrusem swoje ciężkie położenie po jego odjeździe; 
przyłącza się do wyprawy na Babilon i zabiera ze sobą matkę; umacnia wraz 
z Cyrusem swoją warownię; Cyrus przydziela go do swojej eskorty; wypytuje go 
o drogi wokół Babilonu; namawia obrońców jednej z syryjskich twierdz do podda-
nia się…4,1(quater). 2(ter). 4(ter). 5(bis). 6. 8. 9(bis). 10(ter). 11. 13(bis). 14. 17. 23. 29. 33. 37[bis]. 
38. 39. 40. 41. 51; bardzo się obawia, że Cyrus przerwie wyprawę; Hystaspas chce 
go uczynić panem Assyryjczyka; obiecuje wznieść warownię i dostarczyć jedną 
machinę wojenną wespół z Gobryasem…6,1,1. 2(bis). 3. 4. 5. 19. 21; Cyrus nakazuje 
mu przybyć na miejsce pogrzebu Abradatasa z kosztownościami; wyznacza go 
na przewodnika po Babilonie, kiedy już wojsko wkroczy do miasta; jego ludzie 
zabijają w pałacu assyryjskiego króla; bogom i Cyrusowi wyraża wdzięczność 
za dokonanie pomsty; odkąd został przyjacielem Persów, Cyrus nie ma czasu dla 
Artabazosa…7,3,7. 11. 24. 27. 29. 30. 32. 51; podczas procesji w Babilonie był jednym 
z prowadzących perskich jeźdźców; zwycięża wśród przyłączonych Syryjczyków 
w wyścigu konnym zorganizowanym przez Cyrusa…8,3,17. 25; Cyrus uznaje go 
za jednego ze swoich najbliższych przyjaciół; przewodzi „noszącym berła”; siada 
przy stole tylko wtedy, gdy w uczcie bierze udział tylko najbliższe grono przyjaciół 
Cyrusa…4,2(bis) 
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gaJa (Γῆ [Gé]), (mit.) Ziemia-matka, bogini płodności // Cyrus wylewa ku jej czci 
libację przed wyruszeniem na wojnę…3,3,22; Persowie składają jej krwawe ofiary 
zgodnie z rytuałem ustalonym przez magów…8,3,24 

gobryas (Γωβρύας [Gobrýas]), assyryjski dostojnik i bogacz // przybywa do Cyrusa, 
prosząc, by ten go pomścił; przybywa do obozu Cyrusa i prosi o spotkanie; 
ściskają sobie prawice, potwierdzając zobowiązania; Cyrus pyta go o drogę, 
bo wybiera się do jego posiadłości…4,6,1(ter). 8. 10[bis]; Cyrus wobec Medów 
obiecuje, że go nie zawiedzie…5,1,22; Cyrus rusza do niego z perską kon-
nicą; przybywa do jego warowni, a ten prosi przez posłańca, by sprawdził 
umocnienia z zewnątrz; wychodzi do Cyrusa na spotkanie i zapewnia jego 
wojsku żywność na wieczorny posiłek; ofiarowuje Cyrusowi bogactwa i córkę 
w zamian za pomszczenie śmierci syna; spożywa posiłek z Cyrusem w jego 
obozie; toczą rozmowę na rozmaite tematy; początkowo uznaje Persów za 
ludzi dość nieokrzesanych, ale po przyjrzeniu się im podczas posiłku zmienia 
zdanie; ma przeprowadzić Persów przez swój kraj; Cyrus rozpatruje przyczyny 
wojny z Assyryjczykami w obecności jego i Hyrkańczyka; zarzuca młodemu 
Assyryjczykowi butę; wskazuje Cyrusowi kolejnych wrogów Assyryjczyka; 
Cyrus prosi go o poprowadzenie wojska na Babilon…2,1. 2. 3. 4(bis). 5. 6. 7. 
10(bis). 13. 14(ter). 15. 16. 20. 21. 22. 23. 27(bis). 28. 29. 30. 31(bis). 33. 36; Cyrus chce 
mu ofiarować część łupów; przekazuje mu to, co pozostało po wydzieleniu 
części dla bogów i dla wojska; na polecenie Cyrusa wysuwa się naprzód i przez 
posła pertraktuje z Assyryjczykiem, by ruszył do starcia; rozmawia z Cyrusem 
o trzebieńcu (Gadatas), który mógłby przyłączyć się do wyprawy; zamyślają 
z Cyrusem, jak go skrycie pozyskać, i postanawiają, że podstępem zostanie 
wpuszczony do nadgranicznej assyryjskiej twierdzy; podczas marszu ma nad-
zorować opiekunów jucznych zwierząt…3,1. 2. 3. 4(bis). 5. 6(bis). 7. 8(bis). 10. 11. 13. 
14. 15(bis). 35; Cyrus wypytuje go o drogi wokół Babilonu; przeprowadza armię 
wzdłuż murów Babilonu, zgodnie z rozkazem Cyrusa…4,41. 42. 43. 50; martwi 
się, że Cyrus przerwie wyprawę; na zgromadzeniu opowiada się za dalszym 
prowadzeniem wojny, obawiając się zemsty Assyryjczyka; obiecuje wznieść 
warownię i dostarczyć jedną machinę wojenną wespół z Gadatasem…6,1,1. 
11. 19. 21; Cyrus nakazuje mu przybyć na miejsce pogrzebu Abradatasa z kosz-
townościami…7,3,7. 11; uważa, że rzeka lepiej chroni Babilon niż mury; Cyrus 
wyznacza go na przewodnika po Babilonie, kiedy już wojsko wkroczy do 
miasta; uważa, że bramy miasta będą otwarte, choć strzeżone; jego ludzie za-
bijają assyryjskiego króla w pałacu; bogom i Cyrusowi wyraża wdzięczność za 
dokonanie pomsty; odkąd został przyjacielem Persów, Cyrus nie ma czasu dla 
Artabazosa…5,8. 24. 25. 26. 27. 30. 32. 51; Cyrus uznaje go za jednego ze swoich 
najbliższych przyjaciół i zaprasza na ucztę; uważa, że Cyrusa najbardziej wy-
różnia życzliwość wobec ludzi, a nie talenty wojskowe; żartobliwa wymiana 
zdań z Cyrusem i innymi podczas uczy na temat zamążpójścia córki; Cyrus 
doprowadza podczas uczty do jej małżeństwa z Hystaspasem…8,4,1. 6[bis]. 7. 
8. 13(ter). 15. 16. 18. 24. 25. 26 

 assyryjczyk (Ἀσσύριος [Assýrios])…4,6,1. 2 

hefaJsTos (Ἥφαιστος [Héfaistos]), (mit.) bóg ognia i sztuki kowalskiej // Cyrus uważa, 
że sprzyja im w Babilonie, bo tamtejsze bramy posmarowane są łatwopalnym 
asfaltem…7,5,22 
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helios (Ἥλιος [Hélios]), (mit.) bóg słońca // w babilońskiej procesji prowadzono po-
święcony mu biały rydwan i przeznaczone dla niego na ofiarę konie; Persowie 
składają mu w całopalnej ofierze konie…8,3,12(bis). 24; Cyrus składa mu ofiary na 
szczytach gór…7,3(bis) 

hellenoWie (Ἕλληνες [Héllenes]), mieszkańcy miast na wybrzeżu Azji Mniejszej // 
ostatecznie zostali podbici przez Cyrusa…1,1,4; uczą swoich chłopców 
oszukiwania podczas walk zapaśniczych…1,6,32; Kyaksares nie ma in-
formacji, czy opowiedzieli się jako sprzymierzeńcy króla Assyryjczy-
ków…2,1,5; Cyrus czyni wolnymi niewolników ich nacji, którzy znaleźli 
się w armii assyryjsko-arabskiej…4,5,56; ci, którzy zamieszkiwali Azję, 
walczą przeciw Cyrusowi, zmuszeni przez Krezusa do sprzymierzenia się 
z Assyryjczykami…6,2,10; muszą płacić barbarzyńcom trybut, ale mogą 
nie wpuszczać ich w obręb murów…7,4,9; Persowie szeroko wykorzystują 
ich jako najemników…8,8,26(ter) 

Helleński zwyczaj (Ἑλληνικὸς τρόπος [Hellenikós trópos]), zgodnie z nim uko-
chanych chłopców miało się zawsze przy sobie…2,2,28 

hellen (Ἕλλην [Héllen]), towarzyszy Araspasowi, który udając zbiega od Cyrusa, 
pomaga Krezusowi ustawiać szyki…6,3,11 

Hellespont patrz Frygia
hera (Ἥρα [Héra]), (mit.) bogini panteonu greckiego // jej imię przywołane w we-

zwaniu…1,4,12; 8,4,12 
Herakles (Ἡρακλῆς [Heraklés]), (mit.) heros grecki // jego imię przywołane w we-

zwaniu…1,6,27 
hesTia (Ἑστία [Hestía]), (mit.) bogini grecka // Cyrus modli się do niej przed wyru-

szeniem na wojnę z Assyryjczykami…1,6,1; składa jej ofiary w momencie wpro-
wadzania się do pałacu królewskiego w Babilonie…7,5,57 

