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Poniżej zamieszczamy Księgę widowisk w osiemnastowiecznym tłu-
maczeniu Józefa Epifaniego Minasowicza, który swój przekład publikował 
dwukrotnie: w 1759 i 1766 r. Edycja pierwsza ukazała się pod tytułem: 
M. Valerii Martialis „Spectaculorum liber”. Marka Waleryjusza Marcyjali-
sa „Księga widoków rzymskich Domicyjana cesarza”, przekładania J.E.M. 
(Warszawa: Drukarnia Mitzlerowska, 1759).

Oprócz łacińskiej i polskiej wersji wiersza na herb Junosza (s. 2) oraz 
przedmowy, skierowanej do Józefa Andrzeja Załuskiego (s. 3‒4) z okazji 
aktu konsekracji przy obejmowaniu biskupstwa kijowskiego, na s. 6‒23 
znajdują się przekłady epigramów z Liber spectaculorum, przy czym po 
stronie lewej mamy ich wersję łacińską, a po prawej ‒ polską (dzięki czemu 
możemy bez trudu wychwycić różnice w przekładzie wynikające z innego 
brzmienia podstawy). Druczek (formatu quarto) liczy 20 kart, a pozostałe 
strony (22‒39) wypełniają tłumaczenia innych epigramów Marcjalisa po-
wiązane tematycznie z wierszami z Liber spectaculorum. Translator pomi-
nął epigram 6. (incipit: „Iunctam Pasiphaen Dictaeo credite tauro”), 25. (in-
cipit: „Orphea quod subito tellus emisit hiatu”) oraz 36. (incipit: „Cedere 
maiori virtutis fama secunda est”).

Już w tytule zbiorku ujawnia się przekonanie dawnych wydawców, że 
Marcjalis ułożył swoją „księgę” dla cesarza Domicjana, a nie jego starszego 
brata Tytusa, jak zgodnie uważa się dzisiaj.

Edycja druga, oprócz epigramów z Księgi widowisk, zawiera tłuma-
czenia wielu innych epigramów, jak informuje karta tytułowa: Marka 
Waleryjusza Marcyjalisa „Księga widoków rzymskich Domicyjana cesa-
rza” tudzież epigrammata wybrane z ksiąg jego XII, przekładania Józefa 
Epifaniusza Minasowicza K[anonika] K[ijowskiego] J[ego] K[rólewskiej] 
M[ości] S[ekretarza] (Warszawa: Drukarnia Mitzlerowska, nakładem To-
warzystwa Literatów w Polszcze ustanowionego 1766). Znacznie obszer-
niejszy druk (formatu octavo) liczy 92 karty (k. a4 A‒L8; snlb. 8, slb. 176). 
Druk zawiera dwie przedmowy: do księcia Adama Czartoryskiego, generała 
ziem podolskich, oraz „Do łaskawego Czytelnika”. Wszystkie epigramy 
mają tylko wersję polską, a sam autor pisze, iż „księga… o Widokach rzym-
skich” została tu „przydrukowana”. Interesujące nas epigramy znajdują się 
na s. 1‒10.
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Przekład Minasowicza zamieszczamy w transkrypcji, zaznaczając 
w przypisach te miejsca oryginału, których brzmienie różni się od przyjętej 
przez nas za podstawę wydania postaci tekstu (nie uwzględniamy różnic 
dotyczących wyłącznie grafii). Zachowano kolejność i numerację utwo-
rów według starego druku; duża cyfra arabska przy tytule odsyła do edy-
cji niniejszej. Za podstawę przyjęto dwujęzyczną edycję z 1759 r., którą 
porównano z wydaniem późniejszym, także kontrolowanym przez autora, 
odnotowując nieliczne różnice (zaznaczane kursywą).

M[ARKA] W[ALERYJUSZA] MARCYJALISA
Widoków księga

1
     Na gmach widoków Domicyjana cesarza
     najprzedniejsze budynki celujący
         napis I
   Niech Memfis cuda swoich piramid nie głosi,
    niech praca babilońskich murów nie wynosi,
   niech nie chwalą z wytwornych ozdób zbór Dyjany
    ni ołtarz z sarnich rogów przez bożka stawiany,
 5  niech na próżnym powietrzu Mauzoły wiszące
    nie wynoszą pochwały Karów zbytkujące ‒
   cesarski gmach widoków niech na czele stawa:
    niech to jedno ‒ za wszystkie ‒ dzieło głosi Sława!

