
INDEKS

Indeks obejmuje wyłącznie treść epigramów Marcjalisa. Liczba bezpośrednio po ty-
tule sztuki oznacza numer epigramu, następująca po przecinku liczba zapisana mniej-
szą czcionką – numer wersu. W nawias kwadratowy ujęto numer wersu oryginału, 
o ile jest on inny niż numer wersu w przekładzie.

Skróty:
(‒) ‒ termin pojawia się tylko w przekładzie
(bis) ‒ termin pojawia się w wersie dwukrotnie
(mit.) ‒ postać mityczna

Alcydes patrz Herkules
amfiteatr patrz architektura
AndromedA (Andromeda), (mit.) córka króla Etiopii, Kefeusa, i Kassjopei; od śmierci 

w paszczy morskiego potwora uratował ją Perseusz…32,10  
ArAb (Arabs), mieszkaniec Półwyspu Arabskiego; przybył do Rzymu na inaugurację 

amfiteatru…3,7  
architektura, budownictwo, miejsca organizacji widowisk

AmfiteAtr (amphitheatrum)…1,7; 2,5; 34,9    
cyrk (circus)…34,9  
drogA (via)…2,2  
dziedzińce (atria)…2,3  
gmAch (domus)…2,4  
grób Mauzolosa patrz Mauzolosa grób
kolos (colossus)…2,1  
pirAmidy (pyramides)…1,1  
Portyk Klaudyjski patrz Klaudiusz
rusztowAniA (pegmata)…2,2  
sAdzAwki (stagna)…2,6  
siedzibA (aula)…2,10  
stAwy neronA (stagna Neronis)…34,11  
świątynia (templa [plur.])…9,9  
termy (thermae)…2,7  

Arctous patrz północny
ArenA / teAtr (harena)…4,3; 6,4; 11,1; 13,1; 18,1; 22,1; 24,2; 31,3 (‒)  
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ArkAdiA (Arcas ‒ ‘Arkadyjczyk’), kraina na Peloponezie, leżąca w centralnej części 
półwyspu; pustoszył ją erymantejski/menalijski dzik…32,4  

Artemida, (mit.) bogini księżyca i łowów
bogini z rozstAjów (Trivia), tj. Artemida czczona w Efezie…1,3  

Assyria, jedna z osiemnastu prowincji perskich, położona najbliżej rzymskich granic, 
sąsiadująca z Medią, Armenią i Babilonią

Assyryjski cud (Assyrius), tj. wiszące ogrody Semiramidy, zaliczane do siedmiu 
cudów świata…1,2  

August (Augustus), (Caius Iulius Caesar Octavianus Augustus) cesarz rzymski; or-
ganizator pierwszej naumachii…34,1  

Auzonia (Ausonia), kraina, poetycka nazwa Italii, której pierwotnymi mieszkańcami 
mieli być Auzonowie, poddani Auzona, syna Odyseusza i Kirke lub Kalypso

AuzonA miAsto (Ausonia urbs), tj. Rzym; cesarz wygonił stąd delatorów (do-
nosicieli)…5,1  

BAbilon (Babylona labor), jedno z miast w perskiej prowincji Assyria, nad Eufra-
tem, symbol potęgi i bogactwa ziem Wschodu…1,2  

bAkchus (Bacchus), (mit.) inne imię Dionizosa, boga wina; jego matka zmarła przy 
porodzie…14,7  

baśń patrz personifikacje
bawół patrz zwierzęta
bitwa morska patrz naumachia
bogini rozstajów patrz Artemida
bogowie i boginie patrz Artemida
  patrz Bakchus
  patrz Diana
  patrz Jowisz
  patrz Mars
  patrz Tethis
  patrz Wenus
bóg patrz Tytus
broń / oręż (armans manus, ferrum)…15,3; 32,5 

grot (tela)…12,4; 14,2 (‒) 
miecz drewniAny (rudes [plur.])…31,9 
nóż (ensis)…9,8 
ostrze (ferrum)…13,3  
oszczep, oszczepy (venabula)…13,3; 17,3 
pocisk (telum)…15,1  
tArczA…31,5 (‒) 
włócznia (hasta / lancea / tela)…13,4; 14,2; 26,11 

patrz norycka włócznia
byczki patrz zwierzęta / byk
byk patrz zwierzęta

cesarski patrz Tytus
cesarze patrz Klaudiusz
  patrz Neron
  patrz Tytus
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Cezar patrz Tytus
chimerA (Chimaera), (mit.) trójgłowy potwór o ogonie węża, głowie lwa i tułowiu 

kozy; pokonał ją Bellerofont…32,6  
cylicyjczyk (Cylices [plur.]), mieszkaniec krainy w południowo-wschodniej Azji 