Hyrkańczycy (Ὑρκάνιοι [Hyrkánioi]), lud irański, zamieszkujący południowe wy-
brzeża Morza Kaspijskiego // ostatecznie dobrowolnie poddali się władzy 
Cyrusa…1,1,4; podbici przez króla Assyryjczyków…5,2; byli sąsiadami 
i poddanymi Assyryjczyków; po bitwie uznali, że jest dobry moment, 
by wzniecić bunt; ślą do Cyrusa posłańców; utrzymywali oddział 1000 
jeźdźców, dlatego ich panowie wykorzystują ich podczas wypraw wo-
jennych jako straże tylne; ruszają na wojnę z domownikami; obiecują 
Cyrusowi puścić się w pogoń za Assyryjczykami; Cyrus każe im czekać 
na miejscu; mają być przewodnikami podczas wyprawy przeciw Assy-
ryjczykom; Cyrus nakazuje im jechać przodem; podziwiają go; ruszają 
przodem za Assyryjczykami; Cyrus śle do nich nocą posłańca z polece-
niem, by podnieśli prawą rękę, o ile żywią przyjazne uczucia; w swojej 
mowie zwraca się do nich obok Persów i Medów i zachęca do wspólnej 
wyprawy; w szyku marszowym ustawia ich na przedzie; zgładzili królów 
Kappadoków i Arabów; Cyrus uważa, że to im należy powierzyć dziele-
nie pieniędzy znalezionych w obozie Assyryjczyków…4,2,1(bis). 2(bis). 8. 
9. 10. 13(bis). 14. 17[ter]. 18(bis). 19. 20. 21. 23. 27. 31. 32. 43; mimo napomnień 
Cyrusa nie przestali gromadzić łupów…3,3; zdobywają konie i jeńców 
wroga, rzuciwszy się za Assyryjczykami i Arabami w pościg…4,1; mają 
poprowadzić Medów i Armeńczyków do namiotów na ucztę; opuszczają 
obóz jako przewodnicy Cyrusa; ten przemawia do ich władcy i wydaje 
mu rozkazy; stają w gotowości przy Cyrusie pod bronią; przemawia do 
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ich dowódców; pytają go, jak należy podzielić łupy; przy podziale zdo-
byczy nakazuje im szczególną troskę o ochotników…5,2. 11. 22. 35. 36. 
43. 52; odbierają swoją część łupów…6,12; Cyrus obiecuje w obecności 
Medów, że dotrzyma złożonych im przysiąg…5,1,22; przemawia do ich 
dowódców w sprawie podzielenia się łupami z Gobryasem; na granicy 
swego kraju Assyryjczycy wznieśli twierdzę, która miała osłaniać przed 
ich najazdami; coraz chętniej uczestniczą w wyprawie Cyrusa; liczebność 
ich wojska; niedawni wrogowie Kaduzjów i Saków; z rozkazu Cyrusa 
podczas marszu na Babilon ma ich poprowadzić Artuchas…3,2. 11. 24(ter). 
38; martwią się o rannego Gadatasa…4,13; są wśród żołnierzy witających 
w obozie Kyaksaresa…5,5; błagają Cyrusa, żeby nie przerywał wypra-
wy…6,1,1; jako pierwsi zostają przyjaciółmi Persów…7,5,50; biorą udział 
w procesji w Babilonie; wśród nich w wyścigu konnym zorganizowanym 
przez Cyrusa zwycięża syn dowódcy jazdy…8,3,18. 25; ich potomkowie 
żyją jeszcze w okolicach Babilonu na ziemiach podarowanych niegdyś 
ich przodkom przez Cyrusa…4,28 

Hyrkańczyk (Ὑρκάνιος [Hyrkánios]), nieznany z imienia // Cyrus przekonuje 
go, że łączy ich wspólny interes i poleca, by jego żołnierze stali pod 
bronią; wykonuje jego polecenia…4,5,23(bis). 26; na zgromadzeniu wyż-
szych dowódców opowiada się za pozostaniem przy nim…5,1,1. 28; 
Cyrus rozpatruje przyczyny wojny z Assyryjczykami w obecności jego 
i Gobryasa; wylicza Cyrusowi wrogów Assyryjczyka…2,23. 25; jest 
wdzięczny bogom, że mógł zetknąć się z Cyrusem; Cyrus nakazuje mu 
urządzić twierdzę jak najdogodniej dla jego ludu; proponuje wspólną 
naradę nad przeznaczeniem twierdzy w gronie innych ludów…3,20. 
22; na zgromadzeniu opowiada się za dalszym prowadzeniem woj-
ny…6,1,7; Cyrus ofiarowuje mu na uczcie konia…8,4,24 

   patrz Artuchas
hysTasPas (Ὑστάσπας [Hystáspas]), przyjaciel Cyrusa, taksjarcha [ojciec Dariusza I] 

// dyskutuje z nim podczas posiłku; odpowiada Aglaitadasowi…2,2,2. 15(bis); 
popiera przekonania Cyrusa wygłoszone przez niego w mowie do taksjar-
chów…4,2,46. 47; obawia się, że Cyrus przerwie wyprawę, dlatego nawet wy-
powiada się bez jego wiedzy w jego imieniu…6,1,1. 2. 3. 4(bis). 5; ma odeprzeć 
wielki oddział wroga atakujący punkty obserwacyjne…3,13. 14; dowodzi po-
łową perskiej jazdy; przed bitwą otrzymuje ostatnie instrukcje od Cyrusa; jego 
siły biorą udział w okrążeniu Egipcjan…7,1,19(bis). 20(bis). 39; na rozkaz Cyrusa 
pełni misję podporządkowania Frygii Hellesponckiej; król Frygii poddaje mu 
się; dołącza do niego Aduzjos…4,8(ter). 10(bis). 11; Cyrus nakazuje mu udać się 
do swoich przyjaciół i pożyczyć od nich pieniądze, by udowodnić Krezusowi, 
że to przyjaciele są największym skarbem…8,2,16(bis). 17(ter); podczas procesji 
w Babilonie był jednym z prowadzących perskich jeźdźców…3,17; uczestniczy 
w wesołych pogaduszkach podczas uczty; na tej samej uczcie przypieczętowu-
je swoje małżeństwo z córką Gobryasa…4,9. 10. 12. 15. 17. 22. 25. 26(bis) 

 Pers (Πέρσης [Pérses])…4,2,46 

illiroWie (Ἰλλυριοί [Illyrioí]), plemię zamieszkujące Bałkany…1,1,4 
illiryjczyk (Ἰλλυριός [Illyriós]), przedstawiciel całej nacji // zdolny jest do rządzenia 

wyłącznie własnym ludem…1,1,4 
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inDoWie (Ἰνδοί [Indoí]), lud azjatycki // ostatecznie zostali podbici przez Cyrusa…1,1,4; 
król assyryjski śle do nich posłów, namawiając na walkę z Medami i Persa-
mi…5,3; przysyłają posłów do Kyaksaresa, by poznać przyczyny konfliktu 
między Medami a Assyryjczykami…2,4,1(bis). 5. 6. 7(bis). 9; posłowie, których 
Cyrus wysyła na przeszpiegi do wroga i którzy zdają mu potem relację…6,2,3. 9 

iNdów król / iNd (Ἰνδῶν βασιλεύς / Ἰνδός [Indón basileús / Indós]), nieznany z imienia 
// w konflikcie między Medami a Assyryjczykami weźmie stronę słabszego; 
Cyrus odwołuje się do jego arbitrażu…2,4,7. 8(bis); Chaldajowie często pozo-
stawali na jego żołdzie…3,2,25. 27(bis). 28(ter). 29; Cyrus przyjmuje od niego 
posłańców i pieniądze; jego posłowie mają udawać jego wysłanników także 
u wroga…6,2,1. 2(bis) 

jonia (Ἰωνία [Ionía]), kraina na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej // Cyrus mianuje 
tu satrapą Chryzantasa…8,6,7 

JonoWie (Ἴωνες [Íones]), mieszkańcy Jonii // walczą przeciw Cyrusowi, zmuszeni przez 
Krezusa do sprzymierzenia się z Assyryjczykami…6,2,10 

kaDuzJoWie (Καδούσιοι [Kadúsioi]), zamieszkiwali obszary na południowy zachód od 
Morza Kaspijskiego, sąsiadowali z Assyryjczykami // Hyrkańczyk wymienia 
ich wśród najzaciętszych wrogów Assyryjczyka…5,2,25; mają współdecydo-
wać o przeznaczeniu twierdzy; coraz chętniej uczestniczą w wyprawie Cyrusa; 
liczebność ich wojska; niedawni wrogowie Hyrkańczyków; z rozkazu Cyrusa 
podczas marszu na Babilon ma ich poprowadzić Datamas; ma ich poprowadzić 
Alkeunas; Cyrus każe ich konnicy osłaniać idącą na końcu ich piechotę…3,22. 
24(ter). 38. 42. 57; martwią się o rannego Gadatasa; nierozważnie i samowolnie 
zapuszczają się pod Babilon, wielu zostaje rannych; Cyrus wygłasza do nich 
mowę; nakazuje im wybrać nowego dowódcę…4,13. 16(quater). 17. 19. 22. 23(bis); 
błagają Cyrusa, żeby nie przerywał wyprawy…6,1,1; odkąd zostali przyjaciół-
mi Persów, Cyrus nie ma czasu dla Artabazosa…7,5,51; biorą udział w procesji 
w Babilonie; wśród nich w wyścigu konnym zorganizowanym przez Cyrusa 
zwyciężył Rhathines…8,3,18. 32; umierający Cyrus mianuje ich satrapą młod-
szego syna Tanaoksaresa…7,1 

kaduzyjczyk (Καδούσιος [Kadúsios]), nie powiadomiwszy Cyrusa, zapędza się pod 
Babilon, po czym ledwie uchodzi z pogoni Assyryjczyka…5,4,15. 20; na zgro-
madzeniu opowiada się za dalszym prowadzeniem wojny…6,1,8 