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 6: „In amphitheatrum Caesaris praeferendum 
pulcherrimis aedificiis Epigramma I”.

w. 2 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „assiduus iactet nec Babylona labor”, Coleman: 
„Assyrius iactet nec Babylona labor”.

w. 3 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „nec Triviae templo molles laudentur honores”, 
Coleman: „nec Triviae templo molles laudentur Iones”.

w. 4 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „dissimuletque deum cornibus ara frequens”, Cole-
man: „dissimulet Delon cornibus ara frequens”.

w. 7 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „omnis Caesareo cedat labor amphitheatro”, Cole-
man: „omnis Caesareo cedit labor amphitheatro”.

w. 8 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „unum pro cunctis Fama loquatur opus”, Coleman: 
„unum pro cunctis Fama loquetur opus”.

2
     Do tegoż cesarza
     o jego strukturach
       II
   Tu, gdzie Słońca słup bliżej w obłoki zaziera
    i w pół drogi ruchomy gmach się rozpościera,
   pyszne podsienia cara okrutnego stały,
    a dom jeden plac miasta prawie zaległ cały.
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 5  Tu, gdzie miejsce widoków, wspaniałej postawy
    gmach się wznosi ‒ Nerona niegdyś były stawy;
   tu, gdzie słyną cieplice, Tytusowe dzieło,
    pyszne pole ubogim wciąż domy zajęło;
   tu, gdzie sień Klaudyjusza cień rzuca na placu,
 10   tym się już część ostatnia kończyła pałacu.
   Oddany Rzym Rzymowi za twych rządów, panie ‒
    lud ma teraz rozkoszne Nerona mieszkanie.55

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 6: „Ad eundem Caesarem de eius operibus. II”.
w. 8 pyszne pole ‒ przekład dosłowny: superbus ager.
	 wciąż ‒ bez żadnych luk / przerw [na inne budynki] // ciągiem.

3
     Do tegoż, na którego widoki
     ze wszystkich stron świata narody przybyły
         III
   Cesarzu, któryż naród tak odległy w świecie,
    by ‒ kto z niego spektator ‒ nie był w Rzymie przecie?
   Przybył tu rodopejski mieszkaniec od Hemu
    i Sarmata przywykły mleku kobylemu,
 5  i ów, co w pierwszym źrzódle Nil odkryty pije,
    i ów, w którego Tethys ostatnia ląd bije;
   przybiegł Arab, nie spóźnił swej Sabejczyk chwili,
    tu Cilices swym żółtym deszczem się skropili;
   z krętym w węzeł warkoczem przyszli Sykambrowie
 10   i wspacznym kędzierzawi włosem Murzynowie.
   Głos brzmi różnych ust, przecież wszystkich głos jednaki,
    gdy cię ojcem ojczyzny zwą ludu orszaki.

55 Por. ten sam epigram w tłumaczeniu Adama Stanisława Naruszewicza (za: 
A.S. Naruszewicza, B[iskupa] K[oadiutora] S[moleńskiego], Tłómaczenia rozmaite, 
t. IV, Warszawa: Drukarnia Nadworna J.K.Mci, 1778, s. 239):

XIX. Na pochwałę Domicyjana
z Marcyjal[isza]

   Tu, skąd gwiaździsty kolos bliżej z niebem gada,
   a z ziemi gmach sceniczny powstaje i siada,
   połyskał nienawisny dwór, a swym ogromem
   połknąwszy inne domy, jednym został domem.
 5  Tu, gdzie amfiteatrum zasiadło szanowne,
   były stawy Nerona i ostępy łowne,
   a gdzie Tyta cieplice rzędem stoją długiem,
   krajał nieużyteczny zbytek role pługiem.
   Gdzie Klaudyjskie chłodniki letnie chłodzą znoje,
 10  tam dopiero Dom Złoty widział kresy swoje.
   Ujrzał Rzym siebie w sobie, a jednego zbytek
   twym darem, Cezar, w ludu zmienił się pożytek!
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tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 8: „Ad eundem, ad cuius spectacula ex omnibus 
orbis regionibus gentes advenisse dicit. III”.

w. 9 sykambrowie ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „Sicambri”, Coleman: „Sugambri”.
w. 11 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „Vox diversa sonat populorum, est vox tamen 

una”, Coleman: „Vox diversa sonat populorum, tum tamen una est”.

4 i 5
     Do tegoż,
     że wygnał potwarców, czyli szczwaczów
     lub zauszników dworskich
         IV
   Gmin ciężki pokojowi, gmin spoczynek rwący,
    na wydarcie dóbr cudzych troskliwie czujący,
   wiedzion z zelżywą cechą ‒ plac nie objął winnych:
    idzie sam na wygnanie ten, co szczwał niewinnych.
 5  Tuła się zbiegły z Rzymu oskarżyciel skrycie ‒
    ty, co żyjesz, cesarskiej przypisz łasce życie.

