
SKOROWIDZ

Skorowidz obejmuje wyłącznie treść fragmentów (pominięto m.in. hipotezy oraz cytaty 
z komedii Arystofanesa nieuznawane za parodie Eurypidesowego tekstu, w niniejszym 
wydaniu wyróżnione kursywą). Dobór haseł i ich klasyfikacja mają charakter arbitralny, 
a w obrębie hasła, szczególnie przy terminach bardzo pojemnych (np. „bieda a bogactwo”, 
„płeć” czy „kobieta a mężczyzna”), rejestrowano tylko wystąpienia uznane ‒ znów arbi-
tralnie ‒ za najistotniejsze. Skorowidz ma charakter synoptyczny, tzn. lokalizacje dotyczą-
ce np. sformułowania „ubogi lud” znajdują się zarówno pod hasłem ‘b(B)ieda’, jak i pod 
hasłem ‘lud’.

Pierwsza cyfra po przecinku oznacza numer fragmentu, druga ‒ numer wersu w ob-
rębie dłuższego fragmentu (we fragmentach krótszych niż 10 wersów ich numerów nie 
wyodrębniano). Jakie tytuły kryją się za poszczególnymi numerami tragedii czy dramatów 
satyrowych, najłatwiej zorientować się po spisie treści lub tzw. żywej paginie.

Zapis haseł sprowadzono do abstraktów, bezokoliczników, pierwszego przypadku 
deklinacji w liczbie pojedynczej (niekiedy tylko rozróżniając rodzaje) oraz do rodzaju 
męskiego, zatem nie odpowiada on dokładnie formie gramatycznej pojawiającej się w tek-
ście. Brzmienie poszczególnych terminów odniesiono do języka polskiego, toteż zwłasz-
cza w miejscach, gdy tłumacz odchodzi od dosłownego przekładu i pojawiają się w nim 
np. inne niż w oryginale wyrazy, zwroty frazeologiczne czy idiomy charakterystyczne dla 
polszczyzny, w nawiasach podajemy brzmienie oryginalne. Numeracja wersów również 
odwołuje się tylko do przekładu (ale w olbrzymiej większości przypadków jest tożsama 
z oryginałem bądź przesunięcia dotyczą maksymalnie dwóch wersów). O ile hasło poja-
wia się tylko w jednym fragmencie, lokalizacje podawano w ciągu po haśle podstawo-
wym, kiedy jednak odmiankom hasła przyporządkowane są dwie lub więcej lokalizacji 
‒ wyodrębniano je przy stosownym podhaśle pod hasłem głównym.

Form zaprzeczonych oraz antonimów, z wyjątkiem określeń dotyczących „cech 
negatywnych” lub „pozytywnych”, należy poszukiwać pod formami głównymi, a form 
z przedrostkami pod wyrazami niezłożonymi, choć dla ułatwienia stosowano odnośniki.

Terminy greckie przytoczono po wybranych hasłach, w wypadku form rekonstruowa-
nych, a niekiedy i innych, kopiując brzmienie za wydaniami Kannichta lub Jouana i Van 
Looya.

Pogrubiono numery tragedii i dramatów satyrowych oraz numery fragmentów bez 
atrybucji.

Skróty:
I ‒ fragmenty tragedii
II ‒ fragmenty dramatów satyrowych
III ‒ fragmenty bez atrybucji (adespota) (dosłownie: ‘bezpańskie’)
(‒) ‒  termin nie ma odpowiednika w języku greckim (pojawia się tam np. tylko 

rodzajnik)
(bis) ‒  hasło powtarza się dwukrotnie, (ter) ‒ trzykrotnie, (quater) ‒ czterokrotnie, 

(quinquies) ‒ pięciokrotnie
→ ‒  odsyła bezpośrednio do podhasła w wypadku, gdy wystąpień hasła głów-

nego brak
[   ] ‒  tekst niepochodzący od Eurypidesa, będący efektem rekonstrukcji grec-

kiego oryginału
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(?)  ‒  tekst niepewny, np. uzupełnienie fragmentu papirusowego lub po-
prawka wydawcy

