
WYKAZ SKRÓTÓW

Autorzy starożytni, średniowieczni i dzieła
AlkAjos (ok. 620 ‒ ? p.n.e.; Alcaeus, Ἀλκαῖος [Alkaíos]); numeracja frg. za: GrLyr, s. 206‒437
AmmiAnus mArcellinus (ok. 330‒395; Ammianus Marcellinus)

Rerum gestarum libri (Dzieje rzymskie); 1przekład: Ammianus Marcellinus, Dzieje 
rzymskie, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył I. Lewandowski, t. I: księgi XIV-XXV, 
Warszawa 2001; t. II: księgi XXVI-XXI, Warszawa 2002 („Biblioteka Antyczna”)

Antypater z Sydonu patrz AP
AP – AntologiA pAlAtyńskA (X w.; Anthologia Palatina)

AntypAter z sydonu (koniec II w. p.n.e.; Antipater Sidonensis, Ἀντίπατρος 
Σιδώνιος [Antípatros Sidónios]): 9,58

Anyte z tegei (fl. 1. połowa III w. p.n.e.; Anyte Tegeatis, Ἀνύτη Τεγεᾶτις 
[Anýte Tegeátis]): 6,312

lukillos (fl. 60 n.e.; Lucillius, Λουκίλλος [Lukíllos]): 11,254
Apollonios rodyjski (III w. p.n.e.; Apollonius Rhodius, Ἀπολλώνιος Ῥόδιος [Apol-

lónios Rhódios])
Argonautica (Wyprawa Argonautów po złote runo, Ἀργοναυτικά [Argonautiká])

Apulejusz z Madaury (ok. 125 – po 180 (?) n.e.; Lucius Apuleius Madaurensis)
Met. – Metamorphoses / Asinus aureus (Metamorfozy / Przemiany // Złoty 

osioł)
ArriAn (ok. 86/89 ‒ po 146/160 n.e.; Lucius Flavius Arrianus, Λούκιος Φλάβιος 

Ἀρριανός [Lúkios Flábios Arrianós])
Cyn. – Cynegeticus / De venatione (O łowiectwie / myślistwie, Κυνηγετικός 

[Kynegetikós])
Ench. ‒ Enchiridion (Podręcznik, Ἐγχειρίδιον Ἐπικτήτου [Encheirídion Epiktétu]); 

przekład Epiktet, Encheiridion, przełożył L. Joachimowicz, wstęp i opracowanie J. Gajda-Kry-
nicka, Kraków 1997

ArystofAnes (460–450 – 386 p.n.e.; Aristophanes, Ἀριστοφάνης [Aristofánes]); nu-
meracja frg. za: PCG, vol. III 2

Thesm. ‒ Thesmophoriazusae (Tesmoforie / Kobiety na święcie Tesmofo-
riów, Θεσμοφοριάζουσαι [Thesmoforiázusai])

1 Podajemy tylko te wydania tłumaczeń, z których zaczerpnięto cytaty wykorzystane w ni-
niejszym opracowaniu.
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Arystoteles (384–322 p.n.e.; Aristoteles, Ἀριστοτέλης [Aristotéles])
Nat.anim. – De natura animalium (O właściwościach zwierząt, Περὶ ζῴων 

ἰδιότητος [Perí zóon idiótetos])
AthenAjos z Naukratis (fl. ok. 200 n.e.; Athenaeus Naucratita, Ἀθήναιος Ναυ-

κρα τίτης [Athénaios Naukratítes])
Deipnosophistae (Uczta mędrców / Sofiści przy uczcie, Δειπνοσοφισταί [Dei-

pnosofistaí])
Augustyn (354–430 po Chr.; Aurelius Augustinus)

Acad. ‒ Contra academicos (Przeciw akademikom) [PL 32, szp. 905‒958]
Conf. – Confessiones (Wyznania)

BedA czcigodny (ok. 672/673‒735; Beda Venerabilis)
Temp.rat. ‒ De temporum ratione (O rachubie czasu)

BeniAmin z tudeli, w Królestwie Nawarry (1130‒1173 n.e.; Beniamin Tutelensis, 

 3 

 בִּנְיָמִין מִטּוּדֶלָה
 

)
Itiner. ‒ Itinerarium Beniamini(s) (Opis podróży Beniamina); wydanie: The 

Itinerary of Benjamin of Tudela, critical Text, Translation and Commentary by M.N. Adler, 
London 1907

cyceron (106–43 p.n.e.; Marcus Tullius Cicero)
Brut. – Brutus, sive de claris oratoribus (Brutus, czyli o sławnych mówcach)
Epistulae (Listy)

ad Att. – ad Atticum (Listy do Attyka)
ad fam. − ad familiares (Listy do znajomych)

Fin. − De finibus malorum et bonorum (O najwyższym stopniu dobra i zła)
Leg. – De legibus (O prawach)
Nat.deor. – De natura deorum (O naturze bogów)
Off. – De officiis (O powinnościach)
Tusc. – Tusculanae disputationes (Rozmowy tuskulańskie)

diodor sycylijski (I w. p.n.e.; Diodorus Siculus, Διόδωρος Σικελιώτης [Diódoros 
Sikeliótes])

Bibliotheca (Biblioteka, Βιβλιοθήκη [Bibliothéke])
eurypides (ok. 485–406 p.n.e.; Euripides, Εὐριπίδης [Euripídes])

Bacch. ‒ Bacchae (Bakchantki, Βάκχαι [Bákchai])
IA ‒ Iphigenia Aulidensis (Ifigenia w Aulidzie, Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι [Ifigéneia 

en Aulídi])
fedrus (I w. n.e.; Phaedrus, Φαῖδρος [Faídros])

Fabulae Aesopiae (Bajki Ezopowe / Bajki)
festus pompejusz (II w.; Sextus Pompeius Festus)

De verborum significatu / significatione (O znaczeniu wyrazów), lokalizacja za 
wydaniem: Sextus Pompeius Festus, De verborum significatu quae supersunt cum Pauli epito-
me, edidit W.M. Lindsay, Lipsiae 1913 („Bibliotheca Teubneriana”; reprint: Hildesheim 1965)

fronton (ok. 100‒160/170; Marcus Cornelius Fronto)
Princ.hist. ‒ Principia historiae (Zasady historii)

frontyn (ok. 30 lub 40 – 103 lub 104; Sextus Iulius Frontinus)
Aqu.urb.Rom. – De aquis urbis Romae / De aquae ductu urbis Romae (O akwe-

duktach miasta Rzymu)
gAlen z Pergamonu (129–199 n.e.; Claudius Galenus, Γαληνός [Galenós]); numeracja 

za: Claudii Galeni Opera omnia, t. 1‒20, editionem curavit C.G. Kühn, Lipsiae 1821‒1833
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Alim.facult. ‒ De alimentorum facultatibus (O właściwościach pożywienia, 
Περὶ τροφῶν δυνάμεως [Perí trofón dynámeos]); t. 6, s. 453‒748

Anat.administr. ‒ De anatomicis administrationibus qui extant libri novem 
(O anatomii praktycznej, Περὶ ἀνατομικῶν ἐγχειρησέων τῶν σωζομένων 
βιβλία ἔννεα [Perí anatomikón encheireséon tón sozoménon biblía énnea]); t. 2, s. 215‒731

Ven.sect. ‒ De venae sectione adversus Εrasistrateos Romae degentes (O otwie-
raniu żył, przeciw zwolennikom Erazystratosa praktykującym w Rzy-
mie; Περὶ φλεβοτομίας πρὸς Ἐρασιστρατείους τοὺς ἐν Ῥώμη [Perí flebotomías 
prós Erasistrateíus tús en Rhóme]); t. 11, s. 147‒378

gelliusz Aulus (II w.; Aulus Gellius)
Noctes Atticae (Noce attyckie)

grAttiusz (I w. p.n.e. / I w. n.e.; Grattius Faliscus)
Cyn. – Cynegeticon (O łowiectwie / myślistwie)

HA − Historia Augusta (koniec IV w.; Dzieje cesarzy rzymskich)
Alex. ‒ Alexander Severus Aelii Lampridii (Aleksander Sewer)
Ant.Pi. – Iulii Capitolini Antoninus Pius (Antoninus Pius)
Carac. – Antoninus Caracallus Aelii Spartiani (Karakalla)
Comm. ‒ Commodus Antoninus Aelii Lampridii (Kommodus)
Gord. – Gordiani tres Iulii Capitolini (Trzej Gordianowie)
H – Aelii Spartiani De vita Hadriani (O żywocie Hadriana)
Hel. – Aelii Lampridii Antoninus Heliogabalus (Heliogabal)
Max.Balb. – Maximus et Balbinus Iulii Capitolini (Maksymus i Balbin)
Prob. – Flavii Vopisci Syracusii Probus (Probus)

hAdriAn (76–138 n.e.; Publius Aelius Hadrianus Augustus)
epigr. ‒ epigramma (epigram); numeracja za: G. Kaibel, Epigrammata Graeca ex lapidi-

bus conlecta, Berolini 1878, s. 329‒330
herodiAn syryjczyk (ok. 170‒240; Herodianus Syrius, Ἡρωδιανὸς Σύρος [Herodia-

nós Sýros])
Historia post Marcum Aurelium / Ab excessu Divi Marci (historia cesarstwa 

rzymskiego po Marku / Dzieje następców Marka Aureliusza, Τῆς μετὰ 
Μάρκον βασιλείας ἱστορία [Tés metá Márkon basileías historía])

herodot (ok. 485–420 p.n.e.; Herodotus Halicarnasseus, Ἡρόδοτος Ἁλικαρνα σ-
σεύς [Heródotos Halikarnasseús])

Historiae (Dzieje, Ἱστορίαι [Historíai])
hezjod (VIII/VII w. p.n.e.; Hesiodus, Ἡσίοδος [Hesíodos])

Op. ‒ Opera et dies (Prace i dni, Ἔργα καὶ ἡμέραι [Érga kaí hemérai])
Theog. – Theogonia (Teogonia, Θεογονία [Theogonía])

homer (VIII w. p.n.e.; Homerus, Ὅμηρος [Hómeros])
Il. – Ilias (Iliada,Ἰλιάς [Iliás])
Od. – Odyssea (Odyseja, Ὀδύσσεια [Odýsseia])

horAcy (65‒8 p.n.e.; Quintus Horatius Flaccus)
Ars ‒ Ars poetica (Sztuka poetycka)
Carm. – Carmina (Pieśni)
Carm.saec. ‒ Carmen saeculare (Pieśń stuletnia)
Epod. – Epodon liber (Księga epodów)
Sat. − Sermones, Satirae (Satyry, Gawędy)
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izydor z Sewilli (ok. 560–570 – 636 n.e.; Isidorus Hispalensis)
Etym. – Etymologiarum sive originum libri XX (Etymologii ksiąg 20)

jAn chryzostom (ok. 349–407; Ioannes Chrysostomus, Ἰωάννης Χρυσόστομος 
[Ioánnes Chrysóstomos])

Matt.hom. ‒ Homiliae XC in Matthaeum (90 homilii na Ewangelię św. Ma-
teusza; = PG 57)

józef flAwiusz (37 – po 100 n.e.; Titus Flavius Iosephus, Ἰώσηπος Φλάβιος 
[Iósepos Flábios])

AI − Antiquitates Iudaicae (Dawne dzieje Izraela / Starożytności żydow-
skie, Ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογία [Ioudaiké archaiología])

Bell.Iud. − Bellum Iudaicum (Wojna żydowska, Ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέμου 
πρὸς Ῥωμαίους [Historía Iudaikú polému prós Rhomaíus])

juwenAlis (ok. 60–130; Decimus Iunius Iuvenalis)
Saturae (Satyry)

kAlliksejnos z Rodos (III lub II w. p.n.e.; Callixeinus Rhodius, Καλλίξεινος 
Ῥόδιος [Kallíkseinos Rhódios]); numeracja za: FGrHist 627 (t. IIIC 1 Bd., s. 161–178)

kAllimAch (przed 310 – po 245 p.n.e.; Callimachus, Καλλίμαχος [Kallímachos]); 
numeracja epigramów za wydaniem: Callimachus, vol. I: Fragmenta, vol. II: Hymni et Epi-
grammata, edidit R. Pfeiffer, Oxford 1949–1953

Epigr. – Epigrammata (Epigramy, Ἐπιγράμματα [Epigrámmata])
Hymn. – Hymni (Hymny, Ὕμνοι [Hýmnoi])

2: In Apollinem (Na Apollona, Εἰς Ἀπόλλωνα [Eis Apóllona])
kAlpurniusz (I w. n.e.; Titus Calpurnius Siculus)

Ecl. – Eclogae (Bucolica; Eklogi / Bukoliki); przekład: Sielanka rzymska, przełożył 
i opracował J. Sękowski, Warszawa 1985, s. 57‒93

kAssjodor (ok. 485‒585 n.e.; Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator)
Var. − Variarum libri XII (Różnych urzędowych pism ksiąg dwanaście)

kAssjusz dion (ok. 155‒235; Lucius Dio Cassius Cocceianus, Κάσσιος Δίων 
Κοκκηϊανός [Kássios Díon Kokkeïanós])

Historia Romana (Historia rzymska, Ῥωμαϊκὴ ἱστορία [Rhomaiké historía]); 
przekład: Cassius Dio Cocceianus, Libri Flaviani (Historia Romana LXV‒LXVII) / Kasjusz 
Dion, Księgi flawijskie (Historia rzymska LXV‒LXVII), przekład M. Kaźmierska, D. Lata-
nowicz-Domecka, pod redakcją S. Dworackiego, wstęp i komentarz L. Mrozewicz, Poznań 
2011 („Fontes Historiae Antiquae. Zeszyty Źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycz-
nych”, z. XIX)

kAtullus (ok. 84–54 p.n.e.; Gaius Valerius Catullus)
Catulli Veronensis liber (Księga Katullusa z Werony)

konstAntyn porfirogenetA (905‒959 n.e.; Constantinus VII Porphirogenetus, 
Κωνσταντῖνος Πορφυρογέννητος [Konstantínos Porfyrogénnetos])

Cerem. ‒ De ceremoniis aulae Byzantinae (O ceremoniach dworu bizantyń-
skiego / Księga ceremonii; Περὶ τῆς βασιλείου τάξεως [Perí tés basileίu tákseos])

ksenofont (ok. 430 – pomiędzy 355 a 350 p.n.e.; Xenophon, Ξενοφῶν [Ksenofón])
Anab. – Anabasis / Expeditio Cyri (Anabaza / Wyprawa Cyrusa, Ἀνάβασις 

[Anábasis])
Cyn. – Cynegeticus / De venatione (O łowiectwie, Κυνηγετικός [Kynegetikós])
Inst.Cyr. – Institutio Cyri / Cyropaedia / Cyri disciplina (Wychowanie Cy-

rusa, Κύρου παιδεία [Kýru paideía])
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kurcjusz rufus (I w. p.n.e. / I w. n.e.; Quintus Curtius Rufus)
Historiarum Alexandri Magni libri decem (Historia Aleksandra Wielkiego 

w dziesięciu księgach)
kwintyliAn (ur. ok. 35 n.e.; Marcus Fabius Quintilianus)

Institutio oratoria (Kształcenie mówcy)
liwiusz (59 p.n.e. – 17 n.e.; Titus Livius)

Ab urbe condita libri (Dzieje Rzymu od założenia miasta)
lukAn (39–65; Marcus Annaeus Lucanus)

Pharsalia. Belli civilis libri decem (10 ksiąg o wojnie domowej)
lukiAn z Samosat (ok. 125 – po 180 n.e.; Lucianus Samosatensis, Λουκιανὸς 

Σαμοσατεύς [Lukianós Samosateús])
Alex. ‒ Alexander (Aleksander albo rzekomy prorok, Ἀλέξανδρος ἢ ψευδό μα ν-

τις [Aléksandros é pseudómantis])
Lukillos patrz AP
lukrecjusz (ok. 99–55 p.n.e.; Titus Lucretius Carus)

De rerum natura (O naturze wszechrzeczy)
mArcjAlis (ok. 40–104; Marcus Valerius Martialis)

Epigr. − Epigrammaton libri (Księgi epigramów): ks. 14: Apophoreta (Goś-
cińce); przekład: Marcjalis, Epigramy. Wybór, tłumaczył i wstępem opatrzył S. Kołodziej-
czyk, Warszawa 1998

Spect. − Spectaculorum liber (Księga widowisk)
mArek Aureliusz (121–180 n.e.; Marcus Aurelius Antoninus Augustus, Μάρκος 

Αὐρήλιος Ἀντωνίνος Αὔγουστος [Márkos Aurélios Antonínos Aúgustos])
Medit. ‒ Meditationes (Rozmyślania, Τὰ εἰς ἑαυτόν [Tá eís heautón – dosłownie: 

‘[Rozmowy/Rozważania] z samym sobą’])
minucjusz feliks (II‒III w.; Marcus Minucius Felix)

Oct. ‒ Octavius (Oktawiusz)
oktAwiAn August (63 p.n.e. ‒ 14 n.e.; Gaius Iulius Caesar Octavianus)

Anc. ‒ Monumentum Ancyranum / Res gestae divi Augusti (Czyny boskiego 
Augusta)

oppiAn z Apamei (II w. n.e.; Oppianus Apamensis, Ὀππιανός Ἀπαμεύς [Oppianós 
Apameús])

Cyn. – Cynegetica (O łowiectwie / myślistwie, Κυνηγετικά [Kynegetiká])
owidiusz (43 p.n.e. – 18 (17?) n.e.; Publius Ovidius Naso)

Am. – Amores (Miłostki)
Ars – Ars amatoria (Sztuka kochania); przekład: Owidiusz, Sztuka kochania, 

przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła E. Skwara, Warszawa 2008 („Biblioteka 
Antyczna”)

Fast. ‒ Fasti (Kalendarz)
Her. – Heroides / Epistulae heroidum (Heroidy / Listy)
Met. – Metamorphoseon libri (Metamorfozy / Przemiany)

pAuzAniAsz Periegeta (ok. 115–180 n.e.; Pausanias Periegeta, Παυσανίας Περιη-
γητής [Pausanías Periegetés])

Graeciae descriptio (Wędrówka po Helladzie, Περιέγησις τῆς Ἑλλάδος [Pe-
riégesis tés Helládos])
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petroniusz Arbiter (ok. 27‒66; Gaius (?) Petronius Arbiter)
Sat. − Satyricon libri (Satyryki)

plAut (ok. 250–184 p.n.e.; Titus Maccius Plautus)
Capt. − Captivi (Jeńcy)

Pliniusz Młodszy (ok. 62‒113; Gaius Plinius Caecilius, Minor)
Panegyr. – Panegyricus (Panegiryk [na cześć cesarza Trajana])

pliniusz stArszy (ok. 23–79 n.e.; Gaius Plinius Secundus Maior)
NH − Naturalis historia (Historia naturalna)

plutArch z Cheronei (ok. 50–120 n.e.; Plutarchus, Πλούταρχος [Plútarchos])
Mor. – Moralia (Pisma moralne, Ἠθικά [Ethiká])

Brut.rat. – Bruta ratione uti, sive Gryllus (O tym, że bezrozumne zwierzęta 
mają rozum; Περὶ τοῦ τὰ ἄλογα λόγῳ χρῆσθαι [Perí tú tá áloga lógo chrésthai])

Sollert.anim. – De sollertia animalium (O zmyślności / przebiegłości 
zwierząt // Które zwierzęta są inteligentniejsze: lądowe czy wodne?, 
Πότερα τῶν ζῴων φρονιμώτερα τὰ χερσαία ἢ τὰ ἔνυδρα; [Pótera tón zóon 
fronimótera tá chersaía é tá énydra?])