Kambyzes
kambyzes (Καμβύσης [Kambýses]), król Persów, małżonek Mandane, dziad następ-

nego // ojciec Cyrusa; wywodził się z rodu Persejdów…1,2,1(bis); dumny z po-
stawy syna w bitwie z Assyryjczykami…4,25; Kyaksares prosi go o wsparcie 
przeciw Assyryjczykom…5,4; przemawia do syna, starszych i urzędników; 
wszyscy akceptują to, co ogłosił…8,5,22. 27 

kambyzes (Καμβύσης [Kambýses]), król Persów, wnuk poprzedniego (i Mandane), 
syn Cyrusa, starszy brat Tanaoksaresa // umierający Cyrus mianuje go następcą 
tronu i udziela mu napomnień…8,7,11. 13. 16 

kappadocja (Καππαδοκία [Kappadokía]), kraina leżąca w głębi Azji Mniejszej // Cyrus 
mianuje tu satrapą Artabatasa…8,6,7 

kappadokowie (Καππαδόκαι [Kappadókai]), lud azjatycki // ostatecznie zostali podbici 
przez Cyrusa…1,1,4; król assyryjski śle do nich posłów, namawiając na walkę 
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z Medami i Persami…5,1; ich królem był Aribajos…2,1,5; poległ on z rąk Hyrkań-
czyków…4,2,31; walczą przeciw Cyrusowi jako sprzymierzeńcy Assyryjczyków 
i Krezusa…6,2,10; Cyrus podbija ich w drodze z Sardes do Babilonu…7,4,16; 
Babilończycy uważali, że zdradzą Cyrusa…5,14 

karducHos (Καρδοῦχος [Kardúchos]), dowódca obsługi wozów z kobietami // Cyrus 
wydaje mu rozkazy…6,3,30 

karia (Καρία [Karía]), kraina w południowo-zachodniej części Azji Mniejszej // Cyrus 
wysyła tu jako rozjemcę Aduzjosa…7,4,1. 3; mianuje go tu satrapą…8,6,7 

karowie (Κᾶρες [Káres]), lud małoazjatycki // ostatecznie zostali podbici przez Cy-
rusa…1,1,4; król assyryjski śle do nich posłów, namawiając na walkę z Meda-
mi i Persami…5,3; nie chcą go w tym wesprzeć…2,1,5; Cyrus czyni wolnymi 
niewolników ich nacji, którzy znaleźli się w armii assyryjsko-arabskiej…4,5,56; 
wewnętrznie podzieleni walczą między sobą; Cyrus przysyła im jako rozjemcę 
Aduzjosa; składają przysięgę wierności Aduzjosowi; zniszczenie jednego z ich 
stronnictw nie byłoby korzystne; proszą Cyrusa, by ich satrapą mianował Adu-
zjosa…7,4,1. 3(bis). 5. 7 

kaystros (Καΰστρος [Kaýstros]), rzeka w zachodniej Azji Mniejszej // miejsce koncen-
tracji wojsk Gabajdosa…2,1,5 

krezus (Κροῖσος [Kroísos]), król Lidyjczyków // król assyryjski śle do niego posłów, 
namawiając na walkę z Medami i Persami…1,5,3; sprzymierzeniec króla As-
syryjczyków; liczebność jego wojska…2,1,5; nie chce rozpocząć bitwy z Cy-
rusem i Kyaksaresm…3,3,29; załamany po śmierci Assyryjczyka w bitwie 
z Persami…4,1,8; nocą odsyła z obozu kobiety, by w chłodzie podróżowało 
im się przyjemniej…2,29; wybrany zwierzchnikiem i strategiem sprzymie-
rzonych sił assyryjskich; do wyruszenia z nim przeciw Cyrusowi zmuszeni 
zostali małoazjatyccy Grecy; wysłał poselstwo do Lacedemonu, by zawrzeć 
przymierze przeciw Cyrusowi; uciekł z pola walki i nie wspomógł sprzymie-
rzeńców…6,2,9. 10(bis). 19(bis); osobiście ustawia szyki podległych mu wojsk; 
pozwala Egipcjanom, choć niechętnie, ustawić się w tradycyjnym szyku bo-
jowym…3,11. 20; próbuje zamknąć Cyrusa w okrążeniu; Egipcjanie nie chcą 
walczyć przeciwko niemu i taki warunek stawiają Cyrusowi przed przejściem 
na jego stronę…7,1,23. 44; ucieka z wojskiem do Sardes; zamknięty w pałacu 
woła Cyrusa na pomoc; ten każe go do siebie przyprowadzić; prosi go, by 
nie rabował miasta; opowiada mu, jak spełniły się przepowiednie wyroczni 
delfickiej; Cyrus mu współczuje; bardzo kocha żonę i uważa ją za szczęśliwą 
osobę…2,1. 5(bis). 9(bis). 10(bis). 11. 12. 14. 15. 20. 26. 27; Cyrus wywozi jego bo-
gactwa z Sardes…3,1; przekazuje mu inwentarz ładunku znajdującego się na 
wozach…4,12(bis). 13; mimo zawładnięcia jego królestwem Cyrus nadal nie ma 
czasu dla przyjaciół…5,53; Cyrus udowadnia mu, że największym skarbem są 
przyjaciele, a nie bogactwa…8,2,15. 16(ter). 17. 18(bis). 19. 20. 23 

 lidyjczyk (Λυδός [Lydós])…2,1,5 
kyaksares (Κυαξάρες [Kyaksáres]), syn Astyagesa, brat Mandane, wuj Cyrusa // to-