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 8: „Ad eundem, quod expulerit delatores. IV”.
szczwaczów ‒ „szczwacz” to dosłownie ‘człowiek biorący udział w nagonce na 

zwierzynę podczas polowania, tropiący ją, szczujący psami’; tu przenośnie: 
‘donosiciel, oskarżyciel, denuncjant’.

w. 1 Gmin	ciężki	pokojowi ‒ tłuszcza wroga pokojowi / nastająca na pokój.
w. 2 na	wydarcie	dóbr	cudzych	troskliwie	czujący ‒ nieustannie czyhający na cudze 

dobra.
w. 3 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „traducta est titulis nec cepit arena nocentes”, 

Coleman: „traducta est †getulis† nec cepit harena nocentis”.
wiedzion	z	zelżywą	cechą ‒ prowadzony z piętnem / z oznakami swojej hanieb-

nej działalności / swego haniebnego zajęcia.
w. 6 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „impensis vitam principis annumeres”, Coleman: 

„haec licet impensis principis adnumeres”.

7 i 8
     Podchlebnie chwali Domicyjana,
     za którego i rzymskie damy polowały
         VI
   Żeć waleczny Mars w bitnej zbroi dokazuje,
    nie dość cesarzu, jeszcze i Wenus harcuje.
   Zabitego w nemejskiej lwa kniei głosiła
    ‒ szlachetne Herkulesa dzieło ‒ Sława miła.
 5  Niech milczy starożytność ‒ w twych igrzyskach biała,
    widzieliśmy, toż samo płeć dokazywała.

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 8: „Blanditur Caesari de venatione mulierum. VI”.
w. 1‒2 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „Belliger invictis quod Mars tibi saevit in armis, 

/ non satis est, Caesar; saevit et ipsa Venus”, Coleman: „Belliger invictis quod 
Mars tibi servit in armis, / non satis est, Caesar; servit et ipsa Venus”.
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w. 4 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „Prostratum Nemees et vasta in valle leonem / 
nobile Herculeum Fama canebat opus”, Coleman: „Prostratum vasta Nemees in 
valle leonem / nobilis Herculeum Fama canebat opus”.

w. 6 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „haec iam feminea vidimus acta manu”, Coleman: 
„hoc iam feminea vidimus acta manu”.

9
     Kara Wawrzka
       VII
   Jak niegdyś Prometeusz przykuty do skały
    odrosłą pasł wątrobą sępa przez czas cały,
   tak pierś gołą wystawić przyszło niedźwiedziowi
    wiszącemu na drzewie prawdziwieWawrzkowi.
 5  Drgały stargane żyły, krew z członków pluszczała,
    w całym ciele nie było nigdzie znaku ciała.
   Odniósł karę na koniec za morderstwo ojca
    czy że w pana utopił karku miecz, zabojca,
   czy ‒ świętokradźca ‒ z złota że złupił kościoły,
 10   czy Rzym srogim chciał ogniem obrócić w popioły.
   Przeszedł występkiem wieści starożytnej zbrodnie,
    w nim też kara bajeczna ziściła się zgodnie.

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 10: „Poena Laureoli. VII”.
wawrzka ‒ tak tłumacz spolonizował imię Laureolus, czyli dosłownie ‘Wawrzy-

nek’ (laurus ‒ ‘laur, wawrzyn’), celnie zastępując przyrostek -ulus / -olus, 
służący w łacinie do budowy wyrazów zdrobniałych, polskim przyrostkiem 
-ek pełniącym tę samą funkcję.

w. 3 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „nuda Caledonio sic pectora praebuit urso”, Cole-
man: „nuda Caledonio sic viscera praebuit urso”.

w. 4 prawdziwie ‒ naprawdę / w rzeczywistości.
w. 7 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „Denique supplicium dederat necis ille paternae”, 

Coleman: „Denique supplicium <meruit quo crimine tantum?>”.
w. 12 bajeczna ‒ tu: mityczna.

10
     O Dedalu
      VIII
   Dedalu, gdy cię szarpał niedźwiedź, mruk obrosły,
    jakbyś wtenczas rad skrzydła miał, by cię uniosły.

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 10: „De Daedalo. VIII”.
w. 1 mruk	obrosły ‒ wydający chrapliwe mruczenie i pokryty gęstą sierścią, także: 

samotnik o grubym futrze.
w. 2 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „quam cuperes pennas tunc habuisse tuas”, Cole-

man: „quam cuperes pennas nunc habuisse tuas”.
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11
     O nosorożcu walczącym z bykiem
         IX
   Wykonał wystawiony na placu gonitwy,
    jakie nie obiecywał, nosorożec bitwy.
   O, jak strasznym srożył się gniewem, jak był nosem
    silny, gdy bykiem miotał, jak piłką, pokosem!