Mniejszej; przybył do Rzymu na inaugurację amfiteatru…3,8  
cyrk patrz architektura

DedAl (Daedalus), (mit.) konstruktor skrzydeł; jego imię nadano jednemu ze ska-
zańców pożartych w amfiteatrze przez niedźwiedzia…10,1  

delos (Delos), wyspa na Morzu Egejskim, w archipelagu Cyklad, na której znajdo-
wał się wzniesiony ze zwierzęcych rogów ołtarz Apollona…1,4  

diAnA, (mit.) bogini łowów i porodów, a przez do dawczyni zarówno życia, jak 
i śmierci…15,5  

lucynA (Lucina)…14,4; 15,4  
patrz Tytus / cesarskie łowy

Dikte, góra na Krecie, wznosząca się na wschodzie wyspy
diktejski byk (Dictaeus taurus), tj. zwierzę z Krety; przedmiot miłosnego zauro-

czenia Pazyfae…6,1  
donosiciel (delator)…4,[4]; 5,1     
droga patrz architektura
dziedzińce patrz architektura
dzik patrz Erymant
 patrz zwierzęta
dzika świnia patrz zwierzęta / świnia

Enyo (mit., bogini zgiełku bitewnego i wojny) patrz naumachia / bitwa morska 
Erymant (Erymanthus), góra w Arkadii, na Peloponezie

erymAntejski dzik (Maenalius aper ‒ ‘dzik menalijski’, tj. z okolic góry Majna-
los, w Arkadii na Peloponezie), (mit.) zabił go Herakles…32,4  

etiopowie (Aethiopes), mieszkańcy kraju nad górnym Nilem, leżącego poniżej Egip-
tu, między Libią a Morzem Czerwonym; przybyli do Rzymu na inaugurację 
amfiteatru…3,10  

eurydykA (Eurydice), (mit.) małżonka Orfeusza; posłała mu na arenę niedźwiedzicę, 
by go sprowadziła do Podziemi…25,2  

europA (Europa), (mit.) dziewczyna uniesiona przez zakochanego w niej Jowisza, któ-
ry przyjął postać byka…19,1  

Fama patrz personifikacje / baśń
Fides patrz personifikacje / baśń
Fucyńskie Jezioro, w środkowych Włoszech, w kraju Marsów, na południe od Alba 

Fucens 
fucyńska bitwa (Fucinus [lacus]), widowisko zorganizowane przez cesarza Ne-

rona…34,11  

GAlAteA (Galatea), (mit.) jedna z Nereid; wraz z Thetydą przypatrywała się urzą-
dzonej przez władcę naumachii…34,4  

gmach patrz architektura
grot patrz broń
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grób Mauzolosa patrz Mauzolosa grób
gwiAzdy (astra)…1,6; 2,1; 19,2; 22,2; 26,6    

patrz lakońskie gwiazdy

Hemus (Haemus), góry w północnej Tracji; wznoszą się od brzegów Dunaju i łączą 
z pasmem Rodopów

orfejskiego hemu mieszkAniec (ab Orpheo cultor… Haemo), tj. Trak; przybył do 
Rzymu na inaugurację amfiteatru…3,3  

herkules, (mit.) heros; pokonał lwa nemejskiego…8,2 (Herculeum opus ‒ ‘Herkulesowe 
dzieło/dokonanie’)

Herkulesowe ręce (Herculaeae manus), miał takie Karpoforus…17,6  
HerkulesowycH prac sława (Herculea laus)…32,11 

Alcydes (Alcides), syn Alkmeny, wnuk Alkajosa; został uniesiony do nieba… 
19,2  

hesperydy (Hesperides), (mit.) córki Atlasa strzegące złotych jabłoni na zachodnich 
krańcach świata; cesarz wyobraził ich gaj na arenie amfiteatru…24,4  

hezjone (Hesione), (mit.) córka króla Troi, Laomedonta; od śmierci w paszczy mor-
skiego potwora uratował ją Herakles…32,10  

hydrA (hydra), (mit.) zwierzę pustoszące okolice Lerny na Peloponezie; pokonał ją 
Herakles…32,5  