warzyszy siostrzeńcowi podczas pierwszego polowania; osłania Cyrusa pod-
czas walk z Assyryjczykami…1,4,9. 20(bis). 22; objął tron Medii po śmierci 
Astya gesa; szykuje się do walki z Assyryjczykami…5,2. 4; obiecał zaopatrzyć 
wszystkich perskich żołnierzy ruszających na wojnę z Assyryjczykami; Cy-
rus musi się z nim porozumieć w sprawie zaopatrzenia wojska…6,9 [ter]. 10. 
11. 15; wypytuje Cyrusa, z jak licznym wojskiem przybył, i zarzuca mu, że 
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przyprowadził zbyt małe siły; realizuje taktyczne plany Cyrusa; przydziela 
Cyrusowi ordynansów…2,1,1. 2 (bis). 4. 7 (bis). 8. 10. 21; przysyła do perskiego 
obozu mięso ofiarne…2,2; stroi Cyrusa na audiencję z posłami Indów; gani 
go za przywdzianie skromnej perskiej szaty; przyjmuje jego argumentację; 
oschle odpowiada posłom Indów; razem z Cyrusem zastanawiają się nad 
dalszymi planami; radzi, by Cyrus wybrał się do Armenii pod płaszczykiem 
myśliwego; nie przekazuje mu jednak dostatecznie wielu żołnierzy; rusza 
w kierunku Armenii na inspekcję nadgranicznych twierdz…4,1(bis). 4. 5(bis). 
6(bis). 8(quater). 9(bis). 13. 15(bis). 16. 17. 18(ter). 21. 22; Cyrus realizuje w Armenii to, 
co mu obiecał; ma dostać od Armeńczyka w ramach za opóźnienie podwójną 
daninę…3,1,31. 34; czyniąc Meda dowódcą fortu, Cyrus chce zaskarbić so-
bie jego przychylność; Cyrus odsyła mu wojsko i pieniądze; Cyrus wchodzi 
z wyższymi dowódcami do jego namiotu na naradę; popiera plany Cyrusa, 
zapewniając jednak, że wojska perskie stacjonujące w Medii nie są dla niego 
uciążliwe; zgadza się z taktyką Cyrusa, by wydać wrogom bitwę; jego wojska 
stoją w gotowości do walki z Assyryjczykiem; przystaje na taktykę Cyrusa, 
rezygnując z własnej; tuż przed bitwą wysyła do niego posłańca z wieścią, 
że teraz jest najlepszy moment do ataku; dyskutuje o taktyce przez posłań-
ców; upiera się przy jak najszybszym ruszeniu do walki…3,1. 5. 12. 13(bis). 
20. 24. 25. 29(bis). 31. 33. 36. 46. 47. 56; Cyrus odwiedza go po bitwie; pozwala 
jego ludziom w drugiej kolejności złupić assyryjski obóz; zazdrosny o sławę 
wojenną Cyrusa; pozwala Cyrusowi wziąć ze sobą Medów, ale tylko tych, 
którzy sami zechcą z nim wyruszyć; wysyła do Medów gońca…4,1,7. 9. 12. 13. 
21. 24; na wyprawę przeciw Assyryjczykom nie ruszyli tylko ci, którzy uczto-
wali z nim w namiocie…2,11; święci niezasłużone przez siebie zwycięstwo; 
stanowczo nakazuje Medom powrót do obozu; jego posłaniec przekazuje 
rozkazy Medom i Cyrusowi; Cyrus wysyła do niego list; Cyrus przeznacza 
dla niego taką część łupów, jaka by go zadowoliła; Cyrus zadbał, by jego 
posłaniec miał udział w łupach…5,8. [11]. 12. 18. 20. 26. 27. 51. 53(bis); otrzymał 
część łupów; jego poseł dopuszczony do udziału w łupach…6,11. 12; Cyrus 
troszczy się o zabezpieczenie jego części łupu; Cyrus wie, że Medowie nie 
ruszyli z nim dlatego, by ich władcy pomagać…5,1,1. 20. 21; Cyrus nakazu-
je mu przybyć do swojego obozu i szykuje dla niego namiot oraz kobiety; 
udaje się do Cyrusa bez wojska; zazdrości Cyrusowi armii; nie odwzajemnia 
jego pocałunku; Cyrus prowadzi go pod palmy na rozmowę; płacze; zdaniem 
Cyrusa ze wszystkich poddanych zrobił sobie wrogów; na wnikliwe pytania 
Cyrusa musi odpowiadać twierdząco; próbuje się bronić; Cyrus przekonuje 
go do swoich racji; wreszcie odwzajemnia pocałunek; jest z honorami gosz-
czony w obozie i otrzymuje wiele podarunków; usiłuje zaprosić Cyrusa, by 
wspólnie zjedli wieczerzę…5,1. 2(bis). 3(bis). 4. 5(bis). 6(bis). 7. 8. 10. 17. 20. 21. 25. 
36. 37(bis). 38(bis). 39. 40. 41(bis). 44; odbywa poranną toaletę; rozpoczyna debatę 
nad dalszym kontynuowaniem wyprawy; obiecuje dostarczyć jedną machinę 
wojenną…6,1,1(bis). 6(bis). 9. 13. 19. 21; Cyrus przekonuje go, by zmodyfikował 
konstrukcję rydwanów medyjskich…2,8; z trzecią częścią Medów pozostaje 
w kraju…3,2; jego przesłanie ogłosił niegdyś Medom Artabazos…7,5,49; Cy-
rus przyjeżdża do niego z Babilonu; Cyrus ofiarowuje mu dom w Babilonie 
i wiele innych darów; daje Cyrusowi własną córkę za żonę, którą ten po 
uzyskaniu zgody rodziców poślubia…8,5,17(bis). 18. 19. 20(bis). 28 
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kylleNe (Κυλλήνη [Kylléne]), miasto w Azji Mniejszej, w Eolidzie, opodal Kyme // 
jedno z miast podarowanych przez Cyrusa Egipcjanom w zamian za przejście na 
jego stronę…7,1,45 

kyme (Κύμη [Kýme]), miejscowość na wybrzeżu Azji Mniejszej, w Eolidzie, nad 
Zatoką Kymejską // w pobliżu znajdowały się „miasta Egipcjan”: Larisa i Kyl-
lene…7,1,45 

kyreNajczycy (Κυρεναῖοι [Kyrenaíoi]), mieszkańcy Kyreny, miasta w północnej Afryce 
// jeszcze i dziś jeżdżą rydwanem na sposób trojański…6,1,27(bis) 

laceDeMon (Λακεδαίμων [Lakedaímon]), kraina i polis w południowo-wschodniej czę-
ści Peloponezu, której stolicą była Sparta // Krezus wysłał tu poselstwo w sprawie 
zawarcia przymierza przeciw Cyrusowi…6,2,10 

lacedemończycy (Λακεδαιμόνιοι [Lakedaimónioi]), pełnoprawni obywatele Lacedemonu 
(Sparty) // wykorzystują zniewolonych przez siebie Skirytów…4,2,1 

larisa (Λάρισα [Lárisa]), miasto (Lárisa Frikonís) w Azji Mniejszej, w Eolidzie, na 
wybrzeżu, kilkadziesiąt stadiów na południowy wschód od Kyme // jedno z miast 
podarowanych przez Cyrusa Egipcjanom w zamian za przejście na jego stro-
nę…7,1,45 

Libia, kraj na północno-wschodnim wybrzeżu Afryki
libijski sposób jazdy rydwaNem (Λιβυκὴ διφρεία [Libyké difreía]), Cyrus namówił do 

porzucenia go także Kyaksaresa…6,2,8 
liDia (Λυδία [Lydía]), kraina w zachodniej części Azji Mniejszej, między Myzją, Karią, 

Wielką Frygią i Morzem Egejskim // Assyryjczyk udał się tu z Babilonu; Cyrus 
chce tu wysłać na przeszpiegi Araspasa…6,1,25. 31; Chryzantas jest pewien, 
że żołnierze chcą wyruszyć na jej podbój…2,22; Cyrus mianuje tu satrapą 
Chryzantasa…8,6,7 

 lidyjskie dobra (Λύδια ἀγαθά [Lýdia agathá]), tj. wino, figi i oliwa…6,2,22 
liDyJczycy (Λυδοί [Lydoí]), lud małoazjatycki // zostali podbici przez Cyrusa…1,1,4; 

ich królem jest Krezus…5,3; Hyrkańczycy pod dowództwem Cyrusa już się 
ich nie obawiają; ich król (Krezus) nocą odesłał kobiety z obozu…4,2,14. 29; 
po zdobyciu sardyjskiej akropoli przez Cyrusa zaczęli uciekać do miasta; Kre-
zus namawia ich do dobrowolnego oddania bogactw Cyrusowi…7,2,4. 12(bis); 
Cyrus zabiera ze sobą z Sardes tych, którzy chętnie za nim podążają i są dla 
niego mili…4,14; Babilończycy uważali, że zdradzą Cyrusa…5,14 

 Lidyjczyk patrz Krezus
lykaoNowie (Λυκάονες [Lykáones]), lud azjatycki zamieszkujący krainę na północ 

od gór Taurus // walczą przeciw Cyrusowi jako sprzymierzeńcy Assyryjczyków 
i Krezusa…6,2,10 

maDaTas (Μαδάτας [Madátas]), z rozkazu Cyrusa podczas marszu na Babilon ma 
poprowadzić perskich jeźdźców…5,3,41 

 Pers (Πέρσης [Pérses])…5,3,41 
MagaDiDoWie (Μαγαδιδαί [Magadidaí]), lud małoazjatycki (Mariandynowie?) // zostali 

podbici przez Cyrusa…1,1,4 
ManDane (Μανδάνη [Mandáne]), córka Astyagesa, małżonka Kambyzesa, matka Cy-

rusa [babka Kambyzesa i Tanaoksaresa]…1,2,1(bis); przybywa wraz z synem do 
swego ojca; nie chce pozostawić syna u dziadka wbrew jego woli; rozmowa matki 
z synem…3,1. 13. 16 
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MeDia (Μηδία [Medía]), kraj w Azji, między Armenią, Kappadocją, Persją, Partią 
i Baktrią // niegdyś wszyscy używali tu rydwanów bojowych na sposób tro-
jański…6,1,27; Kyaksares daje ją w posagu Cyrusowi…8,5,19 

medyjska ziemia (Μηδία γῆ / Μηδική [γῆ] [Medía gé / Mediké gé]), Cyrus i Kambyzes 
proszą opiekujących się nią bogów o dobre przyjęcie…2,1,1; Cyrus przed wy-
prawą modli się do jej herosów…3,3,22; perskie wojska ją pustoszą…5,5,4; 
Cyrus, przybywszy z Babilonu, odwiedza tu Kyaksaresa…8,5,17 

medyjskie terytorium (Μηδική [γῆ] [Mediké gé]), chciał je napaść syn króla Assy-
rii…1,4,16 