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 10: „De rhinocerote pugnante cum tauro. IX”.
w. 4 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „Quantus erat cornu, cui pila taurus erat”, Cole-

man: „Quantus erat taurus, cui pila taurus erat”.
bykiem	miotał,	jak	piłką,	pokosem ‒ podrzucał byka niczym piłkę, tj. tak lekko, 

jak podrzuca się ścięte jednym machnięciem kosy zboże lub trawę.

12
     O lwie, który mistrza swego obraził
         X
   Obraził lew niewdzięcznym pyskiem karmiciela,
    gdy tak znajome zgwałcić ręce się ośmiela,
   lecz odniósł godne kary za występek śmiały
    i ‒ co bicza znieść nie chciał ‒ zniósł śmiertelne strzały.
 5  Cóż ludzi jakie pod tym panem obyczaje,
    który prawa ludzkości srogim źwierzom daje?

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 10: „De leone, qui gubernatorem offendit. X”.
w. 5 cóż ‒ co dopiero.
w. 6 prawa	ludzkości ‒ prawa obowiązujące ludzi.

13
     O niedźwiedziu usidlonym
        XI
   Bieżąc, niedźwiedź po krwawym gdy się piasku miota,
    zgubiwszy ślad ucieczki, w sidłach się umota.
   Lśniący oszczep żeleźcem niech już teraz spocznie,
    niech nie lecą rzucone z rąk dziryty, włocznie.
 5  Niech łowiec po powietrzu za zdobyczą godzi,
    gdy źwierza łapać sztuką ptasznika uchodzi.

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 10: „De urso viscato. XI”.
w. 4 dziryty,	włocznie ‒ dziryt to ‘krótka włócznia o niewielkim i wąskim grocie’, 

ale dziryd (taki udźwięczniony zapis w starym druku) / dziryt (tur. dzirid) to 
w pierwotnym znaczeniu ‘niewielki pocisk noszony przy pasie w ilości nie więk-
szej niż trzy w jednej pochwie na miecz’, a zatem można by frazę „dzirydy 
włocznie” rozumieć jako: ‘groty włóczni’.

w. 6 uchodzi ‒ przystoi / wypada / pasuje.
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14
     O maciorze, która płód swój raną wypuściła
          XII
   Podczas gonitw cesarskich za źwierzami w kniei,
    gdy grot utkwił w maciorze będącej w nadziei,
   wyskoczył płód żyjący z biednej matki rany.
    Lucyno, czyż to sposób rodzenia słychany?
 5  Pociskami by więcej umrzeć była rada,
    by wszystka drogą na świat tą wyszła gromada.
   Któż sprzeczy, że się z martwej matki Bakchus rodzi,
    gdy tym sposobem dziczek z maciory wychodzi.

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 12: „De sue, quae ex vulnere peperit. XII”.
w. 7 sprzeczy ‒ zaprzeczy.

15
     O tejże
      XIII
   Srogim pchnięta pociskiem, gdy ranną została
    maciora, razem życie straciła i dała.
   O, jak pewny grot, ręka niechybna w tej mierze
    była ‒ Lucyny ręka być musiała, wierzę!
 5  Doznała, ginąc, bóstwa Dyjany obojej:
    z rozwiązania ‒ jak macierz, jak źwierz ‒ z rany swojej.

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 12: „De eadem. XIII”.

16
     O maciorze pełnej
       XIV
   Dzika maciora z łona dojrzałego brzemię,
    stawszy się z rany matką, wypuszcza na ziemię.
   Matka pada, nie leży płód, lecz się porywa ‒
    o, jak w nagłych przypadkach rozum się zdobywa!

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 12: „De sue praegnante. XIV”.

17
     O Karpoforze, łowcu nader silnym
         XV
   Dzik ubity, co wielką, Meleagrze, chwałą
    twą był ‒ dla Karpofora o jak rzeczą małą!
   On i w biegu niedźwiedzia oszczepem ugodził,
    który w kniei pod niebem północnym rej wodził;



140 Marcjalis    Księga widowisk

 5  on i lwa uspokoił ogromnej postawy,
    z którego i Herkules mógłby mieć dość sławy,
   i szybkiego dojechał rysia po pstrym grzbiecie ‒
    gdy brał chwały nadgrodę, mógł coś jeszcze przecie.

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 12: „De Carpophoro, venatore fortissimo. XV”.
w. 2 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „quantula Carpophori portio, fusus aper”, Cole-

man: „quanta est Carpophori portio, fusus aper”.
w. 8 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „praemia cum laudis ferret, adhuc pateram”, Cole-

man: „praemia cum laudem ferret, at hic pateram”.