Hyrkańskie góry (Hyrcanum iugum), leżały na terenie Hyrkanii, krainy w Azji, na 
południowy wschód od Morza Kaspijskiego; ojczyzna zajadłych tygrysów…21,2  

igrzyskA (munera)…8,3  

Jezioro Fucyńskie patrz Fucyńskie Jezioro
jonowie (Iones), budowniczowie świątyni Artemidy w Efezie…1,3  
jowisz (Iuppiter), (mit.) brat boga mórz; kochanek Europy, którą porwał, przyjąwszy 

postać byka…19,3  

kaledoński niedźwiedź (Caledonius ursus), zwierzę sprowadzone z Kaledonii (pół-
nocnej części Brytanii, dzisiejszej Szkocji), które pożarło wnętrzności skazańca 
Laureolusa…9,3  

kArpofor(us) (Carpophorus), pogromca zwierząt (bestiariusz), który swoimi poka-
zami uświetnił otwarcie amfiteatru; Meleager nie może się z nim równać…17,2; 
celnie i pewnie ciskał włócznią…26,8 [wers interpolowany]; podczas jednego wido-
wiska pokonał więcej zwierząt niż Herakles…32,1. 12 (‒) 

kAryjczycy (Cares), mieszkańcy Karii, krainy w Azji Mniejszej; budowniczowie 
Mauzoleum…1,6  

Klaudiusz (Tiberius Claudius Nero Drusus), cesarz rzymski (panował w latach: 
41‒54)

klAudyjski portyk (Claudia porticus), stanowił element kompleksu świątyni 
Pokoju…2,9  

Kolchijka patrz Medea
kolos patrz architektura
konie, koński patrz zwierzęta
krzyż (crux)…9,3[4]  
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lakońskie gwiazdy (Lacones), gwiazdozbiór Bliźniąt (tj. Kastora i Polluksa); wodny 
balet Nereid układający się w kształt gwiazdozbioru…30,5  

lAureolus (Laureolus), legendarny rozbójnik; jego imieniem nazwano jednego ze 
skazańców pożartych w amfiteatrze przez niedźwiedzia…9,4  

leAnder (Leandros), (mit.) kochanek Hero, który przepływał morze, by dowieść 
swego uczucia…28,2[1]; 29,1 

legenda patrz personifikacje / baśń
leopard patrz zwierzęta
lew patrz zwierzęta
locha patrz zwierzęta / świnia
Lucyna patrz Diana
lukański niedźwiedź (Lucanus ursus), zwierzę sprowadzone z Lukanii (krainy w po-

łudniowej Italii), które pożarło wnętrzności skazańca odgrywającego rolę De-
dala…10,1  

łania patrz zwierzęta
łowy patrz Tytus / cesarskie łowy

maciora patrz zwierzęta / świnia
Maenalius aper patrz Erymant
mArAton (Marathon), miejscowość (także dem i pobliska równina) na północno-

-wschodnim wybrzeżu Attyki; tamtejsze okolice pustoszył byk pokonany dopie-
ro przez Tezeusza…32,3  

mArs (Mars), (mit.) bóg wojny, wszelkich starć i potyczek (także walk gladiato-
rów)…7,1; [26,3]; 27,5; 31,2    

mAuzolosA grób (Mausolea [plur.]), jeden z siedmiu cudów świata, wzniesiony w Ha-
likarnassie, karyjskim mieście w Azji Mniejszej…1,5  

Medea, (mit.) córka króla Kolchidy; pomogła Jazonowi zaprząc do jarzma ziejące 
ogniem byki

kolchijkA (Colchis)…32,7  
meleAger (Meleagros), (mit.) słynny myśliwy, zabójca dzika kalidońskiego…17,1  
memfis (Memphis), miasto w Egipcie, słynące piramidami…1,1  
menalijski patrz Erymant
miecz patrz broń
molossy (Molossi), rasa psów obronnych; ścigały na arenie łanię…33,1  
myrin(us) (Myrinus), albo pogromca zwierząt, albo gladiator; przeciwnik Trium-

fa…23,1  

naumachia (naumachia)…34,[12] 
bitwA morskA (navalis Enyo)…27,3 

nemeA (Nemee), dolina i miejscowość w Argolidzie na Peloponezie; Herakles poko-
nał tu lwa…8,1; 32,3  

nereidy (Nereides), (mit.) nimfy morskie, 50 córek Nereusa; członkinie baletu na 
wodzie uświetniającego otwarcie Koloseum…30,1  

nereus (Nereus), (mit.) ojciec Nereid, bożek morski…34,7  
neron (Nero Teucer / Teucrus), cesarz rzymski (Nero Claudius Caesar Drusus 