MeDoWie (Μήδοι [Médoi]), lud irański // poddali się pod władzę Cyrusa dobrowol-
nie…1,1,4; ich królem Astyages…2,1; zwyczajowo malują oczy i poma-
dują twarze; najpiękniejszym z nich jest dziadek Cyrusa; doskonali jeźdź-
cy; poddani jedynowładcy…3,2(bis). 15. 18(bis); na granicy ich kraju liczne 
stada zwierząt; syn króla Assyrii atakuje ich forty; ustawiają się naprze-
ciw wroga; Cyrus dwukrotnie ich obdarowuje; jeden z nich zakochał się 
w Cyrusie…4,16. 17(bis). 18. [21]. 22. [23]. 25. 26. 27; nauczyciele wygodnego 
życia; chce ich sobie podporządkować król Assyryjczyków…5,1. 2(ter). 3. 
4. 14; Cyrus miał ich konnicę za sprzymierzeńca w wojnie z Assyryjczy-
kami…1,6,10; Cyrus przybywa do nich, by wspomóc Kyaksaresa w tej 
wojnie; liczebność ich konnicy…2,1,1. 6. 8; posłowie Indów chcą poznać 
przyczyny ich konfliktu z Assyryjczykami…4,7; ich dostojnicy obecni pod-
czas rozprawy nad Armeńczykiem; Armeńczyk walczył przeciwko nim 
za rządów Astyagesa…3,1,8. 10; ich najlepszych jeźdźców Cyrus wybiera 
do swej eskorty; przemawia do ich dostojników po złożeniu ofiar; ruszają 
z nim przeciw Chaldajom; dotarło do nich kiedyś poselstwo z Indii…2,1. 3. 
5. 27; Cyrus do nich powraca; ich konnica ściga jazdę Assyryjczyków…3,5. 
65; łupią assyryjski obóz po Persach; chcą wytchnienia po zwycięstwie, 
o co u Cyrusa zabiega Kya ksares; Kyaksares pcha do nich gońca…4,1,9. 
13. 18. 24; piastują w państwie wysokie godności; przyczyny, dla których 
ruszają z Cyrusem na Assyryjczyków; czynią to niemal wszyscy z nich; 
Cyrus ich chwali; instruuje, jak mają postępować z Hyrkańczykami; prze-
mawia do nich; uważa, że to im należy powierzyć dzielenie pieniędzy 
znalezionych w obozie Assyryjczyków…2,8(bis). 10(bis). 11. 12. 18. 19. 21. 32. 
43; przejmują wozy Assyryjczyków; mimo napomnień Cyrusa nie przesta-
ją gromadzić łupów…3,1.3; przyprowadzają wrogie konie i jeńców…4,1; 
Cyrus zaprasza ich na ucztę; po przebraniu się i zażyciu kąpieli ucztują 
przez całą noc bez umiaru; opuszczają Kyaksaresa i nie pozostają w obozie; 
Kyaksares stanowczo nakazuje im wracać; jego posłaniec przekazuje im te 
rozkazy; stają w gotowości przy Cyrusie pod bronią; pytają go, jak należy 
podzielić łupy, a on nakazuje im szczególną troskę o sprzymierzeńców; 
Cyrus czyni wolnymi niewolników ich nacji, którzy znaleźli się w armii as-
syryjsko-arabskiej…5,1. 4. 7. 8(ter). 9(bis). 10. 12(bis). 18(ter). 19. 20. 35. 43. 53. 56; 
przy podziale łupów przydzielili Cyrusowi m.in. Suzyjkę (Pantheję)…6,11; 
jeden z nich prosi Cyrusa o muzykantkę; Cyrus wygłasza mowę do ich 
wyższych dowódców; wszędzie chętnie towarzyszą Cyrusowi; Hyrkańczyk 
przekonuje ich do pozostania; obiecują wytrwać przy Cyrusie…5,1,1. 19. 
20. 25(bis). 28. 29; Cyrus przemawia do ich dowódców w sprawie podziele-
nia się łupami z Gobryasem; ich piechotę w marszu na Babilon prowadzi 
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Andamyas…3,2. 38; martwią się o rannego Gadatasa; Cyrus dociera do ich 
granic…4,13. 51; z łupów Assyryjczyka dla Kyaksaresa wybrali namiot; 
Kyaksares przybywa do Cyrusa na czele ich jeźdźców; są wśród żołnierzy 
witających w obozie Kyaksaresa; on czuje z ich strony zagrożenie; nie chce 
narażać ich na niebezpieczeństwa; uważają, że władca jest człowiekiem od 
nich lepszym; cieszą się, że Cyrus doszedł z Kyaksaresem do porozumie-
nia…5,2. 5(bis). 10. 21(bis). 34. 37(bis). 39. 40; jedna trzecia z nich nie ruszyła 
z Cyrusem, lecz pozostała w kraju…6,3,2; przesłanie Kyaksaresa ogłosił im 
Artabazos…7,5,49; ich jazda bierze udział w procesji w Babilonie; wśród 
nich w wyścigu konnym zorganizowanym przez Cyrusa zwycięża Arta-
bazos…8,3,18. 25; ich potomkowie żyją jeszcze w okolicach Babilonu na 
ziemiach podarowanych im niegdyś przez Cyrusa…4,28; Cyrus poślubia 
w ich kraju córkę Kyaksaresa…5,28; umierający Cyrus mianuje ich satra-
pą młodszego syna Tanaoksaresa…7,1; dawniej Persowie nosili ich szaty, 
a obecnie są też tak zniewieściali jak oni…8,15(bis) 

medyjska szata, medyjskie szaty (στολὴ Μηδική / Μηδικαὶ στολαὶ [stolé Mediké / 
Medikaí stolaí]), Cyrus, odjeżdżając z Medii, podarował ją szanowanej przez 
siebie osobie…1,4,26; tą osobą był Med Araspas…5,1,2; Cyrus wybrał ją 
dla siebie i nakazał nosić innym…8,1,40; rozdał je Persom po raz pierw-
szy przed wyruszeniem w pierwszym uroczystym pochodzie…3,1(bis). 3; 
podarowała ją Cyrusowi córka Kyaksaresa…5,1 

medyjski troN (θρόνος Μηδικός [thrónos Medikós]), w obozie zasiada na nim 
Kyaksares…6,1,6 

medyjskie kobierce (Μηδικοὶ πῖλοι [Medikoí píloi]), Cyrus nakazuje rozłożyć je 
pod palmami dla Kyaksaresa…5,5,7 

medyjskie rydwaNy (Μηδικὰ ἅρματα [Mediká hármata]), Cyrus przekonał Kya-
ksaresa, by je zmodyfikował…6,2,8 

medyjskie wszystko (πάντα Μηδικά [pánta Mediká]), tj. bogactwo makijażu i stro-
jów…1,3,2 

 MeD (Μῆδος [Médos])
   ‒ dowódca fortu w Armenii…3,3,1 
   ‒ pomocnik Krezusa przy ustawianiu szyków…6,3,11 
   ‒ posłaniec od Kyaksaresa…4,5,24. 26 
  patrz Andamyas
  patrz Araspas
  patrz Artabazos
  patrz Kyaksares
  patrz Rhambakas
medyjski patrz Media
   patrz Medowie
Megabyzos (Μεγάβυζος [Megábyzos]), Cyrus mianuje go satrapą Arabii…8,6,7 
MiThra (Μίθρη [Míthre]), (mit.) bóg panteonu indo-irańskiego, dawca życia i światła 

// imię boga przywołane w wezwaniu…7,5,53 
MiThraDaTes (Μιθραδάτης [Mithradátes]), syn satrapy Ariobarzanesa // wydał ojca, a we 

współczesnej Persji uchodzi za człowieka pożytecznego dla króla…8,8,4 
morza

Morze czerWone (Ἐρυθρὰ θάλαττα [Erythrá thálatta]), akwen między Arabią a In-
diami // Cyrus podczas jednej z ostatnich wypraw podbił wszystkie ludy aż 
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do jego wybrzeży; wyznaczało wschodnie granice jego imperium…8,6,20. 
21; 8,1 

poNt euksyński (Εὔξεινος πόντος [Eúkseinos póntos]), tj. Morze Czarne // wyznaczał 
północną granicę imperium Cyrusa…8,6,21; 8,1 

paflagonoWie (Παφλαγόνες [Paflagónes]), lud małoazjatycki // ostatecznie zostali pod-
bici przez Cyrusa…1,1,4; król assyryjski śle do nich posłów, namawiając na walkę 
z Medami i Persami…5,3; nie chcą go w tym wesprzeć…2,1,5; walczą przeciw Cy-
rusowi jako sprzymierzeńcy Assyryjczyków i Krezusa…6,2,10; Cyrus nie utworzył 
z ich kraju satrapii, bo mieszkańcy ruszyli z nim na Babilon dobrowolnie…8,6,8 

paktolos (Πακτωλός [Paktolós]), rzeka w Lidii w Azji Mniejszej // miejsce koncen-
tracji wojsk assyryjskich i sprzymierzonych przed wyruszeniem w stronę Thym-
brar…6,2,11; tutaj Pantheja przywozi zwłoki Abradatasa…7,3,4 

pani patrz Armeńczycy / pani
PanTheJa (Πάνθεια [Pántheia]), piękna małżonka Abradatasa // Cyrus pyta Araspa-

sa, czy zdoła ją opuścić; obiecuje pozyskać dla Cyrusa swojego małżonka; 
wychwala Cyrusa przed mężem…6,1,41. 45. 47(ter); scena pożegnania przed 
walką (przygotowała dla męża wspaniały rynsztunek); całuje rydwan Abra-
datasa…4,2. 3(bis). 5. 9. 10(bis). 11; powie Cyrusowi, dokąd chce się udać po 
pogrzebie męża; zabija się przy zwłokach męża…7,3,13. 14 

suzyjka (Σουσίς [Susís]), tj. z Suz // podarowana Cyrusowi przez Medów przy 
podziale łupów…4,6,11; Cyrus szczęśliwie spotyka jej strażnika (Araspasa), 
który szpiegował u nieprzyjaciela…6,3,14 