18 i 19
     O byku, który Domicyjana
     w podobieństwie Herkulesa
     w niebo wyniósł
           XVI
   Że porwany byk z placu pnie się w górne strony,
    pobożności to dzieło, nie kunszt wyprawiony.
   Wiózł Europę przez morze byk, jako wie każdy,
    a teraz Alcydesa byk wniósł między gwiazdy.
 5  Cesarza i Jowisza zrównaj teraz byka ‒
    równy ciężar gdy nieśli, wyżej ten pomyka.

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 14: „De tauro, qui Herculem sustulit in coelum. XVI”.
w. 5 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „Caesaris atque Iovis confer nunc schema iuvenci”, 

Coleman: „Caesaris atque Iovis confer nunc, Fama, iuvencos”.

20
     O upokorzonym słoniu
       XVII
   Cesarzu, żeć pokorne słoń chyli ukłony,
    od którego dopiero byk był przestraszony,
   nie z rozkazu to czyni, nie z mistrza ćwiczenia ‒
    wierz mi: bóstwo twe czuje z jakiegoś natchnienia.

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 14: „De supplice elephante. XVII”.
upokorzonym ‒ spokorniałym, łagodnym.

w. 4 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „crede mihi, numen sentit et ille tuum”, Coleman: 
„crede mihi, nostrum sentit et ille deum”.

21
     O tygrzycy i lwie od niej poszarpanym
         XVIII
   Lizać rękę mistrzowską przywykła tygrzyca,
    co łożyska hyrkańskich gór sobą zaszczyca,
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   sroga, paszczą zajadłą lwa podarła w pasy:
    rzecz nowa i żadnymi nie słychana czasy.
 5  Nie śmiała nic takiego, póki w lesiech żyła,
    gdy się do nas dotarła, srogości nabyła.

tytuł ‒ Minasowicz, , tekst łaciński s. 14: „De tigride et leone ab illa lacerato. XVIII”.
w. 1 mistrzowską ‒ tj. tresera.
w. 2 co	łożyska	hyrkańskich	Gór	sobą	zaszczyca ‒ która broni legowisk w górach 

hirkańskich; mowa o matce zajadle broniącej młode tygrysięta.
w. 3 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „saeva ferum rabido laceravit ore leonem”, Coleman: 

„saeva ferum rabido laceravit dente leonem”.

22
     O słoniu, który byka zabił
        XIX
   Co dopiero przez cały plac, gniewem wzruszony,
    porwane ciskał piłki byk w powietrzne strony,
   padł na koniec, przejęty kłami słoniowemi,
    myśląc, że słonia porwie tak łacno od ziemi.

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 14: „De elephante, qui taurum interfecit. XIX”.
w. 3 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „occubuit tandem cornuto ardore petitus”, Coleman: 

„occubuit tandem cornuto dente petitus”.
przejęty ‒ przebity.

w. 4 łacno ‒ łatwo / lekko.

23
     Przymila się cesarzowi,
     którego z powolności chwali
        XX
   Gdy ci, by się bił Miryn chcą, by Tryumf ‒ owi,
    cesarz dwu rąk skinieniem dogadza ludowi.
   Nie mógł lepiej spór śmieszny pogodzić w tej chwili,
    o dziwny dowcip pana ‒ oba się wraz bili!

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 14: „Assentatur Caesari, quem ab indulgentia 
commendat. XX”.

z	powolności ‒ ulegle.
w. 1 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „Dum peteret pars haec Myrinum, pars illa Trium-

phum”, Coleman: „Cum peteret pars haec Myrinum, pars illa Triumphum”.
w. 4 o	dziwny	dowcip	pana	‒	oba	się	wraz	bili ‒ o godna podziwu przemyślność 

władcy, która nie mogła lepiej załagodzić niepoważnego sporu ‒ obaj walczyli 
ze sobą jednocześnie / naraz.



142 Marcjalis    Księga widowisk

24
     Do cesarza o bajce Orfeusza
     na placu igrzysk wyprawionej
        XXI
   Ten widok, co nim górę rodopejską bawił
    Orfeusz, plac ci igrzysk, cesarzu, wystawił.
   Czołgały się opoki, przedziwny dokoła
    las biegał, jaki gaj był hesperyjski zgoła.
 5  Zbiegło się różnych bydląt i źwierza niemało,
    wiele ptastwa nad głową wieszcza się zwieszało.
   Lecz sam leżał zdrapany od niedźwiedzia straśnie ‒
    to w samej rzeczy było, tamto ‒ tylko baśnie.