Germanicus; panował w latach: 54‒68); na miejscu jego Domus Aurea Tytus 
wzniósł amfiteatr; urządził niegdyś naumachię…2,6; 34,11  
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niedźwiedź patrz kaledoński niedźwiedź
   patrz lukański niedźwiedź
nilowA wodA (Nilus), znad jej źródeł wywodzili się widzowie, którzy przybyli do 

Rzymu na inaugurację amfiteatru…3,5  
norycka włócznia (Norica venabula), wytwarzana z noryckiego (Norikum ‒ prowincja 

rzymska między Pannonią, Italią i Dunajem), tj. bardzo twardego żelaza…26,7  
nosorożec patrz zwierzęta
nóż patrz broń

oręż patrz broń
orfeusz / orfej (Orpheum theatrum), (mit.) poeta i śpiewak tracki, małżonek Eury-

dyki…24,1; 25,2[1]    
Orfejski Hemus patrz Hemus

ostrze patrz broń
oszczep, oszczepy patrz broń

PAzyfAe (Pasifae), (mit.) małżonka Minosa, matka m.in. Minotaura; współżyła z by-
kiem, z którym poczęła potworne dziecko…6,1; 32,8    

personifikacje
baśń / legenda, legendy (fabula, F(f )ma / Fides)…6,4; 8,2. 3; 9,11. 12 
przeszłość (Vetustas)…6,3 
s(s)ława (Fama)…1,8; 19,3  

piasek patrz arena
piramidy patrz architektura
plemiona i narody patrz Arab
  patrz assyryjski cud
  patrz Cylicyjczyk
  patrz Etiopowie
  patrz Jonowie
  patrz Karyjczycy
  patrz Sabeowie
  patrz Sarmata
  patrz Sygambrowie
pocisk patrz broń
Portyk Klaudyjski patrz Klaudiusz
postaci mityczne patrz Dedal
  patrz Europa
  patrz Herkules
  patrz Orfeusz
  patrz Pazyfae
  patrz Prometeusz
północny

północna krAinA (Arctous polus), kraina potężnych niedźwiedzi…17,4  
princeps patrz Tytus
prometeusz (Prometheus), (mit.) cierpiał męki przykuty do skały Kaukazu…9,1  
prosiątko patrz zwierzęta / świnia
pryskus (Priscus), gladiator; przeciwnik Werusa i równorzędny zwycięzca pojedyn-

ku…31,1  
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przeszłość patrz personifikacje / Vetustas
psy patrz molossy
 patrz zwierzęta
ptak patrz zwierzęta

Rodopy (Rhodope), góry w południowo-zachodniej Tracji, wznoszą się od brzegu 
rzeki Aksjus i łączą z łańcuchem gór Hemus; oglądały poczynania Orfeusza 
…24,1  

rodopów mieszkAniec (cultor Rhodopeius), tj. Trak; przybył do Rzymu na inau-
gurację amfiteatru…3,3  

rusztowania patrz architektura
rzym (Roma), stolica imperium; miasto odzyskało swój wspaniały wygląd dzięki ce-

sarzowi Tytusowi; skazaniec Laureolus chciał go może podpalić…2,11[bis]; 9,10   

SAbeowie (Sabaei), mieszkańcy Królestwa Saby na Półwyspie Arabskim; przybyli 
do Rzymu na inaugurację amfiteatru…3,7  

sadzawki patrz architektura
Sarmaci, jedno z koczowniczo-pasterskich plemion, które ulokowały się nad środ-

kowym Dunajem
sArmAtA (Sarmata), żywi się końską krwią; przybył do Rzymu na inaugurację 

amfiteatru…3,4  
Scytia, kraina w Azji

scytyjskA skała (Scythica rupes), tj. skała Kaukazu, miejsce kaźni Prometeu-
sza…9,1  

siedziba patrz architektura
S(s)ława patrz personifikacje
słoń patrz zwierzęta
stawy Nerona patrz architektura
sygAmbrowie (Sugambri; także: Sicambri), plemię germańskie żyjące na prawym 

brzegu Renu; przybyli do Rzymu na inaugurację amfiteatru…3,9  

świątynia patrz architektura
świnia (dzika) patrz zwierzęta

tarcza patrz broń
teatr patrz arena
termy patrz architektura
tethys (suprema Tethys), (mit.) żona-siostra Okeanosa, Tytanida, personifikacja płod-

ności morza, matka rzek; ci, których chłoszcze północną falą, przybyli do Rzy-
mu na inaugurację amfiteatru…3,6  