PerseJDoWie (Περσεῖδαι [Perseídai]), ród Kambyzesa, ich nazwa wywodzi się od bo-
skiego Perseusza…1,2,1(bis) 

Perseusz (Περσεύς [Perseús]), (mit.) heros grecki, syn Zeusa i Danae // od niego wzięli 
imię Persejdzi…1,2,1 

PersJa (Περσίς [Persís]), władztwo Kambyzesa // nad jej granice ojciec odprowadził 
Cyrusa udającego się na wojnę z Assyryjczykami…2,1,1 

 perska ziemia (Περσίς γῆ [Persís gé]), opiekowali się nią bogowie i herosi…2,1,1 
persjaNki (Περσίδες [Persídes]), Cyrus po przybyciu z Babilonu obdarował je wszyst-

kie…8,5,21 
PersoWie (Περσαί [Persaí]), lud irański // na czele ich wojska Cyrus rusza na podbój 

Azji…1,1,4; ich królem Kambyzes; Cyrusa wychowywano zgodnie z ich 
prawami; podzieleni na 12 szczepów; ich wizerunki na malowidłach; 
dokładniejszy opis ich ustroju; ich szczep liczy 120 000 ludzi; wszyscy 
mogą publicznie kształcić dzieci; potępiają ujawnianie potrzeb fizjologicz-
nych…2,1. 2. [3]. 5. [10]. 13. 15[quater]. 16(bis); skromność ich ubioru i posiłków 
w porównaniu z Medami; najpiękniejszym z nich jest dziadek Cyrusa; ich 
posiłki są mniej smaczne niż u Medów; doskonali piechurzy; za rzecz spra-
wiedliwą uchodzi u nich równość…3,2(bis). 4. 15. 18(bis); Cyrus z nakazu ojca 
miał przestrzegać ich zwyczajów; jeszcze dzisiaj całują się w usta…4,25. 
27. 28; Cyrus wraca do nich z Medii; król assyryjski chce ich sobie podpo-
rządkować; Kyaksares prosi ich o pomoc w walce z Assyryjczykami; o wy-
słaniu kontyngentów pomocniczych decyduje ich rada starszych; „równi” 
mają sobie dobrać spośród ich ludu żołnierzy; przodkowie przysparzali im 
korzyści…5,1. 3. 4(ter). 5. 8; Kambyzes wraca do nich po odprowadzeniu 
Cyrusa nad granicę; niewielu „równych” dowodzi całą ich rzeszą; ich siły 
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są zbyt szczupłe; wielu z nich dzięki Cyrusowi zostanie przeniesionych do 
grona „równych”; dokooptowani do grona „równych” i tak samo jak oni 
uzbrojeni…2,1,1. 3. 7. 8(ter). 9. 10. 11. 13. 14(bis). 19; żołnierz ma dostarczyć do 
ich kraju list pewnego taksjarchy…2,9; Cyrus przemawia do nich; rozważają 
jego propozycję przejścia do oddziałów „równych”; medyjscy rekruci uczą 
się ich sposobów walki…3,8. 19; Chryzantas ma z połową ich kontyngentu 
obsadzić góry Armenii…4,21; biorą do niewoli bliskich króla Armenii i do-
bytek, jaki tamci wieźli ze sobą; ich dostojnicy obecni podczas rozprawy 
nad Armeńczykiem…3,1,[4]. 8; Cyrus przemawia do ich dostojników po 
złożeniu ofiar; zachęca ich do błyskawicznego zajęcia chaldajskich wzgórz; 
pozostają w odwodzie, by wspomóc pościg za Chaldajami; Cyrus oczekuje 
na jeszcze jedną ich armię…2,3. 6. 8. 29; podczas drogi powrotnej z Armenii 
poluje wspólnie z najszlachetniejszymi z nich; Kyaksares zwraca się do nich 
w odpowiedzi udzielonej Cyrusowi; Cyrus przemawia do nich przed bitwą 
z Assyryjczykami; zagrzewa ich do boju, kiedy Assyryjczycy zasypują ich 
pociskami; szybko biorą górę nad wrogiem i zmuszają go do ucieczki; od-
cinają Assyryjczykom odwrót z twierdzy…3,5. 20. 41. 61. 63. 64. [66]. 67; Cyrus 
przemawia do nich po odniesieniu zwycięstwa; z jego przyzwolenia łupią 
assyryjski obóz jako pierwsi; zdaniem Kyaksaresa uganiają się za rozko-
szą…4,1,1. 9. 14; piastują w państwie wysokie godności; na wojnę ruszają 
wszyscy razem; Cyrus przemawia do nich; w szyku marszowym zajmują 
centrum…2,8(bis). 9. 19. 21. [27]; Cyrus zwraca się do nich w drugiej już mo-
wie, prosząc, by powściągnęli żądzę zdobywania łupów; przekonuje, że 
muszą posiadać własną jazdę; aż po dziś dzień nie wolno im gdziekolwiek 
udawać się pieszo, a nie na koniu…3,4(bis). 5. 8. 23(bis); Medowie i Armeń-
czycy posyłają im połowę racji chleba; z nakazu Cyrusa nocą otaczają obóz 
kołem; wykonują jego rozkazy, podczas gdy Medowie ucztują; jest ich zbyt 
mało, by zagarnąć wszystkie łupy; Cyrus śle do ich kraju posłańca z prośbą 
o wojsko; wzywa ich, by stanęli w szyku bitewnym; ponownie śle posłańca, 
by przybyło więcej żołnierzy; instrukcje ich dotyczące zamieszcza w liście 
do Kyaksaresa; stają w gotowości przy Cyrusie pod bronią; każe im wydać 
z łupów tylko tyle, ile zostanie po podziale; czyni wolnymi niewolników 
ich nacji, którzy znaleźli się w armii assyryjsko-arabskiej; uwolnieni przez 
niego niewolnicy mieli dostać takie same racje żywnościowe jak oni…5,4. 
5. 7. 15. 16(bis). 17. 22. 26(bis). 31. 34. 35. 54. 56. 58; otrzymają namioty pochodzące 
z łupów…6,12; kiedy Cyrus wyruszał do nich od dziadka podarował Ara-
spasowi własną szatę; powraca do ich kraju i wyrusza stamtąd na wojnę; 
rozdzielają namioty i ćwiczą się w umiejętnościach przydatnych podczas 
wojny…5,1,2. 25(bis). 30(ter); około dwóch tysięcy ich jeźdźców rusza z Cy-
rusem do Gobryasa…2,1; mają na koniach wziąć udział w wyprawie po 
łupy; z rozkazu Cyrusa podczas marszu na Babilon ich peltastów i łucz-
ników poprowadzi Artabazos…3,1. 38; martwią się o rannego Gadatasa; 
niektórzy z ich „równych” pomagają Cyrusowi opiekować się rannymi 
Kaduzjami; Cyrus chce uzupełnić ich konnicę do 10 000…4,13. 17. 32; ich 
wojsko przebywa w Medii, ale Kyaksares odsyła ich do Cyrusa; są wśród 
żołnierzy witających w obozie Kyaksaresa; ten zabiega o ich żołnierzy; 
ucieszyli się, że Cyrus doszedł z Kyaksaresem do porozumienia…5,3. 4. 5. 
16(bis). 31. 37(bis); Hystaspas podejrzewa, że Cyrus chce przerwać wyprawę 
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i udać się do nich; Cyrus cały czas uzupełnia ich jazdę; Abradatas zatrzy-
muje się przy ich strażnikach…6,1,1. 26. 46; nie zgadzają się, by Abradatas 
stanął bezpośrednio naprzeciw środka falangi wroga…3,36; ich król jeszcze 
i dziś posługuje się takim samym godłem jak Cyrus; Cyrus zapewnia, że 
nie opuszczą Abradatasa podczas bitwy; Cyrus dowodzi połową ich jazdy; 
nie dają rady falandze Egipcjan; kryją się pod osłoną machin; przybywa 
ich jazda pod dowództwem Hystaspasa; ich jazda uznana za najdzielniejszą 
podczas tej bitwy…7,1,4. 15. 19. 32(bis). [33]. 34. 36. 39. 46; wraz z Chaldajami 
zdobywają akropolę w Sardes i strzegą jej…2,3. 5; dla ich dobra Karowie 
mają wpuścić Aduzjosa do swoich miast; Hystas pas obsadza ich załogami 
warownie frygijskie; Cyrus przekazuje im konie odebrane niechętnym mu 
Lidyjczykom; uzupełnia ich konnicę żołnierzami podbitych ludów…4,3. 
10. 14. 16; Babilończycy uważają, że sprzymierzeńcy ich zdradzą; Cyrus 
nakazuje im traktować Babilończyków jak poddanych; na nowych zasadach 
dopuszcza do siebie m.in. tylko ich dowódców; wiodą w ojczyźnie ciężkie 
życie z powodu kamienistej ziemi, dlatego będą najlepszymi strażnikami 
Cyrusa jako władcy imperium; Cyrus każe im naśladować sposób życia 
ich dawnych pokoleń…5,14. 36. 41(bis). 67. 85; popierają jego zarządzenia 
ogłoszone w Babilonie; chcą go naśladować w oddawaniu czci bogom; 
zapewnia im bezpieczeństwo…8,1,6. 7. 24. 45; tylko u nich przyjaciele kró-
la są najbogatsi; władza ich króla sięga daleko…2,8. 9; Cyrus rozdaje im 
medyjskie szaty i nakazuje przywdziać je na pierwszą oficjalną procesję; 
na paradzie w Babilonie stają w szpalerze po prawej stronie; uważają, że 
w sprawach religii należy korzystać z pomocy specjalistów; podczas pro-
cesji babilońskiej po raz pierwszy padają przed królem na twarz; ich jazdę 
prowadzili podczas tej uroczystości Hystaspas, Datamas i Gadatas; pośród 
nich w wyścigu konnym startuje sam Cyrus…3,1(bis). 10. 11. 14. 17. 25; Cyrus 
wyrusza do ich kraju po uporządkowaniu spraw w Babilonie; po czym, po 
wizycie u Kyaksaresa, rusza do ojczyzny; Cyrus przyprowadza im zwierzęta 
na ofiarę; obdarowuje ich wszystkich; przemawia do nich Kambyzes, usta-
lając ich współdziałanie z następcą tronu oraz rytuał składania przez nich 
ofiar; jego mowa spodobała się ich starszyźnie…5,1. 20. 21(quater). 22(bis). 
23(ter). 24. 25(ter). 26(bis). 27(bis); Cyrus nie posłał ich jako satrapów do trzech 
krain; satrapowie mają z tych, który im towarzyszą, zorganizować jazdę; 
satrapowie przysłużą się im dobrą organizacją swoich dworów…6,8. 10. 11; 
Cyrus przybywa do nich jako starzec po raz siódmy, odkąd został królem; 
prowadzi ich w korowodzie tanecznym; składają ofiary na szczytach gór; 
umierający Cyrus wzywa ich starszyznę; w ostatnim słowie nakazuje synom 
zaprosić ich na swój grób…7,1(bis). 3. 5(bis). 27; dawniej tylko nosili szaty 
Medów, a obecnie są tak zniewieściali, jak tamci; są pod wieloma względa-
mi gorsi niż ich poprzednicy z czasów Cyrusa…8,15(bis). 27 