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 16: „Ad caesarem de Orphei fabula in amphi-
theatro exhibita. XXI”.

w. 5 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „Adfuit inmixtum pecudum genus omne ferarum”, 
Coleman: „Adfuit inmixtum pecori genus omne ferarum”.

w. 8 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „Haec tamen ut res est facta, ita ficta alia est”, 
Coleman: „Haec tantum res est facta παρ’ ἱστορίαν”.

26 [w. 1‒6]
     O walce nosorożca z niedźwiedziem
         XXII
   Gdy drażnią nosorożca mistrzowie ze strachem,
    a długim złość się zbiera w bestyi zamachem,
   zwątpiono, z obiecanych że nic walk nie będzie.
    Atoli znana przedtym wściekłość mu przybędzie,
 5  bo ciężkiego niedźwiedzia tak wziął na dwa rogi
    i podniósł, jak zwykł miotać byk piłkami srogi.

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 16: „De rhinocerote pugnante cum urso. XXII”.
w. 4 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „sed tamen is rediit cognitus ante furor”, Coleman: 

„sed tandem rediit cognitus ante furor”.
w. 5 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „Namque gravem gemino cornu sic extulit ursum”, 

Coleman: „Namque gravem cornu gemino sic extulit ursum”.

26 [w. 7‒12]
     O Karpoforze, łowczym,
     którego z sprawnej dzielności chwali
         XXIII
   Jak pewnym trafem dzielna oszczepy na źwierza
    Karpofora młodego prawica wymierza!
   On dwa zabił, choć karku obrotnego, byki,
    jemu srogi ustąpił bawół i żubr dziki;
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 5  lew na ostre wpadł groty, gdy przed nim ucieka ‒
    niech teraz gmin na późne turnieje narzeka!

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 16: „De Carpophoro venatore, quem a dexteri-
tate laudat. XXIII”.

w. 1 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „Dorica quam certo venabula dirigit ictu”, Cole-
man: „Norica tam certo venabula derigit ictu”.

w. 3 karku obrotnego ‒ tj. zwinne; Minasowicz 1766: „karku ogromnego”.
w. 6 późne ‒ spóźnione / opóźniające się.

27
     O wodnej bitwie Domicyjana ces[arza]
         XXIV
   Jeśli późno z dalekiej kto przychodzisz strony
    pierwszy raz na ten patrzeć widok poświęcony,
   niech cię nie zwodzi flota i woda jak morze,
    bo tu ziemia dopiero była w tej przestworze.
 5  Nie wierzysz? Patrz, jak wodnej bitwy koniec będzie
    ‒ za chwilę rzeczesz: „Wżdyć tu morze było wszędzie!”.

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 16: „De naumachia Domitiani. XXIV”.
w. 2 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „cui lux prima sacri muneris ipsa fuit”, Coleman: 

„cui lux prima sacri muneris ista fuit”.
poświęcony ‒ tu: ‘świąteczny / uroczysty’, także: upamiętniający / przygotowany 

ku czci.
w. 5 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „Non credis? Spectes, dum laxent aequora Martem”, 

Coleman: „Non credis? Specta, dum lassant aequora Martem”.
w. 6 wżdyć ‒ przecież / zaiste / doprawdy.

28 i 29
     O Leandrze, żołnierzu wodnym
         XXV
   Że ci nocna, Leandrze, rzeka przepuściła,
    przestań się dziwić ‒ rzeka cesarza to była!
   Gdy płynął do kochanki swej Leander śmiały
    i już, zmordowanego, fale zalewały,
 5  tak miał do wód natrętnych mówić w swym kłopocie:
    „Przepuśćcie mi, gdy śpieszę, zatopcie w powrocie!”.

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 18: „De Leandro naumachiario. XXV”.
żołnierzu	wodnym ‒ tj. biorącym udział w naumachii.

w. 6 Minasowicz, tekst łaciński: „Parcite, dum propero, mergite, dum redeo”, Cole-
man: „Parcite, dum propero, mergite, cum redeo”.
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30
     O pływaczach
     różne w wodzie igrzyska czyniących
         XXVI
   Rozigrały się morskich nimf po wodzie chory,
    różne w powolnych nurtach wyrażając wzory:
   to z nich był trójząb groźny, to kotwica krzywa,
    to się zdały być wiosłem, to ‒ że okręt pływa,
 5  to błysnęły żeglarzom miłą gwiazdą nagle,
    to się w dęte poczęły rozpościerać żagle.
   Któż te znalazł na wodzie tak kunsztowne dzieła?
    Lub je Tethys uczyła, lub sama pojęła.