Vitae parallelae (Żywoty równoległe, Βίοι παράλληλοι [Bíoi parálleloi])
Caes. – Caesar (Cezar, Καίσαρ [Kaísar])
Cic. ‒ Cicero (Cyceron, Κικέρων [Kikéron])
Cor. – Gaius Marcius Coriolanus (Koriolan, Γάιος Μάρκιος [Κοριο λα νός] 

[Gáios Márkios Koriolanós])
Sul. – Sulla (Sulla, Σύλλας [Sýllas])

polluks Juliusz (2. połowa II w. n.e.; Iulius Pollux, Ἰούλιος Πολυδεύκης [Iúlios Po-
lydeúkes])

Onom. ‒ Onomasticum (Słownik, Ὀνομαστικόν [Onomastikón])
propercjusz (ok. 45‒50 – po 15 p.n.e.; Sextus Propertius)

El. – Elegiae (Elegie)
prudencjusz (348 ‒ po 405 lub może w 413; Aurelius Prudentius Clemens)

Symm. ‒ Contra Symmachum (Przeciwko Symmachusowi)
sAfonA (między 630 a 612 ‒ ok. 570 p.n.e.; Sappho, Σαπφώ [Sapfó]); numeracja frg. 

za: GrLyr, s. 52–205
sAlimBene di AdAm / Salimbene z Parmy (1221‒1290)

Cron. ‒ Cronica (Kronika); wydanie: „Cronica” fratris Salimbene de Adam Ordinis Mino-
rum, edidit O. Holder-Egger, Hannover 1905‒1913 („Monumenta Germaniae Historica”, t. 32)

seneka Młodszy, inaczej senekA filozof (ok. 4 p.n.e. – 65 n.e.; Lucius Annaeus 
Seneca, Philosophus)

Dialogorum libri 12 (Dialogów ksiąg 12)
Brev. – Ad Paulinum De brevitate vitae (O krótkości życia)
Ira − Ad Novatum De ira (O gniewie)
Prov. – Ad Lucilium De providentia (O opatrzności)

Epist. ‒ Epistulae morales ad Lucilium (Listy moralne do Lucyliusza); prze-
kład: Lucius Annaeus Seneca, Listy moralne do Lucyliusza, przełożył W. Kornatowski, wstę-
pem i przypisami opatrzył K. Leśniak, Warszawa 1961 („Biblioteka Klasyków Filozofii”)

Tragoediae (Tragedie)
Phaedr. ‒ Phaedra (Fedra)
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stAcjusz (ok. 45–96; Publius Papinius Statius)
Silv. – Silvae (Sylwy, tj. Gąszcze)
Theb. – Thebais (Tebaida)

strABon (ok. 64 p.n.e. – po 21 n.e.; Strabo, Στράβων [Strábon])
Geographia (Geografia, Γεωγραφικά [Geografiká])

swetoniusz (ur. ok. 69; Gaius Suetonius Tranquillus)
De vita Caesarum (Żywoty cezarów)

Cal. − Gaius Caligula (Gajusz Kaligula)
Claud. – Divus Claudius (Boski Klaudiusz)
Dom. – Domitianus (Domicjan)
Galba – Galba
Nero – Neron
Tib. − Tiberius (Tyberiusz)
Tit. − Divus Titus (Boski Tytus)

syliusz itAlik (ok. 26‒101 n.e.; Tiberius Catius Asconius Silius Italicus)
Punica (Opowieść o wojnie punickiej)

tAcyt (ok. 55–120; Publius Cornelius Tacitus)
Agr. – De vita et moribus Iulii Agricolae (Żywot Juliusza Agrykoli)
Ann. – Annales (Roczniki)
Hist. – Historiae (Dzieje)

teokryt (1. połowa III w. p.n.e.; Theocritus, Θεόκριτος [Theókritos])
Id. ‒ Idyllia (Idylle / Sielanki, Ἐιδύλλια [Eidýllia])

6: Bucoliastae (Pieśni pasterskie, Βουκολιασταί [Bukoliastaí])
11: Cyclops (Cyklop, Κύκλωψ [Kýklops])

tertuliAn (ok. 155‒220; Quintus Septimius Florens Tertulianus)
Apol. − Apologeticus (Apologetyk)
Spect. − De spectaculis (O widowiskach)

timotheos z Miletu (ok. 446‒357 p.n.e.; Timotheus, Τιμόθεος [Timótheos]); nume-
racja frg. za: PMG, s. 399‒418 

wAleriusz flAkkus (zm. ok. 90 r. n.e.; Gaius Valerius Flaccus)
Argonautica (Wyprawa Argonautów)

wergiliusz (70–19 p.n.e.; Publius Vergilius Maro)
Aen. – Aeneis (Eneida)
Ecl. – Eclogae / Bucolica (Eklogi / Bukoliki)
Georg. – Georgica (Georgiki)

witruwiusz (ok. 80‒70 ‒ po 15 p.n.e.; Marcus Vitruvius Pollio?)
De architectura libri decem (O architekturze ksiąg dziesięć)

Inne
† ‒ crux philologorum (krzyż filologiczny) oznacza miejsce zepsute, niezrozu-

miałe
* * * ‒ edytorka tekstu będącego podstawą przekładu podejrzewa w tym miej-

scu lakunę (łac. lacuna: ‘dziura’), czyli ubytek, jaki powstał w dziele Mar-
cjalisa w trakcie powielania kolejnych kopii Liber spectaculorum

[ ] – fragmenty interpolowane
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‹ › – uzupełnienia lakuny, jaka powstała w tekście epigramów Marcjalisa w trak-
cie powielania kolejnych kopii

fl. – floruit, ‘osiągnął akmé’, tj. szczyt twórczości bądź działalności danej posta-
ci, który według starożytnych przypadał na ok. 40 rok życia

CIL – Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin 1863–
FGrHist – Die Fragmente der griechischen Historiker, ed. F. Jacoby, Leiden 

21957–1962 (Berlin 11923)
GrLyr ‒ Greek Lyric, I: Sappho and Alcaeus, edited and translated by David 

A. Campbell, Cambridge (Massachusetts)–London 1990 (wydanie po-
prawione; 11982; „The Loeb Classical Library” 142)

PG – Patrologiae cursus completus, seu bibliotheca universalis… omnium ss. 
Patrum scriptorumque ecclesiasticorum, sive Latinorum, sive Graeco-
rum. Series Graeca, ed. J.P. Migne, Paris 1844–1855

PL – Patrologiae cursus completus, seu bibliotheca universalis… omnium ss. 
Patrum scriptorumque ecclesiasticorum, sive Latinorum, sive Graeco-
rum. Series Latina, ed. J.P. Migne, Paris 1857–1866

PMG ‒ Poetae melici Graeci, edited by D.L. Page, Oxford 1962 (przedruki: 
1967, 1975, 31983, 2003)



RZYM, IGRZYSKA I POETA

Koloseum – symbol Miasta?
Skojarzenie starożytnego Rzymu z brutalnymi igrzyskami i pu-

blicznym przelewem krwi ku uciesze tłumu powraca w europejskiej 
kulturze konsekwentnie. Symbolem tego typu rozrywki stało się Ko-
loseum,1 przez odbiorców niebędących specjalistami identyfikowane 
jednoznacznie jako główne, jeśli nie jedyne, miejsce krwawych gladia-
torskich walk i męczeństwa rzucanych na pożarcie dzikim zwierzętom 
chrześcijan. Nieprzypadkowo, mimo że Henryk Sienkiewicz w Quo 
vadis pozostaje wierny faktom historycznym i nie umieszcza finało-
wych scen w nieistniejącym jeszcze wówczas amfiteatrze, to właśnie 
budowla Flawiuszów (amphitheatrum Flavium) w większości adapta-
cji filmowych polskiej powieści staje się areną walki Ursusa z bykiem 
unoszącym Ligię. Podobnie jest w przypadku animowanej francuskiej 
wersji komiksu Asterix kontra Cezar kończącej się absurdalną i nie-
odparcie śmieszną sceną walki Galów z dzikimi zwierzętami, oczy-
wiście w Koloseum… którego jeszcze nie było. Powyższe przykłady 
świadczą nie tyle o niewiedzy twórców, co raczej o dobrym wyczuciu 
oczekiwań publiczności: widzowie popularnych filmów spodziewają 
się, że owe wydarzenia powinny rozgrywać się właśnie tam.

Koloseum stało się symbolem Miasta nie do końca dzięki sta-
rożytnym, którzy je zbudowali i uczęszczali na prezentowane na 

1 Nazwa Koloseum nie była prawdopodobnie używana w starożytności i pojawiła 
się dopiero w Średniowieczu, po tym, jak zniszczono brązowy posąg zwany Kolo-
sem, który pierwotnie przedstawiał Nerona i miał przypominać Kolosa Rodyjskiego. 
Zgodnie z rzymską tradycją ponownego wykorzystywania posągów dzięki wymianie 
głowy po śmierci Nerona statuy nie usunięto, ale zamieniono w posąg Heliosa, czyli 
Feba (stąd często błędnie uważa się, że mógł to być posąg Apollina). Co ciekawe, ży-
jący na przełomie VII i VIII w. pisarz Beda Czcigodny (Temp.rat. 66,173) przypisuje 
wzniesienie Kolosa Wespazjanowi.
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arenie widowiska, niekoniecznie przecież tylko gladiatorskie. War-
to pamiętać, że kiedy w czasach Flawiuszów wznoszono amfiteatr, 
znajdował się on, co prawda, stosunkowo blisko ważnych miejsc, 
gdzie toczyło się życie publiczne, ale jednak nieco na obrzeżach. 
Gdyby więc sami Rzymianie żyjący w czasach cesarstwa mieli 
wskazać budowlę, która w ich mieście wyróżniała się w sposób 
szczególny i miasto nad Tybrem symbolizowała, zapewne nie wy-
braliby Koloseum, ale zdecydowaliby się raczej, jak piszą Mary Beard 
i Keith Hopkins, na świątynię Jowisza Najlepszego Największego 
(templum Iovis Optimi Maximi), Forum Trajana (Forum Traiani) 
czy – usytuowany w sąsiedztwie Koloseum ‒ Cyrk Wielki (Circus 
Maximus).2 Nie znaczy to, że amfiteatr był budowlą zapoznaną, 
mało znaczącą czy pomijaną – w końcu o jego ważności świad-
czy choćby omawiany tu cykl utworów Marcjalisa ‒ niemniej, choć 
niezwykle ważne,3 Koloseum dla samych Rzymian chyba nigdy nie 
stało się miejscem definiującym Wieczne Miasto.

Skoro to nie Rzymianie uczynili z budowli Flawiuszów obiekt na-
tychmiast kojarzony z miastem, jak zatem do tego doszło? Jakkolwiek 
paradoksalnie by to nie zabrzmiało, za fenomenem tym kryje się… 
rozwój turystyki. Oczywiście, nie mówimy tu o turystyce współczes-
nej, masowej i nastawionej na rozrywkę, ale o zrodzonej w XVII w., 
a spopularyzowanej przez następne dwa stulecia idei grand tour: 
podróży o charakterze edukacyjnym i formacyjnym, której zada-
niem było poznanie młodego człowieka (zazwyczaj pochodzącego 
z wyższych warstw społecznych i ‒ co za tym idzie ‒ odpowiednio 
sytuowanego, by móc sobie na taką podróż pozwolić) z dorobkiem 
wielkich cywilizacji antyku oraz kultury Renesansu.4 Odbycie owej 
podróży z jednej strony potwierdzało społeczne i kulturowe aspiracje 
peregrynanta i jego rodziny, z drugiej stanowiło rodzaj społecznego 
rytuału, jako że gwarantowało przynależność do kulturalnej i socjal-
nej elity. Trasy grand tour mogły się różnić, ale niemal zawsze obej-

2 Beard, Hopkins (2005: 21‒22).
3 Wystarczy przypomnieć reakcję cesarza Konstancjusza II, kiedy roztoczył się 

przed nim widok oszałamiających budowli Rzymu podczas jego pierwszej wizyty 
w mieście w 357 r., uwiecznionej przez Ammiana Marcellina (16,10,14). Historyk pisze, 
że władca podziwiał „potężną budowlę amfiteatru” (przekład I. Lewandowski) i posta-
nowił wybudować obelisk w Cyrku Wielkim, który usytuowany był opodal (16,10,17).

4 Określenie grand tour użyte zostało po raz pierwszy przez Richarda Lasselsa 
w jego pośmiertnie wydanym dziele The Voyage of Italy or a Compleat Journey throut 
Italy (Paris 1670) i odnosiło się do podróży edukacyjnej młodych szlachciców, których 
celem było zdobycie światowej ogłady i uzupełnienie wykształcenia, połączone ze stu-
diowaniem na zagranicznych uniwersytetach, nawiązaniem pożytecznych kontaktów 
z arystokracją europejską oraz poznaniem kultury, szczególnie francuskiej i włoskiej.
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mowały pobyt w Rzymie, a wśród atrakcji Wiecznego Miasta, obok 
wielkich budowli chrześcijaństwa, Koloseum stanowiło jedną z naj-
ważniejszych. Podziw lorda Byrona dla oglądanych w świetle księży-
ca ruin także później przyczynił się do tego, iż tysiące podróżników, 
naśladując słynnego poetę, który odwiedził Rzym w roku 1817, za-
chwycało się, mniej lub bardziej szczerze, nocnym widokiem amfite-
atru, często specjalnie dla nich oświetlanego.5

W wizji Koloseum z tamtych czasów to, co antyczne i rzymskie, 
splatało się nierozłącznie z tradycją chrześcijańską: opowieści o gla-
diatorach ginących ku uciesze tłumów łączyły się w świadomości 
zwiedzających z legendami o męczeństwie i śmierci pierwszych 
chrześcijan rzucanych na pożarcie dzikim zwierzętom. Fakt, że od-
bywały się tam – i nadal przecież odbywają – religijne ceremonie 
o rozmaitym charakterze, z całą pewnością przyczyniał się do po-
wstania takiego skojarzenia, które następnie okrężną drogą trafiło do 
literatury i sztuki, także tej popularnej, czyniąc z Koloseum symbol 
tego, co najlepsze (wielkie osiągnięcie inżynierii i architektury) i co 
najgorsze (okrutne widowiska) w starożytnym Rzymie.6

Chleb i igrzyska
Igrzyska były niezwykle ważnym elementem życia społecznego 

Rzymian już w czasach republikańskich. Stanowiły formę wspólne-
go świętowania wydarzeń zarówno publicznych, jak i prywatnych, 
przy czym w obu przypadkach finansowano je i organizowano 
z prywatnych pieniędzy, i zawsze miały wymiar religijny, w okresie 
republiki bowiem urządzano igrzyska głównie po to, żeby przebła-
gać bogów.7 Pomysł zjednywania sobie boskiej przychylności za 
pomocą wystawnej zabawy może się wydać dziwny nam, którym 
religijność kojarzy się raczej z chrześcijańską, muzułmańską czy 
buddyjską ascezą, jednak tę pozorną sprzeczność można stosunko-
wo łatwo wyjaśnić, co szczególnie trafnie robi w swojej pracy po-
święconej igrzyskom Paul Veyne:

5 Byron dał wyraz swemu zauroczeniu Koloseum w Wędrówkach Childe Harol-
da (4,1144‒1147); zob. Beard, Hopkins (2005: 7).

6 Nawet Michael Grant przy całej swej jawnej niechęci do instytucji igrzysk gla-
diatorskich pisze (Grant 1987: 23): „Żadne tłumaczenie nie zaneguje okrucieństwa. 
A jednak w najróżniejszy sposób z tego niemal największego zła wyniknęły i rzeczy 
godne. Zrodziło ono bowiem niezliczone akty najwyższej odwagi, przyczyniło się do 
stworzenia jednej z najwspanialszych form architektonicznych świata”.

7 Część historyków dopatruje się w organizacji rzymskich igrzysk tego samego 
zjawiska społeczno-politycznego, jakie znano w monarchiach hellenistycznych – 
„dobroczynności” władców wobec poddanych i mieszkańców poleis (euergetyzm).
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Igrzyska były obrzędami religijnymi, to znaczy świętami, w czasie któ-
rych ludzie bawili się nie gorzej niż bogowie […]. Ponieważ podczas igrzysk 
bogowie zażywali tych samych przyjemności, co ludzie, oni również mogli 
życzyć sobie jedynie, aby święta trwały jak najdłużej; zabawa i pobożne prak-
tyki stanowiły nierozerwalną całość.8

Religijny charakter święta stwarzał możliwość nieustannego 
przedłużania uroczystości. Służyła temu instytucja powtarzania, 
„odnawiania” (instauratio), w przypadku najmniejszego choćby 
odstępstwa od właściwego przebiegu czynności rytualnych, co po-
wodowało nieważność aktu religijnego.9 Oczywiście, znacznie bliż-
szy większości mieszkańców imperium aspekt ludyczny z czasem 
wziął górę nad wymiarem religijnym, czyniąc pokazy narzędziem 
obłaskawiania ludu, a słynne ‒ utrwalone przez Juwenalisa (10,81) 
‒ powiedzenie „chleba i igrzysk” (panem et circenses) najlepiej ilu-
struje, jak ważną rolę zajmowały widowiska w hierarchii potrzeb 
społecznych.

Świadectwa emocji i oczekiwań towarzyszących rzymskim spek-
taklom dostarczają republikańscy dramatopisarze, których sztuki 
pokazywano pomiędzy popisami linoskoczków i walkami gladia-
torów, a oni sami często z wielkim trudem torowali sobie drogę nie 
tylko do sukcesu, ale wręcz do wystawienia dzieła. Najlepszym 
przykładem jest Terencjusz i jego komedia Teściowa (Hecyra), ode-
grana dopiero za trzecim razem (wrzesień 160 r. p.n.e. ‒ ludi Ro-
mani), oraz liczne przypadki negocjacji z widzami w prologach do 
poszczególnych sztuk. Chęć schlebiania gustom widzów pociągała 
za sobą konieczność dostarczania łatwej rozrywki. Igrzyska były 
także jednym z najważniejszych narzędzi kształtowania polityki 
społecznej, dlatego najgorsi cesarze (np. osławiony Heliogabal) ob-
łaskawiali lud, urządzając spektakle pozwalające zapomnieć o nie-
dogodnościach codziennego życia.

Widowiska, które my skłonni jesteśmy uznać za brutalne i bar-
barzyńskie, dla ówczesnej publiczności musiały być niezwykle po-
ciągające. Zachowały się też nieliczne poetyckie pochwały igrzysk. 
Najstarszą z nich zawiera utwór Kalpurniusza z Sycylii, poety buko-
licznego z czasów Nerona. W ostatniej z jego siedmiu eklog pasterz 

8 Veyne (1992: 210). U podstaw tej różnicy między religijnością dawnych Rzy-
mian a dzisiejszymi wyznaniami leży nieco inna koncepcja bóstwa.

9 Plutarch (Cor. 25,7) mówi o trzydziestokrotnym powtórzeniu obrzędu, Liwiusz 
wspomina o tej procedurze wiele razy (np. 2,36,1; 5,19,1). Powody, dla których prze-
dłużano igrzyska były rozmaite, lecz zawsze zabobonne: przejęzyczenie się edyla, 
chwycenie lewą ręką lejców wozu jadącego w procesji, nagłe przerwanie tańca lub 
gry na instrumencie.
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Korydon opowiada swojemu koledze Lykotasowi o zawodach, które 
podziwiał w Rzymie (Ecl. 7,23‒72). Co ciekawe, poeta skupia się na 
opisie amfiteatru i wspomnieniu pojawiających się na arenie egzo-
tycznych zwierząt, pomija natomiast egzekucje i walki gladiatorów.

Koloseum wydaje się dzisiaj wieczne i ponadczasowe, trudno 
wprost wyobrazić sobie cywilizację rzymską bez tej budowli i bez 
okrutnych igrzysk, które symbolizuje, a które stały się dla nas, 
współczesnych, najbardziej oczywistym przykładem rzymskiej roz-
rywki. Kwestia obecności walk gladiatorskich w tamtejszej kulturze 
i akceptacji dla nich okazuje się jednak znacznie bardziej skom-
plikowana, niżby się na pierwszy rzut oka wydawało. Oczywiście 
trudno zaprzeczyć, że igrzyska, czy to gladiatorskie, czy inne, były 
częścią rzymskiej codzienności. Odziedziczone najprawdopodobniej 
po cywilizacji etruskiej, już od czasów wczesnorepublikańskich to-
warzyszyły ważnym publicznym i prywatnym wydarzeniom w ży-
ciu miasta i jego mieszkańców. Początkowo miały zapewne związek 
z kultem zmarłych i były formą uczczenia przodków, a z czasem 
stały się sposobem demonstrowania i propagowania znaczenia rodu 
oraz dowodem jego przynależności do elity. To właśnie z powodu 
pierwotnej łączności z uroczystościami pogrzebowymi wzięło się 
prawdopodobnie określanie pojedynków gladiatorskich mianem 
„daru” (munus). Była to zatem pewnego rodzaju ofiara z ludzi, o tyle 
poświadczona w tradycji, że Rzymianie czasem sami składali się 
w ofierze bóstwom podziemnym, jak uczynił to niejaki Marek Kur-
cjusz, który w pełnym rynsztunku rzucił się do szczeliny na Forum 
Romanum, powstałej w miejscu zwanym później Lacus Curtius.10

Także charakter tych pokazów podkreślał ważność zarówno or-
ganizatorów, jak i państwa: np. igrzyska z udziałem dzikich zwie-
rząt (venationes)11 pozwalały zademonstrować, do jak dalekich 
i egzotycznych krain sięga władza Rzymu, a jednocześnie dawały 
organizującemu je urzędnikowi (w tym konkretnym przypadku – 
edylowi) szansę na to, że zostanie zapamiętany i dzięki temu wybra-
ny na kolejne stanowisko. Prześcigano się więc w ekstrawagancjach 
i pomysłowych popisach, sprowadzając coraz to nowe zwierzęta 
(jak nosorożca na pokazy urządzone przez Pompejusza w roku 
55 p.n.e.)12 oraz organizując oryginalne, choć z punktu widzenia 
współczesnej wrażliwości dość makabryczne, sceny i rozgrywki, 
takie jak zaaranżowane w 93 r. p.n.e. przez Sullę polowanie na lwy 

10 Epizod ten relacjonuje Liwiusz (7,6).
11 Jennison (1937), Aymard (1951), Toynbee (1973).
12 Pliniusz Starszy (NH 8,29).
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z udziałem ciemnoskórych wojowników (daru od króla Mauretanii), 
podczas łowów uzbrojonych wedle tradycji swojego ludu tylko we 
włócznie.13

Po zmianie ustroju z republiki na pryncypat sytuacja i rola igrzysk 
zmieniła się o tyle, że wśród organizatorów dbających o zapewnienie 
ludowi rozrywki pojawili się sami władcy bądź osoby z ich najbliż-
szego otoczenia. Fakt, że cesarz Wespazjan zdecydował się na wznie-
sienie Koloseum, potwierdza znaczącą rolę, jaką odgrywały tego typu 
widowiska w propagandzie cesarskiej i budowaniu publicznego wi-
zerunku władcy, zwłaszcza że już pierwszy z cesarzy, Oktawian Au-
gust, zadbał o ograniczenie możliwości organizowania igrzysk przez 
senatorów (nadal mogli oni sponsorować poszczególne imprezy, ale 
skala i częstotliwość widowisk zostały poddane cesarskiej kontroli).14 
Podczas pożaru Rzymu za panowania Nerona spłonął zarówno wy-
stawiony przez władcę drewniany amfiteatr, jak i starszy, kamienny 
amfiteatr Statyliusza Taurusa. W mieście nie było więc żadnej prze-
znaczonej na igrzyska budowli, co Wespazjan postanowił wykorzy-
stać, wznosząc obiekt, który dostarczyłby rozrywki ludziom, ale też 
stał się wiecznotrwałym pomnikiem wielkości dynastii flawijskiej. 
Lokalizacja założenia na terenie znienawidzonego przez Rzymian 
Złotego Domu Nerona15 (Domus Aurea) zapewne nie była przypadko-
wa, podkreślała bowiem odcięcie się nowych władców od ekscesów 
i ekstrawagancji poprzednika. Amfiteatr, zbudowany jako dar dla ludu 
rzymskiego prawdopodobnie z łupów wojennych zdobytych podczas 
konfliktu w Judei,16 powinien być żywym dowodem szczodrości ce-
sarza oraz jego troski o miasto i mieszkańców, a Marcjalis w panegi-
rycznym cyklu utworów miał te fakty upamiętnić i uświetnić.

„Czymżeś zasłużył, żeby na to patrzeć?”17  
rzymsCy filozofowie a igrzyska

Nie ma wątpliwości, że widowiska były w Rzymie rozrywką za-
równo popularną i lubianą, jak i docenianą przez władze, najpierw 
republikańskie, a później – przez dwór cesarski, jako narzędzie pro-

13 Zob. Seneka (Brev. 13,6), Plutarch (Sul. 5,1). Na temat układu oraz programu 
igrzysk, a także źródeł, na podstawie których rekonstruuje się ich przebieg, zob. Fu-
trell (2009).

14 Sam Oktawian nie omieszkał się zresztą pochwalić przydającymi mu chwały 
i prestiżu widowiskami, które zorganizował, wymieniając je szczegółowo w Monu-
mentum Ancyranum, czyli spisie własnych chwalebnych dokonań, ogłoszonym pu-
blicznie w miastach imperium (Anc. 22‒23).

15 Zob. Ciechanowicz (1989: 160‒161).
16 Coleman (2006: lxvi).
17 Seneka (Epist. 1,7,5); przekład W. Kornatowski.
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pagandy i sposób na zdobycie popularności. Warto jednak pamię-
tać, że nie wszyscy Rzymianie czuli potrzebę i chęć uczestnictwa 
w krwawych inscenizacjach,18 a choć najczęściej tę krytykę utożsa-
mia się ze środowiskami chrześcijańskimi, głosy niechętne pojawia-
ły się także wśród filozofów pogańskich.