Perscy chiliarchoWie (Πέρσαι χιλίαρχοι [Pérsai chilíarchoi]), Cyrus każe im pod 
Babilonem sformować kolumnę dwójkową…7,5,17 

perscy jeźdźcy (Πέρσαι ἱππεῖς [Pérsai hippeís]), z rozkazu Cyrusa podczas marszu 
na Babilon ma ich poprowadzić Madatas…5,3,41; ich liczę Cyrus uzupełnił 
do 10 000…6,2,7 

Perscy „róWni” (Περσῶν ὁμότιμοι [Persón homótimoi]), przybyli na czele sprzy-
mierzonego z Medami wojska, którym dowodził Cyrus…2,1,10 
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perska szata (Περσικὴ στολή [Persiké stolé]), skromna w porównaniu z medyj-
ską…2,4,5 

„perski” (τὸ Περσικόν [tó Persikón]), taniec // Artabazos radzi wykonać go 
Hystas pasowi, by dzięki temu zasłużył na względy Cyrusa…8,4,12 

perski zwyczaj (νόμος Περσικός [nómos Persikós]), tj. całowanie krewnych 
w usta…1,4,27 

perskie prawa (Περσικοὶ νόμοι [Persikoí nómoi]), zgodnie z nimi wychowywano 
Cyrusa…1,2,3 

perskie siŁy, gŁówNe (τὸ Περσικὸν πλῆθος [tó Persikón pléthos]), brały udział w bi-
twie z Assyryjczykami…3,3,60 

 Pers (Πέρσης [Pérses])
‒ przedstawiciel całej nacji // żaden z dobrze wychowanych nie zachowuje 

się niewłaściwie podczas posiłku…5,2,17; Cyrus nigdy nie mianował 
go satrapą Cylicji lub Cypru…7,4,2 

‒ niewolnik jednego ze strażników akropoli w Sardes // zdradza Persom 
tajne podejście…7,2,3 

  patrz Aduzjos
  patrz Artabatas
  patrz Chryzantas
  patrz Cyrus
  patrz Feraulas
  patrz Hystaspas
  patrz Madatas
Pont Euksyński patrz morza

rHambakas (Ῥαμβάκας [Rhambákas]), z rozkazu Cyrusa podczas marszu na Babilon 
ma poprowadzić swoich jeźdźców…5,3,42 

 MeD (Μῆδος [Médos])…5,3,42 
rhaThines (Ῥαθίνης [Rhathínes]), zwycięża wśród Kaduzjów w wyścigu konnym zor-

ganizowanym przez Cyrusa…8,3,32 
rheoMiThres (Ῥεομίθρης [Rheomíthres]), zastępca przywódcy zbuntowanych satrapów 

// wydał na pastwę egipskiego władcy pozostawionych w Egipcie zakładników 
z najbliższej rodziny, a sam powrócił do perskiego króla…8,8,4 

sabaris (Σάβαρις [Sábaris]), syn króla Armenii // ojciec odsyła go wraz z kobietami 
w góry…3,1,2 

sakas (Σάκας [Sákas]), ulubiony podczaszy Astyagesa // dziadek Cyrusa upomina 
się o mięso dla niego; jego uroda i funkcja; Cyrus naśladuje jego sposób nale-
wania wina do pucharu; nie będzie już decydował o dostępie Cyrusa do dziadka…
…1,3,8(bis). 9(ter). 10. 11(bis). 14; Cyrus przejął jego rolę i nie niepokoił dziadka bez 
potrzeby…4,6(quater) 

sakowie (Σάκαι [Sákai], lud azjatycki // zostali podbici przez Cyrusa…1,1,4; Hyrkań-
czyk wymienił ich wśród najzaciętszych wrogów Assyryjczyka…5,2,25; na 
granicy kraju Assyryjczyków wzniesiono twierdzę, która miała osłaniać przed 
ich najazdami; mają współdecydować o przeznaczeniu twierdzy; coraz chętniej 
uczestniczą w wyprawie Cyrusa; liczebność ich wojska; niedawni wrogowie 
Hyrkańczyków; z rozkazu Cyrusa podczas marszu na Babilon ich piechotę ma 
poprowadzić Thambradas…3,11. 22. 24(ter). 38. 42; martwią się o rannego Gada-
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tasa…4,13; błagają Cyrusa, żeby nie przerywał wyprawy…6,1,1; odkąd zostali 
przyjaciółmi Persów, Cyrus nie ma czasu dla Artabazosa…7,5,51; biorą udział 
w procesji w Babilonie; wśród nich w wyścigu konnym zorganizowanym przez 
Cyrusa zwyciężył zwykły żołnierz…8,3,18. 25 

sak (Σάκας [Sákas]), pospolity żołnierz // zwycięzca w wyścigu konnym zorga-
nizowanym przez Cyrusa; Cyrus ofiarowuje mu królestwo za jego konia; nie 
przyjmuje, bo woli w zamian poznać szlachetnego męża; początki jego znajo-
mości z Feraulasem; ofiarowuje mu swego bezcennego konia; Feraulas gości 
go u siebie, po czym obdarowuje własnym majątkiem w zamian za zdjęcie 
z niego obowiązku troszczenia się o liczne dobra…8,3,27. 28. 29. 31(bis). 35. 36. 
39. 40. 42. 43. 44. 45. 47(bis). 50(ter) 

saMbaulas (Σαμβαύλας [Sambaúlas]), współbiesiadnik Cyrusa, ucztujący z nim w jed-
nym namiocie // Cyrus żartuje, że upodobał sobie wyjątkowo szpetnego młodzień-
ca; tłumaczy, dlaczego go wybrał…2,2,29(bis). 30(bis) 

sarDes (Σάρδεις [Sárdeis]), główne miasto w Lidii, w Azji Mniejszej // Krezus ucieka 
tu po przegranej bitwie; Cyrus oblega i zdobywa miasto, najbogatsze w Azji po 
Babilonie…7,2,1. 2(bis). 12; pozostaje tu i buduje machiny wojenne; opuszcza je, 
prowadząc wozy wyładowane kosztownościami…4,1. 12(bis); mimo jego zdoby-
cia nadal nie ma czasu dla przyjaciół; wywiezione stąd skarby składa w pałacu 
królewskim w Babilonie…5,53. 57; rozdziela zabrane stąd pieniądze pomiędzy 
żołnierzy…8,4,29 

sarDyJczycy (Σαρδιανοί [Sardianoí]), mieszkańcy Sardes // obwarowali swoją akro-
polę…7,2,3 

scyToWie (Σκύθες [Skýthes]), koczownicze plemię zamieszkujące nadczarnomorskie 
stepy // są potężną nacją…1,1,4; 

scyTa (Σκύθης [Skýthes]), w przeciwieństwie do Cyrusa żaden nie mógłby rządzić 
innymi plemionami…1,1,4 

skiryci (Σκιρῖται [Skirítai]), zniewoleni przez Lacedemończyków periojkowie, miesz-
kający w Skiritis, regionie na północy Lakonii // ich panowie wykorzystują ich 
podczas wypraw wojennych tak jak Assyryjczycy Hyrkańczyków…4,2,1 

suzy (Σοῦσα [Soúsa]), miasto położone na wschód od rzeki Tygrys, jedna ze stolic 
monarchii perskiej // ich królem był Abradatas…6,3,35; Cyrus spędzał tu co roku 
3 wiosenne miesiące…8,6,22 