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 18: „De natatoribus varios in aquis ludos facien-
tibus. XXVI”.

w. 3 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „Fuscina dente minax nexu fuit, anchora curvo”, 
Coleman: „Fuscina dente minax recto fuit, ancora curvo”.

w. 5 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „et gratum nautis sidus fulgere Laconum”, Cole-
man: „et gratum nautis sidus fulgere Laconas”.

w. 7 znalazł ‒ wynalazł.
w. 8 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „Aut docuit lusus hos Tethys aut didicit”, Coleman: 

„Aut docuit lusus hos Thetis aut didicit”. Nastąpiła tu zamiana dwóch bóstw, 
jakkolwiek związanych z morzem, które zresztą często mylono ze względu na 
podobieństwo imion, wyraźnie różniących się tylko w grece. Wydanie dzisiej-
sze (i ‒ jak można przypuszczać ‒ także edycje wcześniejsze, jako że słowo to 
nie pojawia się w aparacie krytycznym) mówi o Thetydzie (Θέτις [Thétis]), jed-
nej z Nereid, czyli córek Nereusa i Doris, wnuczce (ze strony ojca) Gai i Oke-
anosa/Pontosa, małżonce Peleusa i matce Achillesa. Natomiast Minasowicz od-
wołuje się do Tethydy (Τηθύς [Tethýs]), bogini personifikującej płodność morza, 
najmłodszej tytanidy, córki Uranosa i Gai, małżonki i siostry Okeanosa, matki 
rzek świata. Thetyda była wnuczką Gai, a Tethyda jej córką. Por. niżej, 34,4.

sama	pojęła ‒ tj. niejako ona uczyła się kunsztu od występujących pływaczek.

32
     Chwali podchlebnie cesarza
     z bitwy Karpofora z bestyjami walczącego
         XXVII
   Cesarzu, gdyby dawne wieki Karpofora
    przyniosły, świat by nie znał nigdy cudotwora,
   nie bałby się nemejski bór lwa ani byka
    Maraton, ani Arkas menalskiego dzika!
 5  Ta ręka zbrojna Hydrze siedm łbów wraz by starła,
    ta by ducha Chimerze od razu wydarła.
   Sam by zmógł, bez Medei, ogniem tchnące woły,
    wywiódłby Hezyjonę z Andromedą społy.
   Niech liczy Herkulesa prac dwanaście Sława,
 10   większa to sztuk dwadzieścia źwierza ubić sprawa.
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tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 18: „Blanditur Caesari de pugna Carpophori 
bestiarii. XXVII”.

w. 2 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „iam nullum monstis orbe fuisset opus”, Coleman: 
„†non amarathon cum† barbara terra †fera†”.

w. 5 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „Haec armata manus hydrae mors una fuisset”, 
Coleman: „Hoc armante manus hydrae mors una fuisset”.

wraz	by	starła ‒ naraz / jednocześnie by unicestwiła / doszczętnie zniszczyła.
w. 6 od razu ‒ jednym ciosem; Minasowicz 1766: „do razu”.
w. 7‒8 ‒ Minasowicz, tekst łaciński (w. 7‒8)                 Coleman (w. 7‒10):
  

Ignipedes posset sine Colchide vincere tauros, Igniferos possit sine Colchide iungere tauros,
 solvere et Hesionam solus et Andromeden.  possit utramque feram vincere Pasiphaes.
   Si vetus aequorei revocetur fabula monstri,

    Hesionen solvet solus et Andromedan.

34
     Pochwała Augusta,
     którego wodne gonitwy
     przy Domicyjanowych uniża
        XXVIII
   Augusta była chwała zwierać z sobą floty,
    do morskich gonitw trąbą dodawać ochoty.
   Cząstkać to u naszego cesarza ‒ widziała
    nieznane Tethys źwierza na wodzie zdumiała;
 5  widział na gruncie morskim zapędy wozowe
    i rozumiał być Tryton konie Neptunowe;
   Nereusz gdy do bitwy swe okręty sprawia,
    pieszo brodzić po płynnej wodzie się obawia.
   Co igrzyska, widoki, co mają zawody
 10   do widzenia, cesarskieć wystawiły wody.
   Precz Fucyn, precz Nerona stawy z wodą mętną ‒
    ta jedna bitwa wiekom niech będzie pamiętną.