Nawet ci, którzy – jak Marek Tulliusz Cyceron – zdawali so-
bie sprawę z politycznego i społecznego znaczenia igrzysk (Off. 
2,16,55), niekoniecznie cenili ten rodzaj zabawy. Arpinata patrzył 
bowiem na igrzyska i ich wielbicieli z pewnym lekceważeniem, 
a osoby wydające pieniądze na tego typu uciechy uważał za roz-
rzutników, określając tak również zwolenników wystawnych uczt 
czy miłośników polowań (Off. 2,16,55). W liście do swego bliskie-
go przyjaciela, Marka Mariusza, pisze z kolei (ad fam. 7,1,3), że 
adresat nie powinien żałować swojej nieobecności na igrzyskach 
zorganizowanych przez Pompejusza, jako że zapewne spędził ten 
czas bardziej pożytecznie, a pokazy, choć imponujące, niekoniecz-
nie by mu się podobały. Tenże sam Cyceron ceni jednak zarówno 
desperacką odwagę gladiatorów (Tusc. 2,40), jak i ich zręczność 
w walce, podkreślając, że umiejętności te, użyte w słusznym celu, 
mogą okazać się cenne dla całej społeczności i dla państwa (Off. 
2,17,58);19 podkreśla także, że widok przestępców ginących na are-
nie pełni znaczącą funkcję wychowawczą i odgrywa ważną rolę 
w zapobieganiu przestępczości (Tusc. 2,41; Off. 2,17,57‒58).

Cyceron, choć sam igrzysk nie lubił, uważał je jednak za znaczą-
cy element rzymskiej tradycji politycznej.20 Lucjusz Anneusz Seneka 
z kolei, który zasłużenie cieszy się opinią najbardziej niechętnego 
igrzyskom spośród rzymskich filozofów, uznawał ten rodzaj rozryw-
ki za wręcz szkodliwy. Oceniał walki gladiatorów (ale również ve-
nationes) z etycznego punktu widzenia, podkreślając, że wprawdzie 
przestępcom należy się kara, a wymierzenie jej jest jak najbardziej 
pożyteczne dla państwa, ale śmierć złoczyńcy na arenie przynosi 

18 I tak od Pliniusza Starszego dowiadujemy się (NH 8,20‒21), że tłum był skon-
sternowany okrucieństwem walk zwierząt i skrytykował Pompejusza. Podobnie Ta-
cyt (Ann. 12,56,3) wspomina, że lud nie akceptował żądzy Druzusa (ojca cesarza 
Klaudiusza), by oglądać rozlew krwi na arenie. Według Kassjusza Diona (72,29,4) 
cesarz Marek Aureliusz miał uzbrajać gladiatorów w drewniane miecze, by jednak 
uniknąć przelewu krwi.

19 Cyceron, nie do końca obiektywnie, przytacza tu przykład Milona, który sfor-
mował z gladiatorów oddział walczący z siłami znienawidzonego przez Marka Tul-
liusza trybuna ludowego, Publiusza Klodiusza.

20 W jednym z listów (ad Att. 4,4a,2) gratuluje jednak przyjacielowi nabycia gla-
diatorów, którzy są przecież dobrymi wojownikami, toteż jeśli Attyk ich wynajmie, 
koszt kupna prędko mu się zwróci.
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społeczeństwu więcej szkody niż pożytku. Oto widzowie, którzy 
oglądają ginących i zabijających się gladiatorów, ulegają demoraliza-
cji, bo traktują zadawanie śmierci jak rozrywkę i widowisko. Seneka 
(Epist. 7,5‒6) jest przy tym doskonale świadomy zjawiska opisane-
go przez dwudziestowiecznych socjologów, a mianowicie, że będąc 
w grupie, często ulegamy emocjom i instynktom dzielonym przez 
tych, którzy nas otaczają, zatem nawet człowiek, który normalnie 
sprzeciwia się okrucieństwu i brutalności, znalazłszy się pod wpły-
wem tłumu, może zacząć reagować tak jak ludzie siedzący obok.21

Warto zauważyć, że argumenty Seneki dotyczą nie tyle okru-
cieństwa wobec ofiar igrzysk, czy to ludzi, czy dzikich zwierząt, co 
raczej fatalnego wpływu, jaki tego typu widowiska wywierają na 
moralność widza, biernego obserwatora wydarzeń na arenie, w któ-
rego gestii znajduje się jednak decyzja o życiu bądź unicestwieniu 
walczących.22 Jednocześnie autor odwołuje się do figury gladiatora 
jako metafory ludzkiego losu, zwłaszcza zaś stosunku człowieka do 
śmierci. Obraz wojownika jako kogoś, kto ‒ choć z natury daleki 
od etycznej doskonałości wynikającej z odpowiedniego urodzenia 
i wychowania ‒ potrafi bez strachu walczyć i spojrzeć w twarz nad-
chodzącemu przeznaczeniu, pojawia się w literaturze rzymskiej już 
przed Seneką,23 ale w jego twórczości ulega rozwinięciu i pogłę-
bieniu. Absurdalne okrucieństwo igrzysk pozwala gladiatorowi na 
okazanie stoickiego spokoju w obliczu faktu, że jego zgon na arenie 
jest nieunikniony, a przy tym zależy nie od niego, lecz od kaprysu 
publiczności i fortuny (Epist. 37,2). W ten sposób śmierć gladiatora 
staje się chwalebnym przykładem odwagi: choć ginie, dzięki swej 
odwadze umiera zwycięski i niepokonany. Paradoksalnie, właśnie 
śmierć nobilituje go w ocenie rzymskich filozofów, zwłaszcza tych 
bliższych stoicyzmowi, jako że inny wybitny stoik, Marek Aure-
liusz (Medit. 10,8), mówiąc o ludziach, którzy obawiają się śmierci 
i trwają przy życiu za wszelką cenę, porównuje ich do tych gladia-
torów, którzy błagają o ocalenie, choć wiedzą, że następny dzień 
przyniesie im tylko kolejne cierpienia.

Christiani ad leones! ChrześCijaństwo a igrzyska
Dzieje rzymskich igrzysk łączą się nierozerwalnie z wczesnymi 

dziejami chrześcijaństwa. Tradycja wiąże męczeństwo pierwszych 
wyznawców z Koloseum, choć w świetle źródeł historycznych do-

21 Le Bon (2007).
22 Kyle (1998: 4).
23 Cyceron (Tusc. 2,17,41).
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wody na to, że chrześcijanie ginęli masowo na arenie amfiteatru 
Flawiuszów, są dość wątłe.24 Nie ulega jednak wątpliwości, że już 
w czasach Nerona, po katastrofalnym pożarze Rzymu, obwinionych 
za podpalenie miasta chrześcijan potraktowano w sposób kojarzący 
się z tradycją walk z dzikimi zwierzętami: ubrano ich w zwierzęce 
skóry i rzucono na pożarcie psom.25 W II w. w prawie rzymskim poja-
wiła się formuła damnatio ad bestias ‒ rodzaj kary śmierci polegający 
na skazaniu na pożarcie przez dzikie zwierzęta. Rozróżniano dwie 
odmiany tej tortury: albo ofiarę związywano i wysyłano bezbronną 
na arenę, albo przygotowywano walkę między człowiekiem a zwie-
rzęciem, w której temu pierwszemu dawano broń, i tym samym choć-
by minimalną szansę na ocalenie życia. Strabon (6,273) wspomina 
o ukaraniu w ten sposób bandyty Selurusa, ponadto liczne dowody 
tego rodzaju praktyk zachowały się na mozaikach z okresu cesarstwa.

Karę damnatio ad bestias orzekano w wyrokach za rozmaite prze-
stępstwa – były wśród nich np. dezercja, zdrada stanu czy porwanie 
dziecka dla okupu – ale tradycyjnie w szczególny sposób łączy się ją 
z męczeństwem pierwszych chrześcijan. Opis śmierci wyznawców 
rozszarpywanych przez dzikie zwierzęta znajdujemy w jednym z naj-
ważniejszych tekstów, jakie powstały we wczesnym okresie rozwoju 
chrześcijaństwa, Męczeństwie św. Perpetuy i Felicyty (Passio sancta-
rum Perpetuae et Felicitatis). Dwie bohaterki wraz ze współtowarzy-
szami poddane są takiej właśnie karze, zwierzęta jednak w cudowny 
sposób zostają powstrzymane przed atakiem, mimo to przyszłe święte 
i pozostali męczennicy giną ostatecznie z rąk gladiatorów.

Słyszymy o chrześcijanach skazywanych w czasach Nerona na śmierć 
w amfiteatrze, ale nie słyszymy, by duchowi doradcy uznawali wówczas za 
konieczne napominanie ich, aby nie zasiadali na trybunach wśród widzów.

‒ pisze Reginald M. Chase w artykule poświęconym stosunkowi 
Tertulliana do igrzysk.26 W późniejszych czasach takie rady naj-
wyraźniej okazały się już niezbędne, skoro jeden z najważniej-
szych apologetów chrześcijaństwa przełomu II i III w. poświęcił 
igrzyskom osobne pismo, zatytułowane De spectaculis (O wido-
wiskach). Argumentacja Tertulliana, tak jak wcześniej Seneki, 
w mniejszym stopniu wykorzystuje problem cierpienia ofiar. U Sene-
ki kluczowa wydaje się krytyka demoralizacji widza, u Tertulliana 
z kolei fakt, że wszelkiego rodzaju inscenizacje łączą się z kultem 

24 Beard, Hopkins (2005: 103).
25 Tacyt (Ann. 15,44).
26 Chase (1927).
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tradycyjnych pogańskich bóstw, postrzeganych przez niego jako 
istoty demoniczne i wrogie Bogu. Autor wymienia dwa powody, 
które mogą sprawić, że chrześcijanin ulegnie pokusie pójś cia na 
pokazy: może to zrobić albo namówiony przez pogan, albo chcąc 
zaznać przyjemności, jaką daje oglądanie zawodów i samo zasia-
danie na widowni.27 Pisarz jest jak najbardziej świadomy, że igrzy-
ska są popularną, a przez to kuszącą rozrywką, jednak prawdziwie 
wierzący chrześcijanin powinien ‒ jego zdaniem ‒ zrezygnować 
z tego rodzaju niewybrednej uciechy. Tertullian przytacza argu-
menty z Biblii, które mają podeprzeć jego tezę, i jednocześnie pod-
kreśla głęboko pogański charakter wszelkich widowisk. W drugiej 
części traktatu przechodzi do argumentacji etycznej: oto Bóg naka-
zał chrześcijanom łagodność i miłosierdzie, a przecież uczucia te 
są sprzeczne z gniewem i ekscytacją, do jakich prowokują zmaga-
nia na arenie. Krytyka u Tertulliana wynika z innej wprawdzie niż 
u Seneki postawy światopoglądowej, ale jest równie bezkompro-
misowa i kompleksowa.

Oprócz Tertulliana rzymskie formy rozrywki skrytykował inny 
autor wczesnochrześcijański, Aureliusz Augustyn. Jego stanowisko 
bliskie jest w zasadzie opinii Seneki: autor Wyznań także skupia się 
na demoralizacji i zepsuciu, jakie dotykają widza, zwłaszcza zaś 
obserwatora zmagań gladiatorów (Conf. 6,8).28

To właśnie autorom chrześcijańskim zawdzięczamy obraz, jaki 
dominuje dziś w popularnej historiografii, literaturze i kinie: oto 
igrzyska postrzegane są jako krwawe, okrutne, epatujące widzów 
bezsensownym przelewem niewinnej często krwi. Nie ulega wąt-
pliwości, że były to spektakle wyjątkowo okrutne – „nawet wraż-
liwość stępiona współczesną brutalnością lejącą się z ekranu może 
mieć problem, by znieść [to okrucieństwo]”, pisze William Fitzge-
rald29 ‒ warto jednakże pamiętać, że igrzyska miały swoje miejsce 

27 W swej gwałtownej tyradzie wojujący Tertullian nie omieszkał poruszyć i tego 
aspektu widowiska, czyli festiwalu lubieżności dostarczającego rozmaitych okazji 
do propagowania i uprawiania rozpusty (zauważył to już wcześniej Owidiusz ‒ Ars 
1,163‒176). Krewki Tertullian z oburzeniem powtarza informacje (z pewnością nie 
były one wyssane z palca), że kobiety nie tylko porzucały dla gladiatorów rodziny 
(bulwersujący przypadek Eppii i kaprawego Sergiusza, opisany przez Juwenalisa ‒ 
6,246‒267), ale – o zgrozo! ‒ oddawały się im cieleśnie, w przeciwieństwie do męż-
czyzn, którzy cenili wartości duchowe (Spect. 22,2: „[…] quibus viri animas, feminae 
autem illis etiam corpora sua substernunt”).

28 Swój sceptycyzm Augustyn wyraża, opisując uzależnienie od igrzysk, w ja-
kie wpadł jego przyjaciel Alipiusz. Z drugiej strony jako młodzieniec Augustyn 
potajemnie bywał w teatrze (Conf. 1,10) i amfiteatrze (Acad. 1,2).

29 Fitzgerald (2007: 53).
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w rzymskim systemie społecznym i że bez nich trudno sobie rzym-
ską kulturę wyobrazić.30

Z tego względu zjawisko społeczne, jakim były spectacula, po-
zostaje niezwykle pouczającym przykładem, bowiem wbrew często 
przyjmowanemu założeniu (nierzadko traktowanemu jak pewnik), że 
starożytność to dzieje tak odległe w czasie, iż niemal niemające ze 
współczesnością nic wspólnego, wiele antycznych instytucji, postaw 
i zachowań bywa dla dzisiejszego odbiorcy niemałym kłopotem. Czy-
telnik sam musi zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy należy za-
trzymać się na beznamiętnej opisowej analizie (pomagają mu w tym 
wydatnie „nauki”, z antropologią na czele), czy też wprost wyrazić 
przy tej okazji swoje własne, wartościujące stanowisko, jak ongiś 
uczynił to Seneka (zob. wyżej, s. 19–20),31 a kilkadziesiąt lat temu 
badacz tak zasłużony jak Michael Grant. Takim właśnie problemem 
staje się dla dzisiejszego odbiorcy zinstytucjonalizowane, dostarczają-
ce rozrywki zabijanie ludzi i zwierząt: inscenizacje mające oszałamiać 
wzrok i słuch są dziś interpretowane niczym makabryczny (bo dzieją-
cy się na żywo) Le Théâtre du Grand-Guignol z odległej przeszłości.32

30 Według wielu badaczy ‒ Grant (1987), Veyne (1992; 2005) ‒ nic tak dobrze nie 
ilustruje mentalności antycznego Rzymianina, jak jego fascynacja gwałtowną śmiercią 
w walce na arenie i odwagą, która była przejawem pogardy dla śmierci (Pliniusz Młod-
szy, Panegyr. 33): od gawiedzi hołdującej niskim instynktom po ludzi medycyny (Galen, 
Ven.sect. 6 [t. 11,227]) i przedstawicieli elity politycznej: wodzów (Pompejusz, Juliusz 
Cezar) oraz imperatorów (Klaudiusz, Kaligula, Trajan, Hadrian, Lucjusz Werus, Geta, 
Probus, Gordian), przy czym za osobistości najbardziej „uzależnione od areny” uchodzili 
cesarze Kommodus i Karakalla; zob. Potter (2004: 83‒86). Fascynacja ta widoczna jest 
w słynnym okrzyku, jaki mieli wznosić gladiatorzy pozdrawiający cesarza: „Ave, impe-
rator, morituri te salutant!” (Swetoniusz, Claud. 21,6); „Χαῖρε, αὐτόκρατορ, οἱ ἀπολούμενοί 
σε ἀσπαζόμεθα” [chaíre autókrator hoi apolúmenoί se aspazómetha] (Kassjusz Dion 60,33,34). 
Okrzyk ten przez wieki kształtował wyobrażenia Europejczyków o charakterze Rzymian. 
Francuski malarz Jean-Léon Gérôme przedstawił własną wizję ludi circenses na dwóch 
słynnych obrazach: „Ave, imperator, morituri te salutant” (z roku 1859) oraz „Pollice 
verso” [‘Kciuk w dół’] (z 1874); por. Juwenalis (3,36): „verso pollice”.

31 Wistrand (1990) i (1992).
32 Brown (1991: 180‒181), Hopkins (1983: 29), Barton (1993: 11), Kyle (1998: 

2‒7), Lindstrøm (2010). Dzisiaj zmieniło się także podejście do kwestii zwycięstwa 
i walki jako takiej. Jak pisał kiedyś, cytowany przez Garretta G. Fagana (2011: 189), 
Hemingway w książce z 1932 r. o hiszpańskiej korridzie (Death in the Afternoon ‒ 
Śmierć po południu), w istocie fascynuje nie sama śmierć (a więc i współczucie dla 
ofiar), ile zwycięstwo w walce (a raczej uczucia mu towarzyszące). Ilustracją kontro-
wersji, jakie wzbudzają spektakle przemocy, jest właśnie hiszpańska korrida (corrida 
de toros ‒ ‘walka byków’), tak oburzająca obserwatorów z zewnątrz, a zarazem tak 
poruszająca lokalne społeczności. Potwierdza ona być może spostrzeżenia antropo-
loga Clifforda Geertza, iż jeśli członkowie jakiejś społeczności akceptują przemoc, 
to są to zwykle formy przemocy w tejże społeczności praktykowane („Głęboka gra. 
Uwagi o walkach kogucich na Bali”, [w:] tenże, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, 
przełożyła M.M. Piechaczek, Kraków 2005 ‒ „Seria Cultura”).
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Amfiteatr Flawiuszów ‒ miejsce tętniące życiem

Budowle przeznaczone na widowiska zaczęto wznosić w Rzy-
mie dopiero w połowie I w. p.n.e. Wcześniej fundacji teatrów czy 
amfiteatrów ‒ jako narzędzi propagandy ‒ surowo zakazywano, 
a chcąc wydać igrzyska, można było za zgodą senatu rozstawić je-
dynie drewnianą konstrukcję tymczasową, którą potem należało nie-
zwłocznie rozebrać. Pierwszy murowany rzymski teatr, wzniesiony 
przez Pompejusza w roku 55 p.n.e., na szczycie widowni miał małą 
świątynkę poświęconą Wenus Zwycięskiej (Venus Victrix), praw-
dopodobnie po to, by uchronić fundatora przed zarzutem złamania 
prawa. Takie problemy nie dotyczyły oczywiście rzymskich cesarzy, 
dlatego kolejne dwa teatry: Marcellusa (nazwany na cześć siostrzeń-
ca Augusta, Marka Klaudiusza Marcellusa; jego inauguracja nastą-
piła w 12 r. p.n.e.) i Balbusa (wystawiony przez prokonsula Lucjusza 
Korneliusza Balbusa Młodszego w 13 r. p.n.e.) powstają na polece-
nie Augusta.

Koloseum ‒ jak już wspominaliśmy ‒ to jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych budowli starożytnego Rzymu. Patrząc na bry-
łę górującą nad ruinami Forum Romanum, odnosi się wrażenie, 
że tkwiła ona tam od zawsze, że to właśnie tu, a nie w leżącej na 
przeciwległym krańcu Drogi Świętej (Via sacra) świątyni Jowisza 
Kapitolińskiego, biło serce stolicy imperium. Rzymianie uwielbiali 
widowiska, a widowiskowość stanowiła jeden z najistotniejszych 
elementów rzymskiej kultury. Inauguracja Koloseum była jednak 
wydarzeniem znaczącym nie tylko dlatego, że oddano do użytku 
nowe miejsce rozrywki, lecz dokonano wówczas niejako symbo-
licznego pożegnania z czasami, o których znakomita większość 
Rzymian chciała czym prędzej zapomnieć, czyli z panowaniem Ne-
rona. Wyjątkowe miejsce amfiteatru we współczesnej architekturze 
Wiecznego Miasta pokazuje, jak trafna okazała się decyzja o jego 
budowie, podjęta niegdyś przez cesarza Wespazjana. Zarówno Wes-
pazjan, jak i Tytus za jeden z głównych celów panowania obrali 
sobie zatarcie fatalnego wrażenia, jakie pozostawił nie tylko Ne-
ron, ale także inni przedstawiciele dynastii julijsko-klaudyjskiej. Po 
dekadach okrutnej tyranii nadszedł czas na przywrócenie Rzymu 
mieszkańcom.

Głównym punktem tego programu było stworzenie przestrze-
ni publicznej w miejscu, które Neron zagospodarował na swoje 
prywatne potrzeby. W miejscu, gdzie do dziś stoi słynny amfiteatr, 
znajdowała się bowiem wcześniej centralna część innej budowli, 
tzw. Złotego Domu Nerona. Ten niezwykły, rezydencjonalny obiekt 
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stanowił prawdziwe arcydzieło, w którym zastosowano najwspa-
nialsze zdobycze ówczesnej techniki budowlanej i nowatorskie roz-
wiązania architektoniczne, a do wykonania dekoracji zatrudniono 
najlepszych artystów (kopie ich dzieł możemy oglądać dzięki ry-
sunkom sporządzonym m.in. przez Michała Anioła). Była to bu-
dowla wyjątkowa ze względu na gigantyczne rozmiary: na obszarze 
sięgającym prawdopodobnie 100 ha rozlokowano ogrody, winnice 
i portyki. Oprócz wartości artystycznej miał jednak Złoty Dom tak-
że swoje znaczenie symboliczne i historyczne konotacje: był ka-
prysem, skandaliczną fanaberią, symbolem zepsucia i pychy ostat-
niego przedstawiciela dynastii. Zdobycie tak olbrzymiej „działki” 
w centrum zatłoczonej, tętniącej życiem, ponaddwumilionowej 
metropolii nie wydawało się możliwe nawet dla tak autorytarnego 
władcy tak rozległego i bogatego imperium. W żadnym wielkim, 
szybko rozwijającym się mieście nie ma wystarczająco dużo miej-
sca, na którym można byłoby zrealizować wielką inwestycję bez 
wyburzania istniejących budynków, tymczasem Neron zdecydował 
się iść po trupach, i to w sensie dosłownym. Oto w roku 64 wznie-
cił pożar, który dał mu nie tylko pretekst do wszczęcia antychrześ-
cijańskich prześladowań i pozwolił stworzyć poemat o zburzeniu 
Troi, ale również zmiótł z powierzchni ziemi starą, pamiętającą 
czasy republikańskie dzielnicę, dzięki czemu władca mógł na jej 
obszarze rozlokować właśnie Złoty Dom. O podpalenie Neron 
oskarżył chrześcijan, zyskując pretekst do przeprowadzenia pierw-
szych wielkich prześladowań tej nowej, szybko zyskującej zwo-
lenników, religii. W zniszczonej ogniem dzielnicy znajdowały się 
zarówno czynszowe kamienice (insulae), jak i domy będące włas-
nością starych patrycjuszowskich rodów z okresu republiki. Cały 
ten obszar przeszedł na własność cesarza, który kazał wybudować 
w tym miejscu swoją wiejską posiadłość w środku miasta (rus in 
urbe).33 Przepych i rozmach architektoniczny, którego symbolem 
miała być wielka obrotowa jadalnia na planie ośmiokąta, budziły 
i podziw, i niesmak, z przewagą tego drugiego.