Suzyjczyk patrz Abradatas
Suzyjka patrz Pantheja
syria (Συρία [Syría]), nazwa używana przez Ksenofonta zamiennie (z Assyrią) // nie-

gdyś wszyscy używali tu rydwanów bojowych na sposób trojański…6,1,27; 
Chryzantas jest pewien, że żołnierze chcą wyruszyć na jej podbój…2,22; Per-
sowie składają ofiary jej herosom opiekuńczym…8,3,24; Cyrus podczas jednej 
z ostatnich wypraw podbił wszystkie ludy, począwszy od jej granic…6,20 

 patrz Assyria
syryJczycy (Σύροι [Sýroi]), lud bliskowschodni // ostatecznie zostali podbici przez 

Cyrusa…1,1,4; bardzo liczny szczep podbity przez króla Assyryjczyków; 
Cyrus czyni wolnymi niewolników różnych nacji, którzy znaleźli się w ich 
armii…5,2. 56; jego ludzie nie przedłożyliby ich skarbów nad dobrą sła-
wę…5,2,12; dociera do ich granic i zdobywa trzy ich twierdze…4,51(bis); 
ich twierdze są teraz w rękach Kyaksaresa…5,24; Krezus nie wspomógł 
ich, kiedy zostali pokonani w walce…6,2,19(bis); wśród nich, tj. tych, którzy 
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zostali przyłączeni, w wyścigu konnym zorganizowanym przez Cyrusa 
zwycięża Gadatas…8,3,25 

syryjski [język] (συριστί [syristí]), ludziom, którzy go znają, Cyrus każe ogłaszać 
swoje postanowienia Babilończykom…7,5,31 

syryjskie litery (Σύρια γράμματα [Sýria grámmata]), na kurhanie trzech eunu-
chów wypisane są nimi imiona Abradatasa i Panthei…7,3,15 

 patrz Assyryjczycy

TaNaoksares (Ταναοξάρης [Tanaoksáres]), wnuk Kambyzesa i Mandane, syn Cyrusa, 
młodszy brat Kambyzesa // umierający Cyrus mianuje go satrapą Medii i Arme-
nii…8,7,11 

ThaMbraDas (Θαμβράδας [Thambrádas]), z rozkazu Cyrusa podczas marszu na Babilon 
ma poprowadzić piechotę Saków…5,3,38 

ThyMbrary (Θύμβραρα [Thýmbrara]), miejscowość leżąca prawdopodobnie ok. 30 km 
na północny wschód od Sardes, niedaleko od rzeki Paktolos // znad Paktolosu 
sprzymierzone z Assyryjczykami wojska ruszają w ich kierunku…6,2,11 

Tigranes (Τιγράνης [Tigránes]), starszy syn Armeńczyka, brat Sabarisa, towarzysz Cy-
rusa z lat młodości // przysłuchuje się sądowi nad ojcem; zabiera głos w jego 
obronie i wdaje się z Cyrusem w dyskusję; za swoją świeżo poślubioną mał-
żonkę gotów by duszę zaprzedać; po wspólnej uczcie opowiada Cyrusowi 
o ich dawnym współuczestniku polowań; Cyrus wzywa go, by przebaczył 
ojcu skazanie owego człowieka; zazdrosny o Cyrusa, rozmawia o nim z mał-
żonką…3,1,7. 14(bis). 15. 16. 20. 23. 28. 36. 38(bis). 40. 41(bis); towarzyszy Cyrusowi 
w obserwacji terytorium armeńskiego; wysyła do ojca posłańca z poleceniem 
sprowadzenia rzemieślników pomocnych przy budowie fortu…2,1(ter). 3. 8. 
11; podczas drogi powrotnej z Armenii do Medii Cyrus z nim poluje…3,5; 
rusza z własnym wojskiem w pogoń za Assyryjczykami; Cyrus instruuje go, 
jak ma postępować z Hyrkańczykami; Cyrus uważa, że należy mu powie-
rzyć dzielenie pieniędzy znalezionych w obozie Assyryjczyków…4,2,9. 18. 
43; jego ludzie ucztują po przebraniu się i zażyciu kąpieli; jego żołnierze stają 
w gotowości zbrojnej przy Cyrusie…5,4. 35; zabiera głos na zgromadzeniu 
wyższych dowódców medyjskich; z rozkazu Cyrusa podczas marszu na Ba-
bilon ma poprowadzić swoją jazdę…5,1,27. 42; obiecuje dostarczyć jedną ma-
chinę wojenną…6,1,21; zwycięża wśród Armeńczyków w wyścigu konnym 
zorganizowanym przez Cyrusa…8,3,25; Cyrus uznaje go za jednego ze swoich 
najbliższych przyjaciół i zaprasza na ucztę; Cyrus ofiarowuje mu podarunek 
dla żony…4,1. 24 

 armeńczyk (Ἀρμένιος [Arménios])…8,4,1 
trakowie (Θρᾷκες [Thrákes]), plemię zamieszkujące Bałkany…1,1,4; sprzymierzeni 

z Assyryjczykiem władcy wielu z nich wzięli na żołd…6,2,10 
trak (Θρᾷξ [Thráks]), przedstawiciel całej nacji // zdolny jest do rządzenia wyłącz-

nie własnym ludem…1,1,4 
Troja, miasto w Azji Mniejszej, w Troadzie, zdobyte przez Greków po dziesięcio-

letnim oblężeniu
trojański sposób jazdy rydwaNem (Τρωικὴ διφρεία [Troiké difreía]), Cyrus go porzu-

ca…6,1,27; namawia na to także Kyaksaresa…2,8 

Wielka Frygia patrz Frygia
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zeus (Ζεύς [Zeús]), (mit.) najwyższe bóstwo panteonu helleńskiego // imię boga przy-
wołane w wezwaniu…1,3,6. 8. 10(bis). 11(bis). 19; 4,28(bis); 6,6. 8. 9. 17(bis). 19. 26. 
27. 28. 29. 35; 2,1,4; 2,3. 10. 14. 15. 19. 22(bis). 28. 30. 31; 3,10. 23. 24(bis); 3,1,19. 27. 
41(bis); 2,1. 21(bis); 4,1,23; 3,6. 10. 21; 5,11; 5,1,4. 8. 16; 2,15. 25. 28. 30. 35; 4,14. 38; 
5,9. 18; 6,1,4. 5(bis). 14. 39; 3,10(bis). 18. 20; 4,3; 7,1,6; 2,27; 5,8; 8,3,7. 11. 29(bis). 
42. 43. 45; 4,8. 13. 15. 21. 25. 27; Cyrus modli się do niego przed wyruszeniem na 
wojnę z Assyryjczykami…1,6,1; wzywa go, by nadal pozwalał mu wyświad-
czać dobrodziejstwa…5,1,29; w babilońskiej procesji wieziono poświęcony mu 
biały rydwan ze złotym jarzmem; Persowie składają mu w świętym okręgu 
całopalną ofiarę z byków…8,3,11. 24 

zeus król (Ζεύς βασιλεύς [Zeús Basileús]), Cyrus oddaje mu pokłon za zesłanie 
pomyślnej wróżby…2,4,19; Cyrus modli się do niego przed ruszeniem na wro-
ga…3,3,21; Cyrus składa mu ofiary w momencie wprowadzania się do pałacu 
królewskiego w Babilonie…7,5,57 

zeus Największy (Ζεύς μέγιστος [Zeús mégistos]), imię boga przywołane w wezwaniu… 
5,1,29; 6,3,11; 4,9; 7,1,3 

zeus ojcowski (Ζεύς πατρῷος [Zeús patróos]), Cyrus składa mu ofiary przed wyru-
szeniem z Medii na wojnę…3,3,22; 7,1,1; Cyrus składa mu ofiary na szczytach 
gór…7,3 

zeus sprzymierzeNiec i przewodNik (Ζεὺς σύμμαχος καὶ ἡγεμών [Zeús sýmmachos kaí 
hegemón]), hasło dla żołnierzy ogłoszone przez Cyrusa przed bitwą z Assyryj-
czykami…3,3,58; 7,1,[1] 

zeus zbawca i przewodNik (Ζεὺς σωτὴρ καὶ ἡγεμών [Zeús sotér kaí hegemón]), hasło dla 
żołnierzy ogłoszone przez Cyrusa przed decydującą bitwą z Assyryjczykami 
i ich sprzymierzeńcami…7,1,10 