Teucer / Teucrus patrz Neron
thetys (Thetis), (mit.) córka Nereusa, jedna z 50 morskich boginek, Nereid…30,8; 

34,4[3]    
treser (magister)…12,1; 20,3; 21,1; 26,1  
triumf (Triumphus), albo pogromca zwierząt, albo gladiator; przeciwnik Myrina… 

23,1  
tryton (Triton), (mit.) syn władcy mórz; ze zdumieniem przypatrywał się urządzonej 

przez władcę naumachii…34,5[6]  
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trzody patrz zwierzęta / zwierz
tygrysica patrz zwierzęta
Tytus (Titus Flavius Vespasianus), syn Wespazjana, brat Domicjana; cesarz rzymski 

(panował w latach: 39‒81)
cezAr (Caesar), na miejscu prywatnej budowli Nerona wzniósł publiczny amfi-

teatr…2,11; widzowie ze wszystkich ludów przybyli do jego miasta na 
igrzyska…3,1 [może o Domicjanie?]; na arenie amfiteatru ożywają mitycz-
ne opowieści…6,3; podczas organizowanych przez niego igrzysk na 
arenie występują nawet kobiety…7,2; 8,3; sprowadził na igrzyska noso-
rożce…11,1 [może o Domicjanie?]; słoń uwielbił go pokłonem…20,1; wy-
kazał łaskawość przy rozstrzygnięciu wyniku walki gladiatorów…23,2; 
umiał pokazać na arenie poczynania Orfeusza…24,2; panem fal…28,2; 
przyznał laur zwycięstwa obu pojedynkującym się gladiatorom…31,4. 
9. 11; (apostrofa)…32,1; dzikie zwierzęta oddają mu cześć, ma boski 
majestat…33,3. 7; naumachia Augusta była nieporównanie skromniej-
sza niż ta urządzona przez niego…34,3; bezpośredni zwrot do wład-
cy…35,1[2] 

bóg (deus)…20,4  
cesArski byczek (Caesaris [atque Iovis] iuvenci)…19,3. 4 (‒) 
cesarskie łowy (Caesarea Diana)…14,1  
cesarskie trąby (Caesarea tuba)…34,10
cezArA AmfiteAtr (Caesareum amphitheatrum), tj. Koloseum…1,7  
princeps / władca (princeps)…5,2; 12,6 (może o Domicjanie?); 23,4; 33,6 

Vetustas patrz personifikacje / przeszłość

Wenus (Venus), (mit.) bogini miłości; też pragnęła służyć Cezarowi…7,2  
werus (Verus), gladiator; przeciwnik Pryskusa i równorzędny zwycięzca pojedyn-

ku…31,1  
władca patrz Tytus / princeps
włócznia patrz broń

zwierzęta
bawół (bubalus)…26,10 
byk, byki, byczek, byczki (taurus, tauri / iuvenci) (także mit.)…6,1; 11,4(bis); 

18,1; 19,1. 2. 3; 20,2; 22,1[2]; 26,6. 9; 32,3. 7  
dzik (aper), (także mit.)…17,2  

patrz erymantejski dzik
koń, koński (equus, equi)…3,4; 34,6 
leopArd (pardus)…17,7 
lew (leo)…8,1; 12,1; 17,5; 21,3; 26,11; 32,3       
łania (damma)…33,1  
niedźwiedź / niedźwiedzica (ursus / ursa)…13,1; 17,3; 24,7; 25,1[2]; 26,5  

patrz kaledoński niedźwiedź
patrz lukański niedźwiedź

nosorożec (rhinoceros)…11,1[2]; 26,1. 4 (‒)  
psy (canes)…33,4 

patrz molossy
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ptAk, ptAki (avis)…9,2; 13,2 (‒); 24,6 
słoń (elephas)…20,1; 22,4     
świnia

dzika świnia (sus fera)…16,1  
locHa/ maciora prośna (gravida sus / mater sus)…14,2; 15,1/2. 5 (‒)  
prosiątko (partus)…16,3  

tygrysicA (tigris)…21,2  
zwierz, zwierzyna, zwierzę, zwierzęta (ferae, fera) (także mit.)…12,6; 13,6; 

14,8; 15,6; 24,5; 26,2; 33,8  
bestie (fera, ferae)…32,8. 12 
trzody (pecus)…24,5 

żubr (vison)…26,10  

żubr patrz zwierzęta