Wszystkie wspaniałości tego przedsięwzięcia niweczył fakt, że 
budowla miała wyłącznie prywatny charakter, wzniesiona została na 
potrzeby jednego człowieka, w dodatku znienawidzonego jak mało 
kto. Co więcej, teren, na którym usytuowano Złoty Dom, stanowił 
wcześniej przestrzeń miejską. Nowy pałac cesarski zamykał wylot 
Drogi Świętej, najważniejszej ulicy starożytnego Rzymu, którą na 

33 Najszerzej o tych wydarzeniach piszą Swetoniusz (Nero 38,2) i Tacyt (Ann. 
15,42).
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Kapitol podążały triumfalne procesje. Trudno się zatem dziwić, 
że chcąc wymazać pamięć o tyranii, „dobry cesarz” Wespazjan, 
a w ślad za nim jego syn Tytus, postanowili w pierwszej kolejności 
porzucić projekty poprzednika. Teraz, po latach, przestrzeń tę zwró-
cono Rzymianom, i to nie dawnym właścicielom, ale wszystkim 
mieszkańcom miasta, którzy odtąd mogli szukać rozrywki i odpo-
czynku w przylegających do Koloseum termach Tytusa.

Złoty Dom postanowiono zrównać z ziemią, budując na jego 
miejscu termy i właśnie amfiteatr. Na szczęście dla nas całkowita 
rozbiórka okazała się zapewne zbyt kosztowna i kłopotliwa, dzięki 
czemu możemy dziś podziwiać część wspaniałej rezydencji, której 
mury wykorzystano jako fundamenty term Tytusa. Obecnie są to 
już w większości tylko nagie ściany, ale jeszcze w epoce Renesan-
su, kiedy je odkryto, widoczne były także zdobiące wnętrza stiuki 
i malowidła. Inspirowały one m.in. Pinturicchia, Rafaela czy Mi-
chała Anioła, a my znamy je dzięki albumowi, który w 2. połowie 
XVIII w. wydał Lodovico Mirri,34 a w którego tworzeniu uczest-
niczył także polski artysta, Franciszek Smuglewicz. W centralnej 
części kompleksu, w miejscu, gdzie znajdował się monumentalny, 
ozdobny staw, zdecydowano się wznieść amfiteatr, budowlę pod 
wieloma względami wyjątkową.

Rzymianie rozwinęli architekturę służącą widowiskom dzięki 
zastosowaniu nowych technologii budowlanych, przede wszyst-
kim wypalanej cegły i betonu. Pozwoliło to na wznoszenie wielo-
piętrowych konstrukcji mieszkalnych (typową formą były kamie-
nice) oraz reprezentacyjnych czy użytkowych. Murowane ściany 
zamknięte sklepieniem kolebkowym pozwoliły ówczesnym bu-
downiczym uniezależnić budowę teatru i amfiteatru od ukształto-
wania powierzchni. Podczas gdy Grecy byli w stanie zlokalizo-
wać teatr jedynie na zboczu wzgórza, Rzymianie mogli to uczynić 
właściwie wszędzie.35 Co więcej, dzięki znacznemu wypiętrzeniu 
ponad płaszczyznę terenu rzymskie budowle widowiskowe zy-
skiwały dodatkową przestrzeń pod widownią, którą można było 
przeznaczyć przede wszystkim na ciągi komunikacyjne. Dzięki 
temu w amfiteatrze Flawiuszów znalazło się aż 80 wejść, któ-
re pozwalały na szybkie wpuszczenie i wypuszczenie od 50 do 
80 000 widzów.

34 L. Mirri, Vestigia delle Terme di Tito e loro interne pitture, Roma 1776.
35 Wiadomo jednak, że w przypadku rzymskich obozów wojskowych drążono 

niekiedy w zboczu wzgórza plac – małą arenę, która służyła tak do ćwiczeń, jak i do 
walk gladiatorskich.
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Dodatkowo rzymskie teatry i amfiteatry jako wolno stojące 
budowle zyskiwały nowy wymiar estetyczny w postaci zewnętrz-
nej fasady. Początkowo w celach dekoracyjnych wykorzystywa-
no tylko fasady teatrów. Wszystkie teatry zbudowane w Mieście 
w I w. p.n.e., a więc Pompejusza, Marcellusa i Balbusa, miały fa-
sadę ozdobioną trawertynową kolumnadą. Jedyny wcześniejszy od 
Koloseum murowany amfiteatr, wzniesiony w 1. połowie I w. p.n.e. 
w Pompejach, pozbawiony był podobnej dekoracji. Fakt, że aż do 
czasu wzniesienia amfiteatru Flawiuszów igrzyska urządzano wciąż 
w amfiteatrach drewnianych (mimo że w Rzymie istniały aż trzy 
murowane teatry), dowodzi, że pomimo różnorodności widowisk 
istniała jednak wyraźna granica między teatrem i amfiteatrem. Na-
daje to szczególnego znaczenia ozdobnej fasadzie Koloseum, przy-
pominającej wyglądem zachowany teatr Marcellusa i pozostałe dwa 
niezachowane teatry na Polu Marsowym. Wygląda bowiem na to, że 
wprowadzenie dekoracyjnych elementów do architektury amfiteatru 
wiązało się niewątpliwie z próbą kulturowej nobilitacji igrzysk.36

Koloseum imponowało funkcjonalnością. Wszystkie wejścia zo-
stały ponumerowane, a widzowie otrzymywali bilety z numerowa-
nymi miejscami (numer „sektora” wydrapywano na skorupkach gli-
nianych naczyń). Na widowni obowiązywała segregacja ze względu 
na przynależność do grupy społecznej. Najlepsze miejsca, na samym 
dole, zarezerwowano dla senatorów, powyżej siedzieli ekwici,37 bo-
gatsi i biedniejsi obywatele, wreszcie biedota oraz kobiety, niezależ-
nie od stanu.38 Korydon we wspomnianej już eklodze Kalpurniusza 
mówi, że przypadły mu miejsca właśnie wśród kobiet i pospólstwa, 
a z góry mógł dostrzec ekwitów i trybunów (Ecl. 7,25‒29):

 Zacząłem iść schodami lekkiej pochyłości
 i dotarłem wreszcie do miejsca, gdzie widzowie prości,
 brudne kobiety z ławek patrzyły wesoło,
 bo pod otwartym niebem wszystkie miejsca wkoło
 pełne były trybunów w bieli i rycerzy.
     (przekład J. Sękowski)

W Sztuce kochania (Ars 1,157‒160) Owidiusz mówi, że taka 
dyskryminacja kobiet przy podziale miejsc dostarczała okazji do 
nawiązywania znajomości, zwłaszcza jeśli (przypadkowo) ma się 
ze sobą poduszkę albo amant zadba, by w ścisku nikt nie przygniatał 
kolanami pleców wybranki.

36 Por. niżej, s. 47 oraz przyp. 61.
37 Por. Fedrus (5,7,31).
38 Gunderson (1996: 123‒126).
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Miejsca (loca) podzielone były według sektorów (cunei) i rzę-
dów (gradus). Amfiteatr nie mógłby funkcjonować bez otaczającej 
go infrastruktury. Podziemne przejścia łączyły arenę z pobliskimi 
koszarami gladiatorów i obiektami, w których trzymano zwierzęta 
(większość z nich jak Ludus Magnus, Gallicus czy Dacicus zbudo-
wano dopiero za czasów Domicjana). Gladiatorzy, myśliwi, zwie-
rzęta oraz elementy dekoracji pojawiały się na arenie spod ziemi, 
z tzw. hypogeum, dzięki systemowi zapadni. Widownia była częś-
ciowo zadaszona, czemu służył system rozpiętych na linach płócien 
(velarium), które stosownie do warunków atmosferycznych rozwi-
jano lub zwijano. Co ciekawe, takie rozwiązanie wykorzystywano 
już najprawdopodobniej we wcześniejszych, drewnianych amfite-
atrach, w każdym razie Korydon w bukolice Kalpurniusza mówi 
(Ecl. 7,28‒29), że trybuni i ekwici, w przeciwieństwie do niego sa-
mego, zajmowali najlepsze miejsca „pod gołym niebem”.

Prawdziwą gratką była możliwość napełnienia areny wodą i urzą-
dzenia naumachii, czyli bitwy morskiej. Dotychczas aranżowano 
je na stałych akwenach wodnych, wykorzystując sztuczne jeziora: 
jedno wykopane przez Cezara na Polu Marsowym, drugie przez 
Augusta na Zatybrzu. Sekstus Juliusz Frontyn (Aqu.urb.Rom. 1,11) 
opisuje konstrukcję (opus naumachiae) owego sztucznego jeziora 
oraz wspomina, że po pokazach spuszczano wodę i kierowano ją do 
pobliskich ogrodów. Marcjalis podkreśla przede wszystkim moż-
liwość szybkiego napełnienia i opróżnienia areny (Spect. 27,5‒6). 

igrzyska tytusa ‒ fakty i literatura
Inauguracja amfiteatru nastąpiła w roku 80, gdy budowla nie zo-

stała jeszcze ukończona. Ostateczny kształt nadał jej dopiero brat 
i następca Tytusa, Domicjan. Być może przyśpieszone igrzyska mia-
ły zatrzeć złe wrażenie, jakie mogło towarzyszyć naznaczonym klę-
skami początkom panowania drugiego z Flawiuszów. W roku 79 do-
szło do tragicznej w skutkach erupcji Wezuwiusza, która pochłonęła 
w sensie dosłownym dwa prężne ośrodki kulturalne i ekonomiczne, 
Pompeje i Herkulanum (zob. Marcjalis, Epigr. 4,44; Kassjusz Dion 
66,21‒23). W kolejnym wybuchł trwający trzy dni i trzy noce pożar 
na Polu Marsowym, a następnie zaraza. Dla niezmiennie przesąd-
nych Rzymian takie nieszczęście musiało stawiać pod znakiem za-
pytania przychylność bogów wobec nowego cesarza, toteż pokazy 
stały się doskonałą okazją zarówno do ich przebłagania, jak i do 
uspokojenia społecznych nastrojów. Księga widowisk jest dla nas 
jednym z trzech najważniejszych źródeł informacji o przebiegu tych 
igrzysk. Pozostałe dwa to napisany na początku II w. żywot cesarza 
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Tytusa autorstwa Swetoniusza i monumentalne dzieło tworzącego 
w 1. połowie III w. historyka Kassjusza Diona, który tak charaktery-
zuje to wydarzenie (66,25):

[1] Większość tego, czego sam dokonał, nie wyróżniała się niczym szcze-
gólnym, oprócz tego, że przy uroczystym otwarciu amfiteatru i łaźni nazwa-
nych jego imieniem wystawił wtedy godne podziwu przedstawienia. Walczyły 
ze sobą żurawie, a także cztery słonie. Zostały złożone w ofierze zwierzęta 
domowe oraz dzikie, w sumie około dziewięciu tysięcy. Przy zabijaniu po-
magały kobiety, oczywiście nie te z lepszych domów. [2] Wielu mężczyzn 
walczyło w pojedynkach, wielu starło się ze sobą w zbiorowych walkach na 
lądzie i morzu. Teatr niezwłocznie kazał napełnić wodą; sprowadził konie, 
byki oraz wszystkie inne domowe zwierzęta i wytresował je tak, by w wo-
dzie zachowywały się jak na lądzie; sprowadził również ludzi na statkach, 
[3] którzy odgrywając Korkyrejczyków i Koryntyjczyków, walczyli na stat-
kach. Inni brali udział w podobnych zawodach poza miastem, w gaju Gajusza 
i Lucjusza, w miejscu, które kiedyś w tym celu kazał tam wykopać August. 
Tam również pierwszego dnia miały miejsce walki gladiatorów i polowa-
nie na dzikie zwierzęta. W tym celu jezioro przed ich [Gajusza i Lucjusza] 
wizerunkami pokryto podłogą z desek, a wokół ustawiono drewniane ławy. 
[4] Drugiego dnia odbyły się wyścigi konne, trzeciego ‒ bitwy morskie trzech 
tysięcy mężczyzn oraz bitwa na lądzie. Ateńczycy zwyciężyli Syrakuzańczy-
ków (pod tymi bowiem imionami starli się ze sobą na wodzie); podpłynęli do 
wysepki i skierowali się do muru zbudowanego wokół pomnika, i zdobyli go. 
Takie to widowiska odbyły się, które równocześnie były źródłem korzyści dla 
uczestników, a trwały sto dni. [5] Tytus rzucał z góry na widownię małe drew-
niane kuleczki, mające symbol czegoś do jedzenia, ubrania, naczynia ze złota 
lub srebra, koni, zwierząt jucznych, domowych i niewolników. Ci, którzy je 
złapali, zanosili do osób rozdających i w zamian otrzymywali dany przedmiot.

(przekład D. Latanowicz-Domecka)

Swetoniusz jest w swoim opisie znacznie bardziej lapidarny 
(Tit. 7):

Wydał [Tytus] igrzyska bardzo okazałe, hojnie sypiąc pieniędzmi. Urzą-
dził bitwę morską na dawnym miejscu naumachii, tam również zawody gla-
diatorów. Tego samego dnia pokazał pięć tysięcy dzikich zwierząt wszelkiego 
rodzaju.

(przekład J. Niemirska-Pliszczyńska)

W tej sytuacji Księga widowisk pozostaje dla nas najobszerniej-
szym źródłem wiedzy o tym, co działo się na arenie podczas igrzysk 
inaugurujących otwarcie amfiteatru Flawiuszów. Jest tak nie tylko ze 
względu na paradoksalnie bogatą treść tego skądinąd niewielkiego 
zbioru epigramów, ale także z uwagi na ich poetykę. Oto bowiem, 
obok kronikarskich wzmianek Swetoniusza i Kassjusza Diona, 
mamy tu do czynienia z plastycznym opisem poszczególnych, choć 
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wciąż pojedynczych i wyrwanych z kontekstu, scen z tego trwające-
go ponad trzy miesiące festiwalu masowej rozrywki.

Cykl epigramów Marcjalisa upamiętniający owo jedno konkretne 
wydarzenie naznaczony jest jednak okolicznościami, które doskona-
le ujawniają same wiersze: poeta pisze o kolejnych inscenizacjach 
z perspektywy pełnego podziwu i zachwytu widza. Gdybyśmy za-
tem chcieli odtworzyć charakter igrzysk wyłącznie na podstawie 
świadectwa Marcjalisa z Liber spectaculorum, czekałoby nas trud-
ne, by nie rzec, niemożliwe do realizacji zadanie. Wizja poety nie 
daje ani całościowego, ani też ‒ wbrew pozorom ‒ szczegółowe-
go obrazu wydarzeń, przeciwnie: Marcjalis często koncentruje się 
na tym, co ulotne, chwilowe, nagłe.39 Nie dostajemy więc relacji 
z przebiegu zawodów, a raczej impresje i scenki, jakby zatrzyma-
ne, by użyć metafory Jean-Marie Paillera, migawką aparatu.40 Te 
obrazy-kadry pozwalają jednak zaobserwować wiele wydarzeń, do 
jakich dochodziło podczas igrzysk: polowania, walki – i to zarówno 
kobiet, jak i mężczyzn – z dzikimi zwierzętami, inscenizacje mi-
tologicznych scen (służące wymierzeniu wyrafinowanej kary prze-
stępcom) oraz emocjonujące pojedynki gladiatorów – wszystko to, 
według Marcjalisa, wywierało ogromne wrażenie na widzach.

Poeta, jak to wynika ze wskazanych wcześniej źródeł historycz-
nych, odwołuje się tylko do niektórych punktów programu igrzysk 
Tytusa. Opisuje  oto pochód wypędzonych z miasta donosicieli 
(delatores; Spect. 4‒5), polowania (venationes; Spect. 7‒8, 13‒17), 
zmagania z dzikimi zwierzętami (Spect. 11, 22, 26, 33), występy tre-
sowanych zwierząt (Spect. 12, 18, 20‒21), mitologiczne rekonstruk-
cje (Spect. 6, 9‒10, 24‒25, 28‒30), walki gladiatorów (Spect. 23, 
31) i naumachię (Spect. 27‒30, 34), ale pomija choćby wspomniane 
przez Kassjusza Diona (66,25,4) wyścigi konne.

Epigram – od napisu do poetyckiego reportażu
Zanim epigram jako forma literacka przybrał formę znaną z utwo-

rów Marcjalisa, przebył długą drogę, a poeci zmieniali przez stule-
cia jego funkcje, poszerzali zakres tematyczny i wzbogacali o coraz 
to nowe środki wyrazu. Początkowo zgodnie z nazwą (ἐπίγραμμα 
[epígramma] ‒ ‘napis’) epigramy były krótkimi: jedno- lub dwuwer-
sowymi napisami na obiektach takich jak nagrobki, pomniki, dary 
wotywne czy przedmioty codziennego użytku.

39 Fitzgerald (2007: 68).
40 Pailler (1990: 179‒183).
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Za najstarszy zachowany grecki epigram uważa się napis na tzw. 
kubku Nestora, ceramicznym naczyniu z VIII w. p.n.e., znalezio-
nym w ruinach greckiego miasta na wyspie Pitekuzy (dziś: Ischia). 
W zachowanym fragmentarycznie napisie kubek (służący do picia 
wina), który jest tu podmiotem lirycznym, mówi, że należy do Ne-
stora, a motyw ten znalazł się też w Iliadzie (Il. 11,632‒637), gdzie 
Homer opisuje właśnie puchar należący do „jeźdźca gereńskiego”. 
Napis ten w polskim tłumaczeniu brzmi tak:

 Jestem kubkiem Nestora, dobrze się ze mnie pije;
 kto ze mnie wypije do dna, natychmiast będzie się cieszył
 pragnieniem wzbudzonym przez pięknie zwieńczoną Afrodytę.

Już ten pierwszy znany nam przykład epigramu zawiera elemen-
ty, które pozostały charakterystyczne dla gatunku, np. to, że przed-
miot, na jakim epigram jest utrwalony, wypowiada się w pierwszej 
osobie i opisuje sam siebie. Od samego początku ma też epigram 
dwuczłonową budowę, w której po przedstawieniu tematu następu-
je, często zaskakująca, puenta.

Epigram na „kubku Nestora” ułożony jest jeszcze w heksame-
trach, wierszem, którym posługiwali się przede wszystkim poeci 
epiccy na czele z Homerem, jednak bardzo szybko ustaliła się tra-
dycja tworzenia epigramów w metrum zwanym dystychem elegij-
nym. Dystych (τό δίστιχον [tó dístichon] ‒ ‘dwuwiersz’) zawdzięcza 
swoją nazwę gatunkowi, z którym był pierwotnie związany, a więc 
elegii. Jeśli wierzyć Horacemu (Ars 75), elegia była początkowo 
rodzajem poezji żałobnej, na co wskazuje również prawdopodobna 
etymologia (ἔλεγος [élegos] ‒ ‘lament’). Niestety, wśród najstarszych 
zachowanych greckich elegii utworów żałobnych po prostu nie ma. 
Ujawnia się za to inna cecha poezji elegijnej, a mianowicie jej pare-
netyczny, czyli sentencjonalny, charakter. Pouczenia ujęte w formę 
sentencji (czy też ‒ jak mówimy z grecka ‒ gnom; γνώμη, γνώμαι 
[gnóme, gnómai]) składają się w dużej mierze na treść utworów Kal-
linosa (połowa VII w. p.n.e.), Tyrtajosa (koniec VII w. p.n.e.) oraz 
Theognisa (VI w. p.n.e.), najstarszych znanych nam przedstawicieli 
wczesnej elegii greckiej. Ma to ścisły związek z samą strukturą dys-
tychu, który do takiego przekazu wydaje się po prostu stworzony.

Dystych elegijny składa się z dwóch wersów, z których pierwszy 
to wspomniany już heksametr daktyliczny, znany chociażby z epo-
sów homerowych. W dużym uproszczeniu jest to wiersz zbudowany 
z sześciu (stąd nazwa heksametr; por. ἕξ [héks] ‒ ‘sześć’ + μέτρον 
[métron] ‒ ‘miara’) zestrojów akcentowych, opartych na tzw. dak-
tylach, czyli sekwencji jednej długiej sylaby i dwu krótkich, przy 



32 AleksAndrA klęczar i Mariusz zAgórski

czym akcent w każdym daktylu pada na pierwszą sylabę. Ponie-
waż nie w każdym słowie czy wyrażeniu sylaby długie i krótkie 
następują po sobie w takiej dokładnie kolejności, dla ułatwienia 
wprowadzono możliwość zastąpienia daktyla spondejem, czyli se-
kwencją dwu długich sylab, w dalszym ciągu z akcentem na pierw-
szej z nich. Dodatkowo ostatni daktyl nie jest kompletny i składa 
się z sylab długiej i krótkiej (trochej) bądź dwu długich (spondej). 
Zamiana daktyli na spondeje służy nie tylko ułatwieniu czy wręcz 
umożliwieniu realizacji twórczego zadania poecie, ale jest także 
istotnym środkiem wyrazu. Rytm uzyskany przez odpowiednie 
zastosowanie daktyli i spondejów może bowiem podkreślać róż-
ne cechy opisywanego przedmiotu lub sytuacji. W poezji epickiej 
utwór składa się z następujących po sobie heksametrów, które mogą 
się ciągnąć w nieskończoność, przez co w starożytności określano 
poezję epicką tym właśnie terminem: carmen perpetuum – ‘pieśń 
ciągła’ (ἑν ἄεισμα διηνεκές [hen áeisma dienekés]). Tymczasem w poezji 
elegijnej heksametry przeplatają się z drugim rodzajem wiersza, 
pentametrem daktylicznym.