/ oraz // ‒  pojedynczy ukośnik oznacza podhasło, podwójny odsyła do kolejne-
go hasła głównego

agon…I 44,12 (z przeciwnych argumentów w każdej sprawie można złożyć) (ἀγών) 
architektura

elementy konstrukcji (także przenośnie)…I 13,2,5 (belki stropowe). 8 (bierwiona); 23,1,23 
(wrota) (‒); 29,14,47 (fundamenty państwa) (πόλεως βάθροι); 43,4 (fronton) (ἐν 
αἰετ]οῖσι); 7,17 (podesty) 

dach (także przenośnie) (στέγη)…I 29,25,51 (wali się); 38,9 (zamieszkać pod jednym ~) 
(κοινωνῇ δόμων); 40,14,261 (nad ~ unosi się dym) (κατ’ οἶκον); 43,5,7 (szukać ~ na 
jedną noc), 22,10 (cyprysowy); 44,41,76 

drzwi (także przenośnie) (θύραι)…I 40,14,254 (ich spojenia) (ἁρμοὶ πύλης). [313]; 43,7,15 
(παρά προθύροις); 18,11; III 127,12 

kolumny…I 22,6,1 (κίονες); 29,21 (przybytku) (περικίονες θάλαμοι) 
próg (także przenośnie) (δόμοι)…I 23,1,28 (siedzieć na ~ na nic); 40,14,259 (wpuścić za 

~). 269 (moje); 42,7 (wprowadzać w ~) 
domu…I 29,19,20 (στέγη); 42,8; 43,7,16 (εἴσοδοι) 
Hadesa…I 33,29,5 (δόμοι); 39,7,13 (‒) 
wstąpić w ~…I 23,1,7 (στέγη); 43,5,6 (μέλαθρα) 

elementy składowe…I 40,4,57 (wejście); 43,12,12 (podwórzec) (αὐλή); 44,38 (słup) 
(στῦλος), 41,130 (sypialnia) (εὐνατήριον); III 127,9 (kraty) (σφραγίσματα) 

brama (πύλαι)…I 28,7; 40,4,60; 43,5,4, 9,37; 44,41,117 
komnata/izba (θάλαμοι)…I 32,3,4; 43,21,[1090], 22,[3]; 49,3,8 (ślubna) (νύμφευμα); 

III 60,[12] (ojcowe) 
mur…I 6,6 (τεῖχος); 9,26,2 (πέργαμα); 29,26,91 (kamienne) (περίβολοι); 40,14,238 

(gwiaździste, wyzłocone) (δόμοι); 47,8 (bez ~) (ἄπυργος) 
patrz państwo

pokój…I 43,[6] (gościnne) (ἐν ξε[νῶσι); 44,38 (θάλαμοι) 
rygle (κλῇθρα)…I 40,14,223; 43,18,3; III 127,9 (μοχλοί) 
skarbiec…I 14,1,8 (θάλαμος) ; 40,14,222 (kamienny) (ξεστοὶ θάλαμοι). 253 (θησαυρίσματα) 
wnętrze…I 10,4 (τἄνδον); 44,41,83 (στέγα) 

typy budowli…I 1,1 (dom królewski) (δώματα τυραννικά); 2,1 (lesche); 40,1‒2 (stajnia) 
(ἱπποστάσεις); 4,72 (owczarnia) (ποῖμναι), 19 (gimnazjony) (γυμνάσια); 43,17,12 
(strażnice) (φρούρια); 46,18 (twierdza) (πόλισμα) 

pałac (δῶμα, δώματα)…I 8,1 (οἶκοι); 26,1,77 (μέλαθρα); 29,25,30. [54]; 40,4,56, 14,246 
(δόμοι). 