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 20: „Laus Augusti, cuius naumachiam Domitiani 
naumachiae postponit. XXVIII”.

uniża ‒ pomniejsza.
w. 1 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „Augusti laudes fuerant committere classes”, Cole-

man: „Augusti labor hic fuerat committere classes”.
w. 3 cząstkać	to ‒ to [jest] drobnostka / drobiazg.
w. 4 TeThys ‒ Minasowicz, tekst łaciński (s. 20): „Thetis”; Minasowicz, tekst polski 

(s. 21): „Tethys”; Coleman: „Thetis”.
w. 5 zapędy	wozowe ‒ wyścigi rydwanów.
w. 6 rozumiał	być ‒ rozumiał, że [to] są.
w. 7 sprawia ‒ szykuje.
w. 8 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „abnuit in liquidis ire pedester aquis”, Coleman: 

„horruit in liquidis ire pedestris aquis”.
w. 9 widoki ‒ przedstawienia / widowiska.
w. 10 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „dives Caesarea praestitit unda tibi”, Coleman: 

„dives Caesarea praestitit unda tuba”.
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wystawiły ‒ ukazały / przedstawiły / wyobraziły.
w. 11 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „Fucinus et pigri taceantur stagna Neronis”, Co-

leman: „Fucinus et Teucri taceantur stagna Neronis”.

31
     O Prysku i Werym, szermierzach,
     którzy długo z sobą równymi siłami walczyli
         XXIX
   Gdy się ciągną Pryskowe, ciągną walki Wera
    i Mars równy przy stronach długo się opiera,
   lud z krzykiem dla szermierzy prosi uwolnienia,
    atoli swej ustawy cesarz nie odmienia
 5  (ta była: na znak palca spór wieść do sił schyłku):
    cesarz, co się godziło, dał jeść dla posiłku.
   Znalazł się jednak koniec równej bitwy daléj:
    równie się bili, równie w siłach szwankowali ‒
   posłał cesarz obojgu palmy, posłał laski;
 10   te dary wzięła dzielność dowcipna, te łaski.
   Za twych rządów to tylko, cesarzu, się stało:
    gdy się dwóch biło, przy dwóch zwycięstwo zostało.

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 20: „De prisco et Vero gladiatoribus, qui diu 
Marte dubio pugnaverant. XXIX”.

w. 1 się	ciąGną ‒ przedłużają się.
pryskowe ‒ Minasowicz 1766: „Pryskowie”; errata druku: „Pryskowe”.
wera ‒ Werusa.

w. 2 mars	równy	przy	stronach	dłuGo	się	opiera ‒ i wynik pojedynku / walki długo 
pozostaje nierozstrzygnięty na korzyść żadnej ze stron.

w. 6 dla	posiłku ‒ dla posilenia się / wzmocnienia się.
w. 7 daléj ‒ później.
w. 10 wzięła…	te	łaski ‒ tj. zaznała łask cesarza.

dzielność	dowcipna ‒ zręczne / wyćwiczone męstwo.

33
     O sarnie i chartach
       XXX
   Gdy pierzchliw‹i›e przed charty mknie rączymi skoki
    sarna, różną im czyniąc sztuką w pędzie zwłoki,
   stanie u nóg cesarza w proszącej postawie,
    z pokorą, a tu się jej psy nie tknęły prawie.
 5  Bóstwo cesarz ma, święta moc jest, władza święta ‒
    wierzcie: zwyczaju kłamać nie mają źwierzęta.

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 20: „De dama et canibus. XXX”.
w. 1‒6 Wersja Minasowicza jest krótsza o 2 wersy: tłumacz pominął wers 6. oraz, co 

oczywiste, nieistniejący pierwszy wers dystychu, tj. wersy 5‒6 edycji Coleman.
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w. 1 pierzchliw‹i›e ‒ poprawka wydawcy (tak też Minasowicz 1766); pierzchliwe 
‒ druk (bł.; określenie na zasadzie inwersji musiałoby się odnosić do chartów).

w. 2 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „et varia obliquas necteret arte moras”, Coleman: 
„et varia lentas necteret arte moras”.

w. 4 prawie ‒ rzeczywiście / w istocie.
w. 5 ‒ Minasowicz, tekst łaciński: „Numen habet Caesar: sacra est vis, sacra pote-

stas”, Coleman: „Numen habet Caesar: sacra est haec, sacra potestas”.

35
     Do cesarza, przed którym wymawia
     wiersze swoje porywczo pisane
         XXXI
   Jeśli w sercu łaskawym mieści się ekskuza,
    wybacz skwapliwym wierszom, prosi moja Muza.
   Nie zasłużył na twoje nieupodobanie
    wiersz nagły, co się śpieszy podobać ci, panie!

tytuł ‒ Minasowicz, tekst łaciński s. 22: „Ad Caesarem, cui excusat carmina extemplo 
facta. XXXI”.

wymawia ‒ usprawiedliwia / tłumaczy.
w. 1‒4 ‒ wersja Minasowicza jest dłuższa o 2 wersy względem oryginału; w. 1‒2 to 

właściwie interpretacja słów: „Da veniam subitis” z pierwszego wersu Marcjalisa.