Wbrew swojej nazwie pentametr (πέντε [pénte] ‒ ‘pięć’ + μέτρον 
[métron] ‒ ‘miara’) także składa się z sześciu zestrojów akcentowych 
i mniej więcej do połowy swojej długości przypomina heksametr. 
O ile jednak w heksametrze po każdej długiej i akcentowanej syla-
bie następują dwie krótkie lub jedna długa nieakcentowana, w pen-
tametrze po trzecim akcencie następuje stała średniówka, a po niej 
druga część wersu o identycznym schemacie, a więc również zakoń-
czona akcentowaną sylabą. W porównaniu z heksametrem jest więc 
pentametr strukturą symetryczną i zamkniętą, i to właśnie on nadaje 
dystychowi elegijnemu ów lapidarny charakter. Dość powiedzieć, 
że o ile w heksametrach regularnie zdarzają się przerzutnie, o tyle 
w elegii praktycznie nie występują one pomiędzy poszczególnymi 
dystychami. Oznacza to, że z poezji elegijnej można wyjąć dowolny 
dwuwiersz bez szkody dla jego struktury gramatycznej, a zwykle 
także i dla treści. Ta właściwość dystychu sprawiła, że greccy ele-
gicy formułowali w swoich utworach tzw. gnomy, czyli sentencje 
albo złote myśli, i z tego samego powodu dystych elegijny stał się 
tworzywem epigramu ‒ krótkiej, lapidarnej formy poetyckiej.

Poważny zwrot w rozwoju epigramu dokonuje się w epoce hel-
lenistycznej, kiedy to upowszechnienie pisma i rozwój wielkich 
bibliotek oraz ośrodków naukowych, takich jak Aleksandria czy 
Pergamon, doprowadził do powstania środowiska literatów skupia-
jącego pisarzy i poetów oraz znawców i badaczy literatury. Dla tej 
właśnie grupy epigram stał się elitarną formą dyskursu, służącą wy-
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rażaniu opinii, będących artystyczną oceną dzieł sztuki czy literatu-
ry, ale także sposobem komunikacji podczas towarzyskiej rozmowy 
bądź dysputy. Epigram wyzwala się w tym czasie ze swej użytkowej 
funkcji i staje się samodzielną formą literacką, niekoniecznie zwią-
zaną z konkretnym obiektem, na którym jest zapisany. Wpływa to 
znacząco na poszerzenie tematyki, która zamiast uwieczniać zna-
czenie przedmiotów, koncentruje się raczej na ulotności wrażeń.

W epoce hellenistycznej także epigramy opisujące dzieła sztuki 
czy budowle są w istocie impresjami mającymi zatrzymać chwi-
lę, przekazać wrażenia z kontaktu z przedmiotem, który nawet jeśli 
dobrze znany (wiele zachowanych epigramów dotyczy słynnych 
obiektów, takich jak latarnia morska na Faros czy posąg Afrody-
ty Knidyjskiej Praksytelesa), opisany zostaje z zaskakującej per-
spektywy. Dochodzą do tego liczne epigramy erotyczno-biesiadne, 
prawdopodobnie wygłaszane podczas sympozjonów. Z samej swojej 
natury (choć ‒ szczęśliwie dla nas ‒ zostały zapisane) mają one cha-
rakter ulotny i ulotność jako taką gloryfikują. Szczególną grupę sta-
nowią tu epigramy poetów ze szkoły peloponesko-doryckiej: Askle-
piadesa z Samos (ur. ok. 320 r. p.n.e.), Leonidasa z Tarentu (III w. 
p.n.e.) czy poetek Korynny (VI w. p.n.e.) i Anyte z Tegei (początek 
III w. p.n.e.). Są to w większości rodzajowe scenki, przedstawiające 
postacie w różnych, często zabawnych, sytuacjach, przez niektórych 
badaczy uważane zresztą za opisy faktycznie istniejących obrazów 
o tematyce rodzajowej.

Literackość epigramów hellenistycznych pociąga za sobą zmianę 
sposobu ich zapisywania, publikacji, rozpowszechniania i groma-
dzenia. Badacze literatury hellenistycznej toczą dyskusję, czy epi-
gramy w tej epoce były tworzone i prezentowane pojedynczo, pod-
czas uczt, czy też od razu pisano je z myślą o publikacji w zbiorach. 
Jedno jest pewne: właśnie wtedy takie zbiory zaczynają powstawać, 
a epigram staje jedną z najpopularniejszych form literackich. Wszy-
scy znani nam poeci hellenistyczni układają epigramy, a w więk-
szości przypadków są one jedynymi utworami, jakie zachowały się 
z ich twórczości. Fakt ten zawdzięczamy zresztą przede wszystkim 
jednemu odkryciu. Otóż w roku 1606 francuski filolog Claude Sau-
mais odkrył w Bibliotece Palatyńskiej, tj. Palatynatu, w Heidelbergu 
rękopis z X w. (Codex Palatinus Graecus 23) zawierający około 
3700 epigramów w języku greckim (ok. 32 000 wersów), autor-
stwa 320 poetów; wiersze powstawały od czasów Grecji klasycz-
nej po bizantyńskie Średniowiecze. Znaczną część zbioru, zwane-
go Antologią palatyńską (Anthologia Palatina), stanowią zbiory 
skompletowane przez późnohellenistycznych poetów i erudytów: 
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Meleagra z Gadary (I w. p.n.e.), Filipa z Tessaloniki (I w. n.e.), Stra-
tona z Sardes (początek III w. n.e.) czy Agatiasza z Myriny (ok. 
530‒582/594 n.e.), którzy oprócz własnych utworów umieszczali 
w owych zestawieniach także epigramy innych poetów. Szczególnie 
ciekawy jest zbiór ułożony przez Meleagra, który w kolekcji zatytu-
łowanej Wieniec (Στέφανος [Stéfanos]) zgromadził imponującą grupę 
utworów sięgających najwcześniejszych dziejów gatunku.

Dziś oprócz Antologii palatyńskiej oraz wcześniej opublikowane-
go zbioru Maksimosa Planudesa (Anthologia Planudea ‒ Antologia 
planudejska z XIII/XIV w., editio princeps: Florencja 1494) wśród 
innych źródeł naszej wiedzy o greckich epigramach na uwagę zasłu-
guje odnaleziony pod koniec lat 90. XX w. zbiór utworów Posejdip-
posa z Pelli (ok. 310‒240 p.n.e.), zachowany na pochodzącym z II 
lub III w. p.n.e. papirusie (wykorzystanym do sporządzenia kartona-
żu mumii), zawierającym 112 utworów jednego z najwybitniejszych 
hellenistycznych poetów (od dawna natomiast znaliśmy epigramy 
Posejdipposa zawarte w Antologii palatyńskiej).

Poddany wielu przekształceniom, zbadany, skatalogowany 
i podporządkowany konwencjom, w formie nadanej mu przez 
hellenistycznych literatów, epigram dotarł do Rzymu. Oczywiście 
Rzymianie sami już wcześniej tworzyli napisy, zwłaszcza nagrob-
ne, stosując własną miarę wierszową, wiersz saturnijski, albo znany 
im z poezji dramatycznej senar jambiczny. Jednak dopiero pod ko-
niec II w. p.n.e. zapanowała moda na tworzenie epigramów w stylu 
hellenistycznym. Jednym z pierwszych znanych nam autorów był 
Kwintus Lutacjusz Katulus (149‒87 p.n.e.), którego dwa epigramy 
zachowały się do naszych czasów w cytatach przytoczonych przez 
Cycerona (Nat.deor. 1,28) i Aulusa Gelliusza (19,9,14). Pierwszy 
zbiór rzymskich epigramów, jaki dotrwał do naszych czasów, za-
wdzięczamy natomiast Katullusowi, poecie z kręgu tzw. neotery-
ków. Byli to działający w pierwszej połowie I w. p.n.e. miłośnicy 
poezji hellenistycznej, zwłaszcza mistrza drobnych form poetyc-
kich Kallimacha (310/305‒240 p.n.e.). Gajusz Helwiusz Cynna, 
Publiusz Waleriusz Katon, Marek Furiusz Bibakulus czy Kwintus 
Kornificjusz pozostają dla nas jedynie imionami, z którymi łączą 
się pojedyncze anegdoty, jak ta przekazana przez Plutarcha (Caes. 
68,2‒3), jakoby Helwiusz Cynna miał zginąć, ponieważ wzięto go 
za innego Helwiusza Cynnę, poplecznika dopiero co zamordowa-
nego Cezara.

Jedynym przedstawicielem kręgu neoteryków, który miał zde-
cydowanie więcej szczęścia niż jego koledzy, jest oczywiście Ka-
tullus, którego utwory nie tylko cieszyły się sławą już w starożyt-
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ności, ale i dotrwały do naszych czasów. Zbiór ocalałych wierszy 
Katullusa, chociaż wydawany zwykle jako całość pod jednym ty-
tułem, składa się tak naprawdę z trzech części. Są to po pierwsze 
utwory liryczne, po drugie tzw. utwory dłuższe (hymny, epyllia, 
elegie) oraz 48 epigramów. Od epigramów znanych z poezji helle-
nistycznej utwory Katullusa różnią się przede wszystkim tym, że 
pojawiają się wśród nich wiersze satyryczne, wyśmiewające i wy-
tykające wady oraz występki konkretnych osób. Dowiadujemy się 
więc o cudzołóstwach, zakłamaniu, grafomanii, a nawet brzydkim 
oddechu (wskazującym zresztą na parszywy charakter) ofiar Katul-
lusowej satyry; poeta zwraca się do nich niejednokrotnie w drugiej 
osobie. Z pewnością rys ten epigramy zawdzięczają rzymskiej saty-
rze, która ma już w tym czasie dobrze ugruntowaną pozycję w po-
staci 30. ksiąg satyr Gajusza Lucyliusza (ok. 180‒103/102 p.n.e.). 
Jednak zarówno satyry Lucyliusza, jak i epigramy Katullusa są nie 
tylko inwektywami. Zwykłe sytuacje, zapisane na gorąco przez po-
sądzanego o grafomanię twórcę jedynego rdzennie rzymskiego ga-
tunku literackiego41 oraz niestroniącego od wyrażania emocji neo-
teryka, jedynego, którego twórczość przetrwała do naszych czasów, 
dają żywy obraz dnia codziennego, ludzkich bolączek, dramatów 
i namiętności.

Tę tradycję kontynuują zarówno kolejni rzymscy satyrycy: Ho-
racy (65‒8 p.n.e.), Persjusz (34‒62 n.e.), Juwenalis (I/II w. n.e.), 
jak i autorzy epigramów, nie tylko łacińskich, jak Marcjalis, ale 
i greckich, jak Lukian z Samosat (ok. 125‒180 n.e.). Oko satyryka 
i poety epigramatycznego przynosi i to samo reporterskie spojrzenie 
obserwatora oraz krytykę codzienności, i nieoczekiwanie okazuje 
się równie inspirujące jak wiekowe opowieści o wyprawie Argo-
nautów czy wojnie trojańskiej. Księgi epigramów Marcjalisa dają 
nam obraz życia Wiecznego Miasta pod koniec I w. n.e., zanim to 
jednak nastąpiło, młody poeta zadebiutował swoim pierwszym re-
porterskim zbiorem, znanym dzisiaj jako Księga widowisk ‒ zapi-
sem wydarzeń towarzyszących inauguracji Koloseum.

Wieszcz w wielkim mieście
Marcjalis urodził się około roku 40 n.e. w hiszpańskim mieście 

Bilbilis (niedaleko dzisiejszego Calatayud w Aragonii). Z odkryć ar-
cheologicznych wynika, że Bilbilis przeżywało rozkwit za panowa-
nia Augusta i Tyberiusza, kiedy to wzniesiono forum ze świątynią 

41 Por. Horacy (Sat. 1,4,6‒13; 1,10,56‒61).
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i bazyliką, a świadectwem dawnej świetności tego municipium42 są 
ruiny mogącego pomieścić 4500 widzów teatru.43

Marcjalis mógł być dumny z miejsca swojego pochodzenia także 
dlatego, że za jego życia znaczna część rzymskiej elity intelektual-
nej pochodziła właśnie z Hiszpanii. Seneka Starszy, Seneka Młod-
szy, Lukan, Kwintylian to tylko najbardziej znani autorzy, którzy 
przybyli do Rzymu z Półwyspu Iberyjskiego. Wszyscy oni w ja-
kiś sposób związani byli zresztą z Marcjalisem. To Seneka Młod-
szy wraz z ojcem Lukana, Lucjuszem Anneuszem Melą, zostali 
najprawdopodobniej jego pierwszymi protektorami w Rzymie,44  
a ważną rolę w literackiej karierze poety odegrała wdowa po Luka-
nie, Polla Argentaria.

Czasy, w których żył i tworzył Marcjalis, to jeden z najciekaw-
szych okresów w dziejach starożytnego Rzymu. Po serii tyrańskich 
bądź nieudolnych rządów kolejnych przedstawicieli dynastii julij-
sko-klaudyjskiej, kiedy to w imperium panowało ogólne poczucie 
zagrożenia, a jednym z najczęściej używanych słów był rzeczownik 
delator, czyli ‘donosiciel’, nastał wreszcie dobrobyt i względny spo-
kój pod panowaniem Flawiuszów (wyjątkiem będzie jednak Domi-

42 Mianem municipium określano miasta, których mieszkańcy mieli podwójne 
obywatelstwo: lokalne i rzymskie, tj. narzucone przez zwycięskich Rzymian po pod-
boju konkretnego terytorium. Zachowanie autonomii szło w parze z obciążeniem ta-
kiej społeczności (stąd nazwa wywodząca się od terminu munus – ‘ciężar’) obowiąz-
kami podatkowymi i dostarczaniem rekrutów do służby w armii. Według Cycerona 
(Leg. 2,5) obywatele pochodzący z municypiów mieli jak gdyby po dwie ojczyzny: 
jedną z tytułu urodzenia, drugą z tytułu przynależności państwowej.

43 Widzimy więc, że rzymskie miasta prowincjonalne posiadały także tego typu 
budowle, co tylko dobitnie potwierdza popularność igrzysk poza granicami Wiecz-
nego Miasta, chociaż organizowano je, co zrozumiałe, na znacznie mniejszą skalę 
(zjawisko to znakomicie ilustruje niedorzeczny skądinąd ‒ jeśli chodzi o logikę fabu-
ły ‒ film Gladiator z roku 2000). Ze świetnie udokumentowanej książki zasłużonego 
epigrafika Louisa Roberta (1940) dowiadujemy się o ogromnej popularności tej 
formy rozrywki we wschodniej części imperium wśród greckich mieszkańców 
ojku mene (Ateny z teatrem Dionizosa, Efez, Smyrna, Antiochia Pizydyjska, Dura 
Europos nad Eufratem), choć amfiteatry rozsiane były właściwie po całym tery-
torium, gdzie wpływy mieli Rzymianie (Nemausus i Arelatum [Nîmes i Arles 
w dzisiej szej Francji], Pola [Pula w Chorwacji], Italika [Santiponce w Hiszpanii], 
także Kartagina i Thysdrus [Qarṭāj i El-Djem/Al-Dżamm w Tunezji], Nikomedia 
[İzmit w Turcji], Pantikapajon [Kercz na Krymie]). Gladiatorzy, zwani po grecku 
μονομάχοι [monomáchoi], byli i tam bożyszczami tłumów. Zasięg zjawiska potwierdza 
zatem uniwersalność tezy holenderskiego historyka Johana Huizingi (1967) o ludy-
cznej naturze człowieka i rytuałach z tym związanych; por. też Ville (1981) i Carter 
(2009). Według wymownego porównania Colina Wellsa (2004: 295) rzymskie am-
fiteatry dominowały nad innymi budowlami miast niczym później średniowieczne 
gotyckie katedry. Bibliografię na temat archeologii Bilbilis oraz innych rzymskich 
ośrodków na Półwyspie Iberyjskim do roku 1999 podaje Mierse (1999).

44 Szelest (1963: 141).
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cjan). To wtedy gorączkowo nadrabiano zaległości w korzystaniu 
z życia i budowaniu osobistych majątków. Tak ówczesny Rzym 
charakteryzuje Victoria Rimell:

Przenieśmy się w przeszłość. Jest połowa lat dziewięćdziesiątych. Jesteś-
my u progu nowego stulecia, żyjemy i oddychamy atmosferą „nowej ery”, 
której nadejście ludzie zapowiadają od połowy lat osiemdziesiątych. Dzięki 
coraz lepszej komunikacji i regulującemu wszystko mechanizmowi działania 
imperium świat wydaje się mniejszy, a coraz większa liczba mieszkańców 
prowincji ciąży ku tętniącej życiem, zatłoczonej metropolii. Wszyscy oni 
starają się o te same nieliczne posady (chcą być „ekonomistami” albo „arty-
stami”). Wielu z nas się bogaci i jesteśmy jak nigdy dotąd mobilni, ale praw-
dopodobnie cieszymy się coraz mniejszą wolnością. Odnosi się wrażenie, że 
życie stało się walką, wzajemnym pożeraniem się w gąszczu miejskiej dżun-
gli, a ci, którzy nie wytrzymują tempa, szybko stają się ofiarami (w gruncie 
rzeczy rola ofiary jest wkalkulowana w życie). „Rzeczywistość” okazuje się 
najbardziej pożądanym widowiskiem, ponieważ zmęczył nas dramat i fikcja 
z jej amatorską teatralnością, a obserwowanie, jak inni cierpią naprawdę, 
dostarcza nam znacznie silniejszych bodźców (będąc zarazem prawdziwie 
„ironicznym” twórczym eksperymentem). To kultura, w której od dawna 
spełnia się przepowiednia Andy Warhola (o tym, że w przyszłości każdy zy-
ska sławę na 15 minut). Młodzi ludzie tęsknią za pokojem, ale w odległych 
rejonach świata wciąż wybuchają krwawe wojny i nawet jeśli rosną dokoła 
betonowe budowle, pomiędzy nimi snuje się smog niestabilności i poczucia 
zagrożenia.45

Nawet jeśli ta charakterystyka celowo stylizuje omawianą epokę 
na podobną do naszej współczesności, pozostaje ona pod wieloma 
względami trafna, zwłaszcza jeśli chodzi o paradygmaty kulturowe. 
Od połowy I stulecia p.n.e. do końca wieku I n.e. kultura rzymska 
przeszła bowiem proces przeobrażeń podobny do tego, jakiego eu-
ropejska, czy szerzej zachodnia, doświadczyła w ciągu ubiegłego 
i na początku obecnego wieku. Dotyczy to przede wszystkim kry-
teriów estetycznych, wartościowania sztuki i ulotności sławy, jaką 
osiągnąć może artysta czy ‒ jak się dziś mówi ‒ celebryta (i wtedy, 
i dziś zacierały i zacierają się różnice między jedną a drugą katego-
rią osób). Owa ulotność opiera się na kaprysie publiczności, która 
szybko nuży się monotonią tych samych twarzy, powtarzających się 
form i treści, a sukces uzależniony jest od nielicznej grupy sponso-
rów dysponujących pieniędzmi i kontrolujących środki przekazu. 
Jak wtedy, tak i dziś rozpaczliwe poszukiwanie wrażeń zmusza ar-
tystów, pisarzy i poetów do ich nieustannego dostarczania w zamian 
za możliwość chwilowego utrzymania się na powierzchni.

45 Rimell (2009: I).
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Taką też strategię przyjął w swojej twórczości Marcjalis, który 
odrzucając lukratywną perspektywę kariery prawniczej, postanowił 
zostać poetą. Niestety, od czasów Mecenasa i Messali, wielkich pa-
tronów poezji czasów augustowskich, było to o wiele trudniejsze. 
Poetów przybyło, a zapotrzebowanie na poezję przeniosło się ze 
sfery publicznej do rzędu prywatnych zachcianek. Pauperyzacja 
poetów dotyka więc i naszego epigramatyka, który postanawia za-
dowolić się rolą klienta, jednak i to zajęcie nie spełnia jego ocze-
kiwań. Znajduje wprawdzie łaskawych patronów, ale nie są oni już 
tak hojni jak niegdyś. Oczekują też większego uznania dla własnej 
osoby. Wymownym świadectwem rozczarowań poety niskim sta-
tusem klienta jest jeden z epigramów, skierowany wprawdzie do 
anonimowego odbiorcy, dobrze jednak charakteryzujący pozycję 
poety (Epigr. 7,76). Powyższa charakterystyka czasów, w których 
przyszło Marcjalisowi żyć i tworzyć, do pewnego stopnia wyjaś-
nia zresztą, dlaczego sięgnął on właśnie po epigram jako tworzywo 
literackie.

Otóż ta niewielka forma o bardzo bogatej i różnorodnej trady-
cji mimo wielu stuleci artystycznej ewolucji wciąż balansowała 
na granicy sztuki słowa i tekstu użytkowego, jakkolwiek dla lite-
ratów antycznych nie były to bynajmniej wykluczające się racje. 
Epigramy układali najwięksi poeci epoki hellenistycznej, tworzył 
je uwielbiany przez Marcjalisa Katullus, a jednocześnie były one 
wciąż napisami na nagrobkach, przedmiotach, tablicach i budow-
lach komemoratywnych, od pewnego momentu stały się też na-
rzędziem satyry, przybierając formę tzw. epigramów skoptycznych 
(σκώπτω [skópto] ‒ ‘wyśmiewać, wyszydzać, żartować’). Pochwa-
ły, które umieszcza w swoich epigramach Marcjalis, wykraczają 
daleko poza subtelne wzmianki czy dedykacyjne zwroty, jakie 
znajdujemy w utworach Horacego. W ślad za kolejnymi cesarzami 
również zamożni Rzymianie pragną nieśmiertelnej sławy, porów-
nań do mitycznych herosów i zapewnień o przychylności bogów. 
Problem w tym, że zwykle nie dokonują rzeczy tak niezwykłych, 
by upamiętniać je w epickich poematach. Ich codzienne sukcesy 
oraz okazjonalnie wyświadczane dobrodziejstwa nadają się za to 
doskonale do uwiecznienia w epigramach.

Pozycja gatunku w literaturze rzymskiej nadal nie jest jesz-
cze oczywista. Mimo jego nobilitacji w czasach hellenistycznych 
w Rzymie ciągle panuje kult wielkich form. Od czasu powstania 
Eneidy dominującym gatunkiem jest epopeja, a poeci starają się do-
równać Wergiliuszowi, choć każdy robi to na swój sposób, ale za-
wsze mniej lub bardziej tradycyjnie, za pomocą eposu. Ich patronem 
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jest Lukan, autor dedykowanej Neronowi epopei o wojnie domowej 
(Pharsalia, sive De bello civili ‒ Farsalia, czyli O wojnie domo-
wej [ksiąg 10]). W jego ślady pójdzie Syliusz Italik, który napisze 
poemat o II wojnie punickiej, oraz Waleriusz Flakkus i Stacjusz, 
autorzy eposów mitologicznych. Wszystkich łączy jedno: są ludźmi 
zamożnymi, którzy mogą sobie pozwolić na zajmowanie się więk-
szymi projektami literackimi bez obawy o brak środków do życia.

Marcjalis jest w innej sytuacji: musi z dnia na dzień zabiegać 
o utrzymanie. Nie może podjąć ryzyka i przystąpić do tworzenia 
dzieła, którego ‒ jak wielu poetów epickich, z Wergiliuszem na 
czele ‒ być może nigdy nie zdoła ukończyć. Potrzebuje regularnie 
niewielkich sum, a to da się osiągnąć, tworząc małe utwory, najle-
piej epigramy. Zapewne właśnie ten merkantylny wzgląd sprawia, 
że epigram ciągle ma charakter użytkowy i nie jest najwyżej cenio-
nym gatunkiem. Sam Marcjalis pisze o tym, zwracając się do Polli 
Argentarii (Epigr. 10,64):

 Jeżeli, boska Pollo, sięgniesz po moje tomiki,
  nie marszcz zbytnio czoła i niech nie gorszy cię żart.
 Przecież twój mąż, co chwałą naszego jest Helikonu,
  choć sławił trąbą pieryjską wojny okrutne i broń,
 nie wstydził się w wierszu lubieżnym powiedzieć: „Kotto,46

  cóż innego tu robię, jeśli nie biorę do ust?”.47

Jednym ze śladów poczucia niższości, jakie mógł odczuwać Mar-
cjalis, jest jego stosunek do Syliusza Italika, starszego o kilkanaście 
lat poety, ale także jednego z najważniejszych patronów. W relacji 
tej Marcjalis nie pozwala sobie na jakąkolwiek poufałość, zachowu-
jąc przez cały czas należyty szacunek i dystans.48

Wśród potencjalnych mecenasów najbardziej obiecującymi byli, 
rzecz jasna, cesarze. Marcjalis tworzy za panowania Tytusa, Domi-
cjana, Nerwy i Trajana, chociaż to dwaj pierwsi odegrają najważ-
niejszą rolę w jego karierze. Co ciekawe, poeta z równym zapałem 
wychwala i komplementuje wszystkich czterech cesarzy, mimo że 
z przekazów historyków wynika, iż nie wszyscy oni jednakowo na 
owe pochwały zasługiwali. O ile Tytusa i obu przedstawicieli dyna-
stii Antoninów uznawano za tzw. dobrych cesarzy, o tyle panowanie 

46 Nie wiadomo dokładnie, który Kotta był adresatem cytowanych tu słów Luka-
na. Juwenalis w jednej z satyr (5,109) wymienia „Senekę, Pizona i Kottę” jako trzech 
wielkich opiekunów poetów.

47 O ile nie zaznaczono inaczej, autorem wszystkich przekładów we wprowadze-
niu jest Mariusz Zagórski.

48 Szelest (1963: 43‒44).
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Domicjana uważa się za czas powrotu najgorszych praktyk stosowa-
nych przez władców dynastii julijsko-klaudyjskiej. Donosicielstwo, 
terror i otwarty konflikt z senatem nie przeszkadzają jednak Mar-
cjalisowi wychwalać Domicjana jako mądrego władcę, wielkiego 
budowniczego, a nawet wybitnego poetę, którego utwory porównuje 
(Epigr. 5,5,7‒8) z… Eneidą. Te pełne przesadnej egzaltacji pochleb-
stwa skłoniły wielu badaczy do analizowania na różne sposoby „re-
lacji” poety z kolejnymi cesarzami, zwłaszcza z Domicjanem. Otóż 
wydaje się, że ich stosunki miały charakter nader jednostronny 
i ograniczały się do zabiegów Marcjalisa o cesarskie względy.49

Nie ma w tym zresztą nic nadzwyczajnego, ponieważ poezja nie 
jest już wówczas cenionym dobrem, jak chociażby za czasów Au-
gusta. Uwiedzeni sławą i powodzeniem Wergiliusza czy Horacego 
autorzy starają się co prawda osiągnąć podobny sukces, ale nie mają 
na to najmniejszych szans, ponieważ na ich utwory zapotrzebowa-
nie jest minimalne. Jak wynika z pochwalnych tyrad Marcjalisa, po-
eci reagują jeszcze bardziej gorączkowymi, graniczącymi z histerią, 
zabiegami o protekcję. Narzekając na swoich opiekunów bądź ich 
chwaląc, Marcjalis wielokrotnie wspomina Mecenasa i jego hoj-
ność wobec Horacego. Gorycz bierze się stąd, że poeta, który nie 
uważa się za gorszego od sławnego poprzednika, może liczyć na 
dużo mniejsze finansowe wsparcie. Dzieje się tak również dlate-
go, że wzrosła konkurencja, a subiektywne uznanie bogatego pa-
trona ustąpiło miejsca oficjalnym konkursom poetyckim, wprowa-
dzonym niegdyś przez Augusta, a teraz stanowiącym podstawową 
drogę przebicia się do literackiego obiegu. W tej sytuacji poparcie 
Seneków czy przychylność wdowy po Lukanie straciła na znaczeniu 
wobec konieczności codziennych starań o uznanie.

Każdego dnia w portykach i na rogach ulic poeci recytują swoje 
utwory, spotykając się z większym lub mniejszym zainteresowa-
niem słuchaczy. Żartobliwy obraz takiej autoprezentacji daje nam 
Petroniusz (Sat. 89‒90). Oto towarzyszący głównemu bohaterowi 
poeta Eumolpus wygłasza w jednym z portyków krótki poemat 
epicki o zdobyciu Troi, co omal nie kończy się jego… ukamieno-
waniem. Marcjalis nie wspomina o żadnych ulicznych występach 
z własnym udziałem ani o konkursach, w których miałby próbować 
szczęścia, wymienia jednak innych autorów zdobywających poetyc-
kie laury. Wygląda więc na to, że protekcja, jaką mógł cieszyć się 
w początkowym okresie pobytu w Rzymie, pozwoliła mu pominąć 
przynajmniej ten etap kariery.

49 Szelest (1963: 33).
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Powstające w tym czasie utwory naśladują głównie twórczość 
autorów z I w. p.n.e. Arruntius Stella pisze miłosne elegie i wzoruje 
się na poezji Katullusa, z tą różnicą, że zamiast wróbelka posta-
nawia opiewać gołębia. Ulubieniec Domicjana, Parteniusz, rzuca 
wyzwanie Wergiliuszowi, tworząc własną wersję Georgik. Z zacho-
wanych dzieł tego okresu Argonautyki Waleriusza Flakka mają swój 
pierwowzór nie tylko w hellenistycznym poemacie Apolloniosa 
z Rodos, ale także w niezachowanym dziele Warrona z Ataksu, zaś 
Achillejda Stacjusza to prawdopodobnie nowe ujęcie tematu podję-
tego przez Makra, przyjaciela Owidiusza. Chociaż zatem produkcja 
utworów poetyckich jest większa niż kiedykolwiek przedtem, rzym-
ska kultura literacka cierpi na kryzys kreatywności i oryginalności. 
Istnienie klasyki, kanonu wybitnych dzieł, które wymienia w trak-
tacie O kształceniu mówcy Kwintylian, wywołuje instynktowny lęk 
przed wkroczeniem na nową ścieżkę, przed stworzeniem nowej ja-
kości, przed zaproponowaniem nowej formy.

W tych okolicznościach twórczość epigramatyczna Marcjalisa 
mogła wydać się czymś oryginalnym, ale tylko pod pewnymi wa-
runkami. Epigram to gatunek o długiej i bogatej tradycji, ale Mar-
cjalis ‒ jak się wydaje ‒ postanowił wprowadzić go na nowe tory, 
a ponadto poświęcił wiele uwagi samemu gatunkowi, tworząc wła-
sną poetykę epigramu. Właściwie należałoby powiedzieć, że była 
to teoria tylko jego epigramów, nie tyle więc nowa teoria gatunku, 
co teoria nowej formy.50 Na czym polegała świeżość tego ujęcia?

Horacy swoich czasów?
Można powiedzieć, że Marcjalis znakomicie odrobił lekcję, której 

udzielili mu rzymscy elegicy epoki augustowskiej. Analogia jest tu 
o tyle trafna, że elegię i epigram łączy nie tylko wspólne metrum, ale 
także podobna historia. Oba gatunki pojawiają się w dziejach litera-
tury antycznej mniej więcej w tym samym czasie i oba przechodzą 
podobne metamorfozy. Zarówno w przypadku elegii, jak i epigramu 
zmienia się przede wszystkim ich tematyka oraz funkcja kulturowo-
-komunikacyjna. Elegia była najpierw pieśnią żałobną (oczywiście, 
jeżeli wierzyć Horacemu), a następnie gatunkiem podejmującym 
dwa tematy: po pierwsze, patriotyczną, społeczną, filozoficzną i po-
lityczną parenezę, po drugie ‒ motywy erotyczno-biesiadne. W epo-
ce hellenistycznej zaczęto eksperymentować z krzyżowaniem gatun-

50 Szczegółowego przeglądu tych wypowiedzi dokonuje Hanna Szelest (1963: 
69‒80).
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ków, w związku z czym pojawiły się pisane dystychem elegijnym 
utwory przypominające dotychczasowe formy epickie jak chociażby 
Początki (Αἰτία [Aitía]) Kallimacha czy tegoż autora hymn Na kąpiel 
Pallady (Εἰς λουτρά τῆς Παλλάδος [Eis lutrá tés Palládos]). Równocześnie 
pod koniec czasów hellenistycznych, np. wśród utworów Meleagra, 
znajdujemy coraz dłuższe, ponadośmiowersowe epigramy. Ponieważ 
są to często utwory o tematyce miłosnej, fakt ten ‒ przynajmniej 
według niektórych badaczy ‒ staje się bezpośrednim impulsem do 
powstania nowego rodzaju elegii, tzw. rzymskiej elegii miłosnej, za-
początkowanej przez Korneliusza Gallusa, a reprezentowanej m.in. 
przez Propercjusza, Tibullusa i Owidiusza. W efekcie Kwintylian 
(10,1,93), który generalnie, w ślad za Cyceronem (Brut. 71‒72; Tusc. 
1,3‒4), skłania się ku smutnym konstatacjom o wyższości greckiej 
kultury literackiej nad rzymską, w wypadku elegii stwierdza z dumą: 
„elegia quoque Graecos provocamus” (‘w dziedzinie elegii współza-
wodniczymy nawet z Grekami’).

Elegia rzymska była nie tylko prostym rozwinięciem helleni-
stycznego epigramu erotycznego, jej twórcy dodali bowiem jeszcze 
kilka innych składników, takich jak elementy poetyki idyllicznej 
(rozumianej nie tyle jako motywy bukoliczne, co raczej szeroko 
pojęta estetyka idylli, jaką spotykamy w utworach Teokryta, w tym 
mimu miejskiego) oraz Komedii Nowej, tak przecież ważnej 
w kształtowaniu literackiej wrażliwości Rzymian. Posługując się 
metaforą kulinarną, można powiedzieć, że wszystkie te przyprawy 
pozwoliły stworzyć danie o zrównoważonym smaku i wyraźnym 
charakterze, które z powodzeniem przypadło do gustu współczes-
nym odbiorcom i skutecznie zachwycało kolejne pokolenia.

Wypracowując swój pomysł na epigram, Marcjalis postępuje po-
dobnie. Korzysta z dobrze znanej formy, ale nadaje jej nową jakość 
poprzez wzbogacenie gatunkowe.51 Wybór padł na gatunek, który 
nie tylko był na wskroś rzymski ‒ jak powiada Kwintylian (10,1,93: 
„satura quidem tota nostra est”): jedyny stworzony od podstaw 
przez Rzymian ‒ ale także uprawiany przez jednego z najwybit-
niejszych twórców złotej epoki augustowskiej, Horacego. Mowa 
oczywiście o satyrze. Stworzona jeszcze w czasach republiki przez 
Lucyliusza (chociaż utwory o takim tytule pisał też Enniusz, a być 
może nawet Newiusz), stała się doskonałą odpowiedzią na potrzeby 
rzymskiego ducha. Rozwinięty zmysł społeczny Rzymian domagał 
się prezentowania wzorców i wytykania antywzorców zachowań. 

51 Pojęcia tego użył niegdyś Stephen Harrison w odniesieniu do twórczości Wer-
giliusza i Horacego; zob. Harrison (2007).
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Zaangażowany w życie polityczne Lucyliusz atakuje w ten sposób 
swoich politycznych przeciwników, przez co Horacy (Sat. 1,1,24) 
uznaje go za kontynuatora Starej Komedii attyckiej, reprezentowa-
nej m.in. przez Arystofanesa.

O ile jednak Lucyliusz rzeczywiście może być uznany za twórcę 
rzymskiej satyry, który ustalił m.in. jej formę metryczną, to pierw-
szym wielkim, jeśli nie największym w ogóle, satyrykiem rzymskim 
pozostaje właśnie sam Horacy. Nie ciesząc się, tak jak Lucyliusz, 
swobodą republikańskiego polityka, przedstawia siebie jako konty-
nuatora Komedii Nowej i zapowiada, że jego celem jest tworzenie 
satyry charakterów (sugerują to typowe postacie kupca, żołnierza, 
rolnika czy adwokata w Sat. 1,1), podkreśla, że chce pokazywać 
ludziom, jacy są naprawdę (Sat. 1,1,24). Marcjalis formułuje bardzo 
podobny program poetycki (Epigr. 10,33,9‒10):

Hunc servare modum nostri novere libelli:
parcere personis, dicere de vitiis.

Chociaż epigramy satyryczne nie są jedynymi w dorobku Mar-
cjalisa, przeważają w jego twórczości.52 Wzorem Horacego za temat 
obiera sobie poeta charaktery typowych postaci swojej epoki. Są 
to nowobogaccy, którzy epatują dopiero co zdobytym majątkiem, 
klienci, skąpcy, łowcy spadków, ludzie wpraszający się zawodowo 
na uczty, nieucy i partacze, pozoranci, pijacy, dłużnicy, hipokryci, 
natręci, ale także np. łysi.53

Rzecz w tym, że oprócz owych utworów satyrycznych w wielu 
epigramach znajdziemy mnóstwo pochlebstw i pochwał pod adre-
sem patronów i cesarzy. Czy ma się to jakoś do idei satyry jako 
krzywego zwierciadła, w którym mogą się przejrzeć bohaterowie 
i odbiorcy? Odpowiedź znów kryje się wśród wierszy Horacego, 
który obok dwóch ksiąg Satyr (Sermones / Satirae) stworzył rów-
nież dwie księgi tzw. Listów (Epistulae). A chociaż przyjęło się trak-
tować oba dzieła osobno ze względu na ich różny charakter i tytuły, 
dziś podkreśla się, że zarówno Satyry, jak i Listy należą w zasadzie 
do tego samego gatunku. Satyryczne zwierciadło pierwszych znaj-
duje swoje dopełnienie w przyjaznym tonie drugich, a razem tworzą 
spójną całość, której wspólnym mianownikiem jest wnikliwa obser-
wacja ludzkich zachowań i portretowanie współczesności.

W tym sensie Marcjalis w pewien sposób naśladuje Horacego, 
przeplatając satyryczne spostrzeżenia pełną życzliwości i oddania 

52 Ich szacunkowy udział w poszczególnych księgach wylicza Szelest (1963: 104).
53 Szelest (1963: 104‒119).

Moje utwory zawsze tej przestrzegają zasady,
żeby wybaczać ludziom, nie ignorując ich wad.
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korespondencją z patronami i przyjaciółmi, a wszystko to w zmie-
nionej, lapidarnej formie epigramu. Zapis życia w jego konkretnych, 
namacalnych przejawach jest celem poezji Marcjalisa, zgodnie 
z jego własną deklaracją (Epigr. 10,4):

  Znów czytasz o Edypie, Thyestesie, Kolchijkach i Scyllach?
   Wiedz, że w każdej z tych legend mityczny czai się stwór.
  Cóż cię obchodzi Hylas porwany, cóż Parthenopeus,
   i cóż dał ci Attis albo Endymion, co zapadł był w sen,
 5 i młody szybownik, któremu w locie stopiły się pióra,
   i Hermafrodyta, który kochance nie uległ u wód?
  Czemu czas tracisz na dzieła pisane jedynie z próżności?
   Czytaj to, o czym może życie powiedzieć: „To ja”.
  Nie znajdziesz tutaj centaurów ani Gorgon, ni Harpii ‒
 10  człowiek jest jedynym tematem moich ksiąg.
  Ty jednak nie chcesz, Mamurro, przyjrzeć się sobie samemu,
   więc Kallimacha Początki do ręki lepiej weź.54

Czyż można wyobrazić sobie program poetycki bliższy poezji 
Horacego, o którym Johann Gottfried Herder napisał kiedyś:

Wiele pieśni Horacego, ale w jeszcze większym stopniu jego Gawę-
dy i tzw. Listy stanowią kunsztowne opracowanie tematu człowieczeństwa. 

54 W epigramie tym Marcjalis wymienia mitycznych bohaterów zarówno tragedii, 
jak i poezji epickiej.  edyp ‒ syn Lajosa i Jokasty, jeden z głównych bohaterów tzw. 
cyklu tebańskiego.  thyestes ‒ król Myken, syn Pelopsa i Hippodamii, wygnany 
przez swojego brata Atreusa po tym, jak ukradł Złote Runo.  kolchijkA ‒ chodzi 
o Medeę, córkę króla Kolchidy Ajetesa, która pomogła wykraść Złote Runo Jazonowi. 
 scyllA ‒ mityczny potwór, który miał zamieszkiwać nadmorską jaskinię w Cieś-
ninie Messyńskiej; według mitu ta niegdyś piękna dziewczyna została zamieniona 
w potwora przez czarodziejkę Kirke z zazdrości o młodzieńca Glaukosa.  hylAs ‒ 
ulubieniec Heraklesa/Herkulesa, któremu towarzyszył w wyprawie Argonautów i pod-
czas postoju w Myzji został wciągnięty do źródła Pagaj przez nimfy zachwycone jego 
urodą.  pArthenopeus ‒ jeden z uczestników wyprawy Siedmiu przeciw Tebom, miał 
być synem Meleagra i Atalanty.  Attis ‒ postać związana z kultem bogini Kybele; 
najbardziej znanym epizodem dotyczącym Attisa było jego samookaleczenie, polega-
jące na pozbawieniu się męskości. Wydarzeniom tym poświęcona jest pieśń 63 Katul-
lusa.  endymion ‒ miał zakochać się w bogini Herze i za to został przez Zeusa ska-
zany na wieczny sen, a w grocie, gdzie spał, odwiedzała go zakochana bogini Selene; 
Endymion był często przedstawiany na rzymskich sarkofagach jako alegoria śmierci. 
 Młody szyBownik (exutusve puer) ‒ Ikar, który spadł do morza po nieudanym locie, 
gdy uciekał z Krety razem ze swoim ojcem Dedalem.  hermAfrodytA ‒ syn Hermesa 
i Afrodyty, w którym zakochała się nimfa Salmacis, a ponieważ młodzieniec nie od-
wzajemniał jej miłości, uprosiła bogów, by umożliwili im połączenie się na zawsze, 
i tak w jednym ciele znalazła się i dziewczyna, i młodzieniec.  centAury, gorgony, 
hArpie ‒ wszystkie trzy rodzaje mitycznych stworzeń pojawiają się regularnie w an-
tycznej poezji epickiej.  mAmurrA ‒ Marcjalis wspomniał o nim także w innym epi-
gramie, wyśmiewając jego udawane zamiłowanie do luksusu (Epigr. 9,59,11).
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Wszystkie stawiają sobie za cel, przynajmniej pośrednio, ukazanie surowego 
obrazu życia, wskazanie idei i zwyczajów bliskich każdemu, kto kieruje się 
kryterium prawdy, dobra, godności i piękna.55

Wydaje się, że tajemnicą literackiego sukcesu Marcjalisa mogło 
być właśnie to, że znalazłszy się w tłumie naśladowców wielkich 
form, potrafił, sięgając po gatunek nader skromny i niepozorny, bły-
skotliwie zaadaptować program poetycki największego z poetów 
epoki augustowskiej i stać się Horacym swoich czasów, „nieoczeki-
wanym klasykiem”, jak określił go John P. Sullivan.56

Horacego przypomina Marcjalis jeszcze w jednym, mianowicie 
w przygotowywaniu publikacji poszczególnych ksiąg. Każda z nich 
opatrzona jest prozaicznym wstępem, a w przypadku Upominków 
(Xenia) i Podarków (Apophoreta) ‒ tytułem. Także kompozycja 
każdej została starannie opracowana. Niklas Holzberg porównuje 
układ pierwszych dziewięciu utworów z I księgi epigramów Mar-
cjalisa z pierwszymi dziewięcioma utworami z I księgi Pieśni (Car-
mina) Horacego.57 Chociaż Marcjalis nie układa swoich epigramów 
według sztywnego schematu, pojawiają się pewne zabiegi kompo-
zycyjne, takie jak pary epigramów, z których jeden jest kontynuacją 
lub wariacją na temat drugiego, czy zamknięte cykle tematyczne.58

Marcjalis jest autorem oryginalnym, chociaż czerpie garściami 
z wcześniejszej tradycji literackiej. W swoich epigramach satyrycz-
nych przypomina również tworzącego za czasów Nerona greckiego 
poetę Lukilliosa, jednak ‒ jak zauważa Michael von Albrecht ‒ jest 
bardziej plastyczny w konstruowaniu sytuacji i tworzeniu postaci, 
a jego epigramy są silniej zakorzenione w rzeczywistości, niż od-
powiadają literackim wzorcom.59 Wśród poprzedników ceni (Epigr. 
10,78,16) także Katullusa, głównie za to właśnie, że jako pierwszy 
z powodzeniem uprawiał epigramy. Sympatię Marcjalisa musiał też 
budzić fakt, że Katullus odważył się na wprowadzenie do wysubli-
mowanej formalnie poezji elementów pospolitości, by nie powie-
dzieć wulgarności. Sam Marcjalis (Epigr. 6,60) pisał:

Rzym wychwala, Rzym kocha i czyta moje utwory,
 na każdych kolanach i w ręku każdego znalazł się mój wiersz.
Ktoś się czerwieni, ktoś blednie, oburza się, nudzi lub złości ‒
 o to właśnie mi chodzi i taki też jest mój cel.

55 J.G. Herder, Beförderung der Humanität, Riga 1794, Bd. 3, rozdz. 5, s. 151.
56 Sullivan (1991: 30).
57 Holzberg (1988: 36), por. też np. Lefèvre (1993: 516).
58 Holzberg (1988: 39‒41).
59 Albrecht (1997: 1048).
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Upodobanie do Katullusa może mieć jeszcze jedno źródło. Oto 
w swej twórczości epigramatycznej Marcjalis, podobnie jak Ka-
tullus, zapuszcza się w rejony zarezerwowane dla poezji lirycznej. 
Świadectwem nie tylko różnorodność metryczna tych wierszy, ale 
także ich zróżnicowana objętość i tematyka. Marcjalis prowadzi 
aktywny literacki dialog z innymi, dawnymi i współczesnymi, po-
etami. Co jednak ciekawe, expressis verbis najrzadziej wspomina 
Horacego, któremu ‒ jak wykazaliśmy ‒ wiele zawdzięcza. Częściej 
pojawiają się elegicy epoki augustowskiej: Tibullus, Propercjusz, 
a zwłaszcza Owidiusz.60

Spektakularny debiut
Szansa zaistnienia na rynku literackim pojawiła się dla Marcjalisa 

wraz z zapowiedzią inauguracji amfiteatru Flawiuszów. Był to temat 
dający nadzieję na zwrócenie uwagi najważniejszego patrona, czyli 
samego cesarza. Dzięki organizowaniu igrzysk cesarze chcieli sobie 
zaskarbić przychylność i zasłużyć na pochwały ludu rzymskiego. 
Pierwszym zachowanym utworem sławiącym widowisko amfite-
atralne jest, wspomniana już, 7. bukolika Kalpurniusza z Sycylii. Oto 
wracający z miasta pasterz Korydon opowiada swojemu koledze Ly-
kotasowi o zorganizowanych przez cesarza widowiskach, które dane 
mu było oglądać. Rodzajowy charakter zarówno bukoliki, jak i epi-
gramu sprawiał, że oba te gatunki poezji nadawały się do opisywania 
scen w amfiteatrze. Już od czasów Nerona igrzyska coraz częściej 
stawały się prawdziwymi inscenizacjami, a sportowym zmaganiom 
gladiatorów i masowemu zabijaniu zwierząt towarzyszyły np. spek-
takularne egzekucje, podczas których skazańcy odgrywali role mito-
logicznych bohaterów. Jest oczywiste, że aby utrzymać atrakcyjność 
pokazów, ich organizatorzy musieli prześcigać się w pomysłowości 
i proponować coraz to nowe rozwiązania.

Nie ulega wątpliwości, że igrzyska z okazji otwarcia amfiteatru 
wymagały należytego upamiętnienia. Trudno było w tej sprawie li-
czyć na zachwyt historyków, którzy co prawda o trwających 100 dni 
zawodach inauguracyjnych wspominają, ale są to wzmianki dość 
ogólne, a w związku z niechęcią kręgów intelektualnych do tego 
rodzaju widowisk wyrażają się o owym wydarzeniu raczej chłodno, 
zwracając uwagę przede wszystkim na liczbę zabijanych zwierząt 
i walczących gladiatorów. Poeci epiccy również nie wykazywali 
zainteresowania igrzyskami (Sylwy Stacjusza pojawią się dopiero  

60 Szelest (1963: 66‒68).
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kilkanaście lat później). Tymczasem epigram wydaje się formą 
doskonale odpowiadającą potrzebom chwili ‒ już w czasach helle-
nistycznych służył pochwałom dzieł sztuki i utworów literackich, 
a stąd tylko krok do upamiętnienia artystycznych wydarzeń.

Uważny czytelnik przypomni, że przecież igrzyska amfiteatral-
ne nie uchodziły i nie uchodzą za wydarzenia artystyczne. Wiele 
wskazuje jednak na to, że budując Koloseum, Wespazjan i Tytus 
postanowili to zmienić, o czym świadczy sam wygląd budowli, któ-
ra oprócz swoich rozmiarów wyróżniała się także ozdobioną doryc-
kimi i jońskimi pilastrami fasadą. Nie było to rozwiązanie nowa-
torskie w sensie koncepcyjnym czy architektonicznym, ponieważ 
podobny wygląd miały np. teatry Pompejusza (wzniesiony 100 lat 
wcześniej) czy Marcellusa. Różnica polega na tym, że dotychczas 
nie dekorowano tak amfiteatrów. Projektując fasadę tak, by przypo-
minała teatr, podjęto próbę nobilitacji igrzysk, wyniesienia ich do 
roli widowiska o artystycznych aspiracjach.61

Wydaje się, że Marcjalis bezbłędnie zorientował się w tej sytuacji 
i postanowił wykorzystać gotowy format, jakim był hellenistyczny 
zbiór epigramów, by w ten sposób uwiecznić najbardziej spekta-
kularne wydarzenie, jakie sam mógł oglądać jako jeszcze młody 
człowiek. Pojedyncze scenki odgrywane w amfiteatrze znakomicie 
nadawały się na temat epigramów.

Pierwsze eksperymenty z wprowadzeniem do tego gatunku tema-
tyki rodzajowej wiążą się twórczością kobiecych przedstawicielek 
tzw. szkoły peloponesko-doryckiej epigramu hellenistycznego. Jed-
nym z przykładów jest utwór Anyte z Tegei (AP 6,312) opisujący 
dzieci, które bawią się z koziołkiem i przywiązawszy mu czerwone 
lejce, jeżdżą wokół świątyni na jego grzbiecie niczym na koniu. Nie 
jest jasne, czy wiersz opowiada o rzeczywistej sytuacji, czy też jest 
poetyckim komentarzem do jakiegoś obrazu (podejrzenia badaczy 
budzi właśnie fakt, iż w przeciwieństwie do dzieł sztuki sceny ro-
dzajowe nie były wcześniej tematem epigramów), nie ulega jednak 
wątpliwości, że późniejsze epigramy Marcjalisa z Księgi widowisk 
mieszczą się w tej samej poetyce.

61 Welch (2007: 130‒139). Warto dodać, że o ile architektonicznie różnica mię-
dzy teatrem i amfiteatrem (czyli budowlą, której widownia dookoła obiega arenę, 
zamiast ograniczać się do półkola wokół sceny) jest istotna, o tyle nie przeszkadza-
ła Rzymianom urządzać w teatrach walk gladiatorów, popisów linoskoczków czy 
innych mniej wyrafinowanych widowisk. Jeżeli zaś w amfiteatrach nie wystawia-
no spektakli teatralnych, to chyba jedynie z tego powodu, że byłoby to technicznie 
skomplikowane, bo aktorzy musieliby stać tyłem do części widzów.
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Zapomniana księga
Liber spectaculorum nie jest najpopularniejszym dziełem Marcjali-

sa, a przyczyna wydaje się łatwa do wyjaśnienia: 12 ksiąg epigramów 
znanych jako Księgi epigramów (Epigrammaton libri), i przez to na-
zywanych nawet, zupełnie bez powodu, „epigramami właściwymi”, 
przyćmiewa ją rozmiarami, z kolei 2 księgi epigramów dedykacyj-
nych: Upominki i Podarki mają swoje tytuły. Nasz zbiór wprawdzie 
także ma własny tytuł: Księga widowisk, należy jednak pamiętać, że 
jest to tytuł umowny. W większości rękopisów, w których się zacho-
wał (a dodajmy, że zawiera go tylko 1/3 najważniejszych rękopisów 
z epigramami Marcjalisa), nazywa się go po prostu Księgą epigra-
mów (Liber epigrammaton) albo opatruje nagłówkiem, choćby takim 
jak w tzw. Kodeksie Wiedeńskim (przechowywanym w Österreichi-
sche Nationalbibliothek pod sygnaturą: Vindobonensis Lat. 316):

Hii versus in quodam uetustissimo iasiali [= Martialis?] inuenitur, qui ab 
aliis deerant.

Te wiersze znajdują się w pewnym dawnym rękopisie, ale nie ma ich 
gdzie indziej.

Tytuł nadany został tej grupie utworów przez nowożytnych wy-
dawców i badaczy w przeświadczeniu, że tak właśnie zatytułowałby 
zbiór sam Marcjalis, oczywiście gdyby chciał to zrobić. W wyda-
niach i publikacjach naukowych pojawia się zresztą także druga 
wersja: Księga o widowiskach (Liber de spectaculis), ale takie sfor-
mułowanie może z kolei przyczynić się do zamieszania polegają-
cego na błędnym kojarzeniu dziełka Marcjalisa z tekstami dwóch 
autorów wczesnochrześcijańskich: Tertulliana i Minucjusza Feliksa, 
którzy w pismach zatytułowanych De spectaculis krytykują rzym-
skie igrzyska, uznając je za okrutne i barbarzyńskie.

Dopiero zestawienie źródeł przynosi kolekcję 36 epigramów, któ-
re jednak niełatwo podzielić i ponumerować, ponieważ w niektórych 
kodeksach pojawiają się razem, a w innych oddzielnie (stąd liczba 
36 również jest umowna). Manuskrypty (choć nie wszystkie) podają 
nam także nagłówki nad poszczególnymi epigramami, które zostały 
usunięte w większości nowożytnych wydań, chociaż wiele wskazuje 
na to, że opatrzył nimi swoje wiersze sam autor, dlatego przytaczamy 
je w przypisach na początku objaśnień do każdego epigramu.62

62 Nagłówki te powtarzają się w różnych rękopisach, a skądinąd wiemy też, że 
Marcjalis nadał tytuły epigramom ze zbiorów Upominki i Podarki; por. Coleman 
(2006: xxix). Podajemy za Coleman oryginalny, czasami błędny zapis, rękopiśmienny.
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tradyCja rękopiśmienna
Tekst Księgi widowisk zachował się w sześciu rękopisach po-

chodzących od archetypu ‒ florilegium stanowiącego jedno z trzech 
źródeł tradycji rękopiśmiennej Marcjalisa. Owe manuskrypty to:

1) znajdujący się w Bibliotece Narodowej w Wiedniu ko-
deks Vindobonensis Latinus 277, w którym przetrwały epi-
gramy od 21,5 do 34;

2) przechowywany w Bibliotece Narodowej w Paryżu ko-
deks ms.lat. 8071 zawierający 800 epigramów Marcjalisa, 
w tym Księgę widowisk (zatytułowaną „księga pierwsza”); 
z całego zbioru brakuje w nim epigramów 12, 18‒19, 31, 
33, 35 i 36;

3) przechowywany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Lej-
dzie fragment pochodzącej z IX w. antologii, obejmującej 
w większości pojedyncze dystychy, znany jako Leidensis Vos-
sianus Lat. Q 86, który przynosi epigramy 12, 28, 29, 31, 33;

4) w Opactwie Westminsterskim, pod numerem katalogo-
wym cod. 15, zachowało się trzynastowieczne florilegium, 
w którym odnajdujemy m.in. Księgę widowisk, jak również 
pozostałe księgi epigramów Marcjalisa;

5) piątym kodeksem jest rękopis ze zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Bolonii, oznaczony sygnaturą cod. 2221, 
ale z części z tekstem Księgi widowisk przetrwała się w nim 
tylko jedna karta, tj. epigramy od 9 do 34;

6) ostatni rękopis jest własnością Biblioteki Narodowej 
w Wiedniu i opatrzony został sygnaturą Vindobonensis Lat. 
316; jest to sporządzony w 2. połowie XV w. odpis kodeksu 
z Bolonii.

Żaden z wymienionych kodeksów nie zawiera wszystkich za-
chowanych epigramów z Liber spectaculorum i dopiero zestawie-
nie wszystkich dostępnych manuskryptów ujawnia cały zbiór, który 
i tak ‒ jak się wydaje ‒ nie zawiera kompletu utworów. Zachowany 
wybór epigramów (ich liczba w poszczególnych rękopisach oscylu-
je od 14 do 32) jest najprawdopodobniej wynikiem znacznie wcześ-
niejszej, być może nawet wielokrotnej, selekcji. Znacząca okazuje 
się tu proporcja pomiędzy poszczególnymi tematami: stosunkowo 
niewiele miejsca zajmują walki gladiatorów, nie ma też dokładnego 
opisu bitwy morskiej, a jedynie utwór relacjonujący szybkie napeł-
nienie i opróżnienie areny oraz wiersze z kilkoma scenkami mito-
logicznymi, zaś znakomita większość epigramów poświęcona jest 
popisom z udziałem zwierząt.
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Kompozycja zbioru
Epigramy ułożone są tematycznie, a ich kolejność odpowiada ‒ 

jak się wydaje ‒ kolejności poszczególnych widowisk, jakie można 
było obejrzeć podczas igrzysk urządzonych na inaugurację Kolo-
seum, choć z drugiej strony nie mamy całkowitej pewności, czy 
wszystkie epigramy napisane zostały z tej właśnie okazji. W każ-
dym razie dwa otwierające zbiór wiersze opisują samą budowlę. 
Pierwszy stawia ją na czele listy siedmiu (a właściwie sześciu) 
cudów świata, drugi umiejscawia Koloseum na mapie Rzymu, tłu-
macząc genezę budowy. Kolejne epigramy opowiadają o poszcze-
gólnych wydarzeniach, jakie rozgrywają się na arenie, ukazując 
bogactwo programu rzymskich igrzysk. Są to kolejno:

poChód donosiCieli wypędzanyCh z miasta (Epigr. 4‒5)
Począwszy od rządów Tyberiusza, instytucja donosicieli (delato-

res) na dobre zakorzeniła się w życiu publicznym. Ich ofiarą padło 
wielu obywateli, którzy musieli udać się na wygnanie, tracąc mająt-
ki, a niejednokrotnie również życie. O procederze donosicielstwa 
szeroko opowiadają rzymscy historycy, zwłaszcza Swetoniusz (np. 
Tib. 61) i Tacyt (Hist. 1,2). Wygnanie donosicieli jest zatem nie tyl-
ko karą, ale i symbolicznym zerwaniem z dotychczasową praktyką. 
Wiemy, że taki akt towarzyszył inauguracji Koloseum, niestety wie-
my też, że następca Tytusa, Domicjan (panował w latach 81‒96), 
powrócił do korzystania z usług delatorów.

insCenizaCje mitów (Epigr. 6, 9, 10, 19, 24‒25)
Mity były w antyku prawdziwymi narracjami transmedialny-

mi, a ograniczenie ich fabuł tylko i wyłącznie do sensu religijnego 
czy do literackiego tworzywa oddaje zaledwie niewielką część po-
lisemantycznego statusu tych opowieści. Stanowiły one nie tylko 
podstawowy temat dla pisarzy i artystów, ale funkcjonowały także 
jako źródło anegdot, porównań oraz powiedzeń i dlatego zapewne 
odgrywano je na arenach rzymskich amfiteatrów. Oczywiście mity 
inscenizowane podczas widowisk znacząco różniły się od tych wy-
korzystywanych jako narracyjna osnowa tragedii czy komedii. Mit 
na arenie pozbawiony był jakiegokolwiek znaczenia symboliczne-
go, nie miał prowokować do refleksji ani nawet wzruszać. Jedy-
ne, co z niego pozostawało, to zarys fabuły, spektakularny motyw, 
który nadawał się do widowiskowej realizacji podczas igrzysk. Za-
miast stawiania egzystencjalnych pytań, jak działo się to w greckim 
teatrze, widzowie mogli jedynie zastanawiać się, jak przebiegało 
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(czysto technicznie) takie czy inne wydarzenie, np. jak byk zgwałcił 
Pazyfae, a inny uniósł Europę do nieba.

Istotą takiej inscenizacji była ἐνάργεια [enárgeia] (łac. evidentia), 
czyli szansa na ujrzenie tego, co zazwyczaj znano z opowieści lub 
lektury. Dean Hammer (2010) zwraca też uwagę, że audytorium 
było zainteresowane nie tylko spektaklem zabijania, ale i technolo-
gią śmierci: jak w praktyce inscenizowano pokazy, jakich używano 
technik do budowy urządzeń, jak one działały. Antyczny wzgląd 
na aspekt wizualny można porównać do współczesnej fascynacji 
wielkimi widowiskami filmowymi, których akcja toczy się w sta-
rożytności (tzw. filmy sandałowe): wyścig rydwanów w Ben Hurze 
Williama Wylera (1959), pompatyczny (fikcyjny) wjazd egipskiej 
królowej do Rzymu w Kleopatrze Josepha L. Mankiewicza (1963), 
bitwy z Germanami w Upadku Cesarstwa Rzymskiego Anthony’ego 
Manna (1964), pojedynki w Gladiatorze Ridleya Scotta (2000) czy 
starcia pod Gaugamelą i nad Hydaspesem w Aleksandrze Olivera 
Stoneʼa (2004).

Inscenizacje mitów przybierały także formę egzekucji. Pierw-
szym poświadczonym tego typu wydarzeniem było stracenie w roku 
30 p.n.e. niejakiego Selerusa, bandyty i złodzieja siejącego postrach 
u podnóża Etny. Skazaniec miał zostać wyprowadzony na wysoką 
drewnianą, imitującą masyw wulkanu, konstrukcję, która w pew-
nym momencie zawaliła się, wydając nieszczęśnika na pastwę dzi-
kich zwierząt.63 Teatralność egzekucji rozwinął Neron, m.in. paląc 
żywcem niejakiego Meniska (Meniscus), którego najpierw przebrał 
za Herkulesa (AP 11,184), czy strącając z wieży innego skazańca ze 
skrzydłami przypiętymi u ramion, co oczywiście miało przypomi-
nać przygodę Ikara (Swetoniusz, Nero 12). Jednak to właśnie opisa-
ne przez Marcjalisa egzekucje urządzane przez Tytusa (i być może 
Domicjana) wydają się apogeum tego rodzaju praktyk.

Venationes, Czyli polowania i walki zwierząt (Epigr. 14‒17, 22, 26, 32‒33)
W powszechnej świadomości rzymskie igrzyska kojarzą się 

przede wszystkim z zabijaniem ludzi przez ludzi lub przez rozjuszo-
ne i wygłodniałe zwierzęta. Jednak to właśnie zwierzęta zostawały 
pierwszymi ofiarami popisów na arenie. Zabijano je podczas vena-
tiones, czyli polowań. Liczba uśmiercanych zwierząt była zwykle 
ogromna, a dla zapewnienia atrakcyjności widowiska sprowadzano 
do tego celu z całego obszaru imperium gatunki dla Rzymian eg-
zotyczne, takie jak łosie, hipopotamy czy nosorożce. W cenie były 

63 Coleman (1990: 53‒54), Epplett (2013b: 525).
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szczególnie drapieżniki przywożone z najrozmaitszych podbitych 
terytoriów, w miarę jak rozszerzał się zasięg rzymskiego panowania. 
Oto np. edyl Celiusz Rufus wielokrotnie zadawał namiestnikowi Cy-
licji, Markowi Cyceronowi, pytanie, czy jest możliwe dostarczenie 
panter na igrzyska do Rzymu.64 Łowy i przewóz drapieżników czy 
słoni stanowiły niemałe przedsięwzięcie, tak łowieckie, jak i logi-
styczne, by upolowane okazy przetransportować na miejsce, a trud, 
jakiego przy tym nie szczędzono, zaświadcza o prestiżu wynikają-
cym z wystawiania zwierząt do walk. Na igrzyskach „polowano” 
przy użyciu różnych technik, a najbardziej bodaj spektakularne wy-
daje się ustawianie na arenie drzew, na których siedzieli łucznicy. 
Rzecz jasna, Rzymianie bez wielkich ceregieli adoptowali (i zmody-
fikowali) zwyczaje podpatrzone na Wschodzie.

W roku 275/4 p.n.e. Ptolemeusz II urządził na ulicach Aleksandrii 
pokaz egzotycznych zwierząt, który wzbudził sensację w całym helle-
nistycznym świecie. Wśród setek zwierząt pędzonych ulicami miasta 
wymienia się m.in. słonie indyjskie, lwy, leopardy, gepardy, nosoroż-
ce oraz żyrafę.65 W Rzymie w tym samym roku 275 rzymscy dowód-
cy, Maniusz Kuriusz Dentatus i Lucjusz Cecyliusz Metellus, powiedli 
ulicami słonie bojowe zdobyte na Kartagińczykach. W 186 r. senat, 
stosując coś w rodzaju ekonomicznego embarga wobec Kartaginy, 
zakazał sprowadzania zwierząt z Afryki, ale już w roku 169 Publiusz 
Korneliusz Scypion Nazyka i Publiusz Korneliusz Lentulus urządzili 
polowanie z udziałem 60 zwierząt z tego kontynentu, w tym słoni.

Oprócz tradycyjnych „polowań” urządzano także walki zwierząt. 
Marcjalis opisuje przede wszystkim nosorożca masakrującego inne 
stworzenia.

pokazy tresury (Epigr. 18‒21)
Tresura zwierząt musiała robić duże wrażenie na starożytnych 

widzach, skoro także Marcjalis najwyraźniej ulega jej urokowi. Słoń 
kłaniający się cezarowi, tudzież lew ponoszący karę za nieposłu-
szeństwo to scenki, które sugerują boską moc władcy: nawet zwie-
rzęta zmusza on do posłuszeństwa rzymskim prawom i obyczajom.

64 Cyceron (ad fam. 2,11,2; 8,2,2; 8,4,5; 8,6,5; 8,8,10; 8,9,3; ad Att. 6,1,21), zob. 
też Plutarch (Cic. 36,6).

65 Epplet (2013a: 506). Zob. Athenajos (5,197c–203b = Kalliksejnos z Ro-
dos, FGrHist 627 F2). Podobna procesja odbyła się w Dafne (zob. objaśnienia do 
Spect. 3, s. 80). W czasach średniowiecznych podobną paradę egzotycznych zwie-
rząt ulicami Parmy w roku 1236 urządził miłośnik kultury orientalnej, cesarz Fry-
deryk II Hohenstauf, czym wzbudził zdumienie nienawykłych do takich widoków 
mieszczan italskich, o czym pisze kronikarz Salimbene de Adam (Cron., s. 92n.).
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walki gladiatorów (Epigr. 23, 31)
W tej kategorii zachowały się tylko dwa epigramy, które zresztą 

nie pojawiają się we wszystkich rękopisach. Być może powód tak 
skromnego potraktowania tematu wynikał z tego, że walki gladiato-
rów urządzano często, stały się więc rozrywką niewyszukaną i pospo-
litą, a Marcjalis nie chciał pisać o tym, co było najbardziej oczywiste. 
W tym przypadku niezwykły okazał się fakt, że cezar udzielił przy-
wileju zachowania życia (missio) obu uczestnikom pojedynku oraz że 
dwaj sławni gladiatorzy mieli walczyć przeciwko sobie.

naumaChie i pokazy na wodzie (Epigr. 27‒30, 34)
Pierwszą poświadczoną historycznie naumachię miał urządzić 

w Rzymie Juliusz Cezar w roku 46 p.n.e. na sztucznym jeziorze, 
stworzonym do tego celu na Polu Marsowym. Zarówno Swetoniusz 
(Tit. 7), jak i Kassjusz Dion (66,25) wspominają, że Tytus urządził 
naumachię zarówno w amfiteatrze, jak i na wykopanym wcześniej 
przez Augusta do celów widowiskowych jeziorze położonym na 
Zatybrzu. Wygląda na to, że właśnie August zapoczątkował trady-
cję widowiskowego rekonstruowania bitew morskich. Jest to o tyle 
zrozumiałe, że decydującym starciem na jego własnej drodze ku 
władzy była stoczona w 31 r. p.n.e. bitwa morska pod Akcjum.

Naumachie musiały być niezwykle widowiskowe, skoro ich in-
scenizacje odbijały się głośnym echem w całym imperium. Owidiusz 
wspomina (Ars 1,171‒176), że z okazji inscenizacji urządzonej przez 
Augusta widzowie zjechali z różnych stron świata (co miało być do-
brą okazją do nawiązania egzotycznych znajomości). W amfiteatrze 
Flawiuszów prawdopodobnie po raz pierwszy można było urządzić 
bitwę morską na wypełnionej wodą arenie. Marcjalis poświęca osob-
ny epigram temu niezwykłemu rozwiązaniu, a następnie opowiada 
o chórze Nereid, które rozpłynęły się po wodzie, tworząc figury o róż-
nych kształtach. Wydaje się, że pokaz ten był rodzajem dyscypliny 
zwanej dzisiaj pływaniem synchronicznym, a nieco wcześniej ba-
letem na wodzie (inaczej niż współcześnie słowo „chór” możemy 
w starożytności odnosić zarówno do śpiewu, jak i do tańca).

Poeta-widz i cesarz-bóg
Ta migawkowa relacja z igrzysk zorganizowanych przez cesarza 

Tytusa w roku 80, jaką jest Liber spectaculorum, okazuje się także 
‒ mimo rozproszenia w tradycji rękopiśmiennej ‒ przemyślanym 
i dopracowanym cyklem epigramów, w którym pozorna swoboda 
kompozycji ukrywa staranne i wyszukane poetyckie koncepcje oraz 
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powracające i spajające zbiór w całość motywy. Podczas pierwszej 
lektury Księgi widowisk czytelnik ma dojmujące wrażenie ulotnoś-
ci i fragmentaryczności tego, co się dzieje. Nie dostajemy ciągłe-
go, epickiego opisu wydarzeń ani chronologicznie ułożonej relacji 
z kolejnych atrakcji igrzysk, lecz zamiast tego ‒ impresje, emocje 
i przeżycia podmiotu lirycznego, który jest widzem, i to widzem 
świadomym i rozumiejącym, co w trakcie takich pokazów jest naj-
ważniejsze.

W wierszach ze zbioru autor wymienia kilka epizodów: venatio-
nes, walki między dzikimi zwierzętami, pojedynek dwóch gladiato-
rów czy kary śmierci wymierzane za pomocą rekonstrukcji mitycz-
nych scen, tematem kilku epigramów czyni też sam nowy amfiteatr, 
przypisując mu rolę kolejnego cudu świata. Jednak istotniejszy od 
tego, co odbywa się na arenie, wydaje się kontekst: wizerunek li-
rycznego podmiotu-poety-widza oraz obraz cesarza, także relacja 
między rozgrywającymi się podczas spektaklu wydarzeniami a ich 
mitologicznym i historycznym tłem.

Marcjalis w zasadzie nie mówi nam niczego o sobie, nie kreuje 
własnego obrazu świadomego twórcy i autora, sugerując tylko, że 
jako jedna z osób zasiadających na widowni doskonale zdaje sobie 
sprawę ze szczególnej roli cesarza zarówno w niezmierzonym im-
perium, jak i w jego miniaturowej wersji, jaką jest arena. Podmiot 
liryczny pozostaje jednym z widzów, choć zdarza mu się zwracać 
w niektórych wierszach także do zbiorowości patrzących, a przez to 
w pewnym sensie wyłączać się z ich grona. Częściej jednak dostrze-
gamy pełnego podziwu obserwatora, który starannie wybiera, o czym 
chce mówić w swoich epigramach, a co pominąć. Oto poeta zdaje się 
świadomie rezygnować z opisu działania całej gigantycznej maszyne-
rii, jaka musiała kryć się za kolejnymi scenami odgrywanymi w Ko-
loseum ku uciesze widzów. Dlaczego to robi? Może chce tym silniej 
uwypuklić cudowność poszczególnych epizodów oraz niezwykłą moc 
cesarza, która sprawia, że kolejne zadziwiające wydarzenia dochodzą 
do skutku i udaje się zrealizować trudny, ale efektowny program?

Pisząc o Liber spectaculorum, William Fitzgerald podkreśla spe-
cyficzną rolę amfiteatru, a zwłaszcza areny w wizji świata ukazanej 
w zbiorze. Koloseum staje się nie tylko najnowszym cudem, wobec 
którego blakną wcześniejsze (Spect. 1), ale także, a może przede 
wszystkim, tą niezwykłą konstrukcją, która zagarnia, skupia w sobie 
funkcje i role, jakie dotąd pełniły inne budowle do cudów świata 
zaliczane.66 Staje się obiektem podziwu, a jednocześnie miejscem 

66 Fitzgerald (2007: 58).
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rozrywki par excellence – to tu ukonkretniają się i unaoczniają mity, 
to tu objawiają się bogowie. Jedno (Koloseum) może teraz zastąpić 
wiele (innych budowli).

Podobna idea – skoncentrowanie się na okolicznościach wyda-
rzeń, a nie na samych igrzyskach – pojawia się w następnym wier-
szu (Spect. 2). Tu z kolei na pierwszy plan wysuwa się kontrast 
między tym, co minione, choć niedawne, a tym, co współczesne. 
Przeciwstawienie jeden/wiele jest obecne, ale w nieco inny sposób: 
tym razem miasto i posiadłość należące do jednego znienawidzone-
go (teste Marcjalis) człowieka zostają zastąpione budowlą, w której 
rozrywkę z łaski cesarza znajdą wszyscy Rzymianie.67 Tę rolę am-
fiteatru jako „miejsca dla wszystkich” podkreśla też utwór kolejny 
(Spect. 3), w którym znajdujemy uczone, niemal aleksandryjskie 
z ducha, wyliczenie ludów ciągnących do Rzymu z najdalszych 
krańców świata, by podziwiać nowy tego świata cud.

Motywem, który przewija się w całym cyklu, jest postać cesarza, 
choć kwestia, czy mowa o Tytusie (tak przyjmuje się najczęściej), 
czy raczej o Domicjanie lub obu jednocześnie, pozostaje otwarta.68 
Ciekawszy wszakże od spekulacji historycznych wydaje się obraz 
cesarza, jaki wyłania się z wierszy Marcjalisa.

Igrzyska pozostają domeną niezwykłości i cudów, choć często 
rozgrywających się w wyjątkowo okrutnych ‒ jak wspominaliśmy 
‒ okolicznościach. Światem amfiteatru, tak jak i resztą świata poza 
areną, zawiaduje i rządzi cesarz-bóg (Spect. 20,4), którego dobro-
czynna obecność decyduje o powszechnym porządku.69 Łaska wład-
cy dała Rzymianom Koloseum, ale to nie jedyny cud, jaki cesarz 
może sprawić: to on przecież decyduje o nagrodzeniu obu walczą-
cych gladiatorów, Werusa i Pryska (Spect. 31), to on wielkodusznie 
wygnał z miasta donosicieli (Spect. 4‒5), to dzięki niemu mit na 
nowo staje się historią (np. Spect. 24), a bardzo dawne, legendarne 
wydarzenie w cudowny sposób rozgrywa się na nowo na oczach 
zachwyconych widzów (Spect. 25, 28). Boska obecność cesarza wi-
doczna jest w scenach, w których nagle, ale w jakże odpowiedniej 
chwili, władca ‒ niczym bóstwo ‒ objawia się i decyduje o czyimś 
losie. Z drugiej jednak strony cesarz ‒ też niczym bóg ‒ jest stale 
obecny w życiu swego miasta i jego mieszkańców, bo to za jego 
sprawą Rzym kształtuje się na nowo: przestrzeń zapełniają służące 
ludowi budowle, a samo miasto, centrum świata, wspaniale dzięki 

67 Coleman (2006: 14‒15).
68 Coleman (2006: xlv‒lxiv).
69 Fitzgerald (2007: 68‒69).
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temu panowaniu rozkwita. Skoro nawet pozbawione rozumu dzikie 
zwierzęta słuchają rozkazów cesarza, jakże szczęśliwi muszą być 
ludzie pod rządami takiego imperatora (Spect. 12).

Obecność odgrywanego i jednocześnie aktualizowanego na are-
nie mitu jest kolejnym motywem spajającym cykl Marcjalisa. Z woli 
cesarza dochodzi do wizualizacji ważnych wydarzeń przechowywa-
nych w mitycznej tradycji: oto ponownie rodzi się Bakchus (Spect. 
14), a Herkules raz jeszcze zwycięża nemejskiego lwa (Spect. 8). 
Mity zostają odtworzone i przekształcone w przestrzeni areny, która 
przy tej okazji ‒ podkreślmy raz jeszcze ‒ staje się miniaturą świata, 
a cokolwiek opowiadają dawne legendy, pojawi się przed oczyma 
widzów jako inscenizacja przeznaczona dla cesarza, ale też dzięki 
cesarzowi zrealizowana (Spect. 6,4). Oczywiście akcenty zostają 
przesunięte, bo wprawdzie lew z Nemei ginie, ale tym razem pierw-
sza praca Heraklesa zostanie wykonana znacznie bardziej zuchwale, 
a ponadto sława herosa zblednie, bowiem na rozkaz cesarza czynu 
dokonają kobiece ręce (Spect. 8,4). Ten sam temat – konfrontacji 
dawnych opowieści z ich nową, odtworzoną z cesarskiego rozka-
zu wersją ‒ a także panegiryczną pochwałę tej ostatniej znajdujemy 
w jeszcze innym epigramie, przy czym porównanie cesarza z Jowi-
szem jawnie dowodzi wyższości tego pierwszego (Spect. 19,3‒4).

Czasami, jak w przypadku serii epigramów (Spect. 14‒16) po-
święconych prośnej losze, z której brzucha, gdy zadano jej śmiertelną 
ranę, wydostały się żywe warchlaki, Marcjalis używa mitologiczne-
go zestawienia, by dokonać sarkastycznego odbrązowienia znanego 
mitu, w tym przypadku – historii o narodzinach Dionizosa-Bakchusa 
z łona swojej martwej matki, Semele.70 Skoro taki poród możliwy 
jest u zwierzęcia, dlaczego nie mielibyśmy wierzyć, że przytrafiło się 
to bogu, pyta z ironią poeta (Spect. 14,8). William Fitzgerald71 pro-
ponuje nawet, by tę swoistą deprecjację dawnych opowieści łączyć 
z nastaniem panowania władców flawijskich. Ród Wespazjana i Ty-
tusa, w odróżnieniu od imperatorów z dynastii julijsko-klaudyjskiej, 
nie promował swego boskiego pochodzenia, nie głosił, że wywodzi 
się od Wenus i Marsa, zatem na ich użytek i ku ich czci mity mogły 
na arenie ulec przekształceniu i aktualizacji, by udowodnić wielkość, 
hojność i szlachetność nowych władców. Jest to pomysłowa i kusząca 
interpretacja, choć niemożliwa do weryfikacji.

W mitycznych tematach, podejmowanych przez Marcjalisa w Li-
ber spectaculorum, widoczna jest także wspominana przez Victorię 

70 Fitzgerald (2007: 73‒75).
71 Fitzgerald (2007: 78‒80).
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Rimell obsesja poety na punkcie śmierci.72 Częściowo wyjaśnia ją, 
oczywiście, wybrany temat: trudno uniknąć ciągłego powracania do 
tego motywu w kolekcji epigramów związanych z igrzyskami i are-
ną. Dzięki kolejnym scenom zadawania śmierci, często nagłej i wy-
szukanej do granic groteski, a przy tym ujętej w brutalnie ironiczny 
sposób,73 Marcjalis konstruuje intertekstualny dialog z wcześniejszą 
tradycją mitologiczną i literacką. Epickim i lirycznym augustow-
skim opisom poetyckiej nieśmiertelności i lotu w powietrzu czy ku 
gwiazdom jako symbolu jej dostąpienia74 przeciwstawia autor swoją 
własną wersję: widok ludzkich i zwierzęcych ciał rozdzieranych na 
arenie i miotanych w górę przez wściekłego byka (Spect. 19), tegoż 
byka unoszonego w powietrze (Spect. 18) czy byka, który kiedyś 
ciskał do góry wypchane kukły,75 a teraz ten sam los spotkał i jego 
podczas walki z nosorożcem (Spect. 22). Podobnie buduje Marcja-
lis aluzje mitologiczne, ironicznie zmieniając nieśmiertelnych mi-
tycznych herosów w podległych śmierci ludzi-złoczyńców. Widać 
to znakomicie we wspomnianej grupie epigramów poświęconych 
rekonstruowanym na arenie scenom mitologicznym (Spect. 6, 9, 10, 
19, 24‒25). Poeta opisuje w nich postacie doskonale znane z mito-
logii, ale odarte z heroizmu i zawsze kończące życie gwałtowną, 
okrutną śmiercią nowego Prometeusza, Dedala, Heraklesa czy Orfe-
usza. W epigramie poświęconym odegraniu sceny śmierci Orfeusza 
podkreśla to sam poeta, stwierdzając, że rozszarpane przez nieczu-
łego na sztukę niedźwiedzia ciało „Orfeusza” było tym jedynym 
elementem, który nie zgadzał się z mitycznym przekazem (Spect. 
24,8).

Przy lekturze epigramów uwagę zwraca także niezwykłe okru-
cieństwo niektórych z owych inscenizacji. Nie jest to przy tym, jak 
można sądzić, zabieg celowy, wprowadzony, by zszokować czytel-
nika, epatować rozlewem krwi. Bezwzględność, brutalność i nie-
uchronność wydają się niemal przypadkowe, wynikające po części 
z tematyki zbiorku, po części pewnie ze specyfiki wrażliwości – 
może Rzymian? może samego Marcjalisa? – oraz z faktu, że mamy 
do czynienia z zasłużoną wedle rzymskich zasad karą dla przestęp-

72 Rimell (2009: 52‒59).
73 Np. epigram 10. poświęcony jest kaźni ofiary wystylizowanej na Dedala, który 

rozszarpywany teraz przez niedźwiedzia zapewne żałuje, że nie ma skrzydeł. W epi-
gramie 25. Marcjalis buduje dowcipną puentę na skojarzeniu dołu, z którego wyszedł 
niedźwiedź gotowy rozszarpać skazańca-Orfeusza, z podziemnym królestwem i po-
stacią Eurydyki.

74 Zob. np. Wergiliusz (Aen. 7,98‒101; 9,640‒641); Horacy (Carm. 2,20).
75 Na temat znaczenia słowa pila w kontekście walk na arenie zob. Coleman 

(2006: 111).
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cy, karą, która ma odstraszać innych od podobnego postępowania. 
Część z owych scen, które dla współczesnego czytelnika są trudne 
do zaakceptowania, była głęboko zakorzeniona w rzymskiej trady-
cji, jak choćby ukazany (co prawda bez detali) intymny stosunek 
kreteńskiej królowej z bykiem (Spect. 6). Inscenizacja ta odwołuje 
się do popularności mitu o Pazyfae w literaturze rzymskiej.76 Owi-
diusz opowiada (Ars 1,289‒330) historię Pazyfae in extenso jako 
przykład, że kobiety mają bardziej wybujałe i wymyślne potrzeby 
seksualne niż mężczyźni, skupia się przy tym na zalotach bohaterki 
i trawiącym ją uczuciu zazdrości na widok krów pokrywanych przez 
„ukochanego”.

Księga widowisk okazuje się zatem wyjątkowo spójną i arty-
stycznie zaplanowaną kolekcją utworów. Powtarzające się motywy 
i obrazy spajają poszczególne wiersze i łączą je w całość, podczas 
gdy świadomość twórcza rzymskiego autora i zastosowane przez 
niego środki artystyczne sprawiają, iż paradoksalnie mamy do czy-
nienia z pracą dojrzałą, choć będącą debiutem poety. Pierwszy zbiór 
epigramów Marcjalisa jest dziełem intrygującym i literacko cieka-
wym, mimo że zawarte w nim wiersze niekiedy daleko odbiegają od 
wrażliwości współczesnego czytelnika.

Uwagi do przekładu
Podstawą przekładu jest wydanie: M. Valerii Martialis Liber 

spectaculorum, edited with introduction, translation and commen-
tary by K.M. Coleman, Oxford 2006. Praca Kathleen M. Coleman 
zawiera krytyczne wydanie tekstu wraz z obszernym komenta-
rzem. Objaśnienia do poszczególnych epigramów oraz ich podział, 
brzmienie lekcji i numerację oparto właśnie na tej edycji.

Niniejszy przekład jest trzecim z kolei tłumaczeniem Księgi 
widowisk na język polski. Dwa poprzednie ukazały się w tym sa-
mym roku i oba, poza tłumaczeniem, zawierały również łaciński 
tekst epigramów: Widowisków rzymskich książka, przez ks[iędza] 
Michała Antonowicza, proboszcza osieckiego przetłomaczona (War-
szawa: drukarnia J.K.Mci i Rzeczypospolitej XX. Scholarum Pia-
rum, 1759) oraz M. Valerii Martialis „Spectaculorum liber”. Marka 
Waleryjusza Marcyjalisa „Księga widoków rzymskich Domicyjana 
cesarza”, przekładania J[ózefa] E[pifaniego] M[inasowicza] (War-
szawa: Drukarnia Mitzlerowska, 1759; 21766).77

76 Por. Wergiliusz (Ecl. 6,45‒60), Owidiusz (Met. 8,130nn., 9,735nn.; Her. 4,57). 
77 Przekład Minasowicza został zamieszczony w „Aneksie” do niniejszego tomu, 

s. 133–147.
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Tłumaczenie poezji starożytnej nie jest dziś zadaniem łatwym. 
Od translatora wymaga się przede wszystkim wypracowania od-
powiedniej formy wierszowej, która oddałaby klimat oryginału, 
przenosząc dawny utwór w kontekst literacki bliski czytelnikowi. 
Rzecz w tym, że polska poezja współczesna zasadniczo różni się 
od starożytnej w podejściu do wersyfikacji. Z jednej strony mamy 
do czynienia z obowiązującym w antyku sztywnym kanonem form 
metrycznych podporządkowanych ścisłym regułom, z drugiej ‒ ze 
współczesnym wierszem białym, którego jedyną regułą pozostaje 
dowolność. Co prawda, oddanie w polszczyźnie opartej na ilocza-
sie budowy dystychu elegijnego zawsze sprawiało trudności, moż-
na było jednak posiłkować się rodzimymi metrami sylabicznymi, 
np. rymowanym 13-zgłoskowcem, którego zresztą używa w swoim 
przekładzie Minasowicz.

Kusząca pozostaje perspektywa wiernego oddania rytmu dysty-
chu, tym bardziej że udane próby jego naśladowania w polszczyź-
nie już podejmowano. Zapewne najbardziej znane jest tłumaczenie 
słynnego dwuwiersza Fryderyka Schillera:78

Heksametrem fontanna w niebo wysoko się wzbija,
 pentametrem zaś w dół śpiewnie opada jak deszcz.

(przekład A. Sowiński)

Ale czy forma nadająca się doskonale do jednostkowego zobra-
zowania wzorca metrycznego da się zastosować do większej partii 
tekstu? Uczynił tak Wiktor Steffen w swoich dwóch antologiach 
liryki aleksandryjskiej i greckiej,79 choć ze względu na podwójną 
męską cezurę w „pentametrze” wiersz ten nie wydaje się zbyt natu-
ralny. Mimo wszystko uważamy, że warto oddać w polskim tłuma-
czeniu specyficzną budowę lapidarnego metrum, jakim jest dystych 
elegijny, i takiego też zadania podjęła się tłumaczka.

Wydało się nam wskazane sięgnięcie po bliższy historycznie 
model wersyfikacyjny ‒ wiersz toniczny, którego schemat akcen-
tuacyjny opiera się na akcentach wyrazowych z regularnie powta-
rzanymi zestrojami akcentowymi przy nieregularnej liczbie sylab. 

78 F. Schiller, Musen-Almanach für das Jahr 1797, Tübingen 1796, s. 67:
 Im Hexameter steigt des Springquels silberne Säule
 Im Pentameter drau fält się melodisch herab.
aaa
79 Antologia liryki aleksandryjskiej, przełożył, wstępem i objaśnieniami zaopa-

trzył W. Steffen, Wrocław 1951 („Biblioteka Narodowa”, Seria II, nr 64); Antologia 
liryki greckiej, opracował W. Steffen, [przełożyli z języka greckiego J. Birkenmajer 
et al.], Wrocław 1955 („Biblioteka Narodowa”, Seria II, nr 92).
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Taki rodzaj wiersza stosował m.in. Władysław Broniewski, choćby 
w swoim słynnym utworze Bagnet na broń. Wiersz toniczny odpo-
wiada w pewnym sensie założeniom nie tylko dystychu elegijnego, 
ale także innych antycznych miar wierszowych, gdzie w szczegól-
nych wypadkach można było zamienić dwie krótkie sylaby na jed-
ną długą. W oryginale charakterystyczną cechą pentametru, czyli 
drugiego członu dystychu elegijnego, jest męska cezura w połowie 
i męska kadencja na końcu wersu. Ponieważ w języku polskim 
w zasadzie nie występuje finalny akcent wyrazowy, aby uzyskać 
taki efekt w przekładzie, należałoby zarówno przed średniówką, 
jak i na końcu wersu umieścić wyraz jednosylabowy. Nie jest to 
niemożliwe, ale po pierwsze wyszukanie odpowiednich słów bez 
szkody dla sensu mogłoby się okazać zbyt trudne, po drugie rytm 
wiersza byłby urywany. Postanowiliśmy więc zastosować wiersz to-
niczny z sześcioma zestrojami akcentowymi, przy czym w „penta-
metrze” tylko na końcu wersu dla uzyskania męskiej kadencji użyto 
monosylab. Jeszcze jedną ważną innowacją jest wprowadzenie sto-
sowanej powszechnie w polskiej tradycji wersyfikacyjnej zamienno-
ści formy daktyliczno-trocheicznej i jambicznej na początku wersu, 
co w antycznym heksametrze i pentametrze jest niedopuszczalne. 
W niniejszym przekładzie następuje niekiedy taka „zdrada daktyla”, 
ponieważ na początku wersu, zamiast daktyla lub trocheja, wprowa-
dzano amfibrach.80

80 Np. w epigramie 6,1‒2: „Uwierzcie, że Pazyfae z diktejskim złączyła się by-
kiem: / my to widzieliśmy ‒ prawdą okazała się baśń”.
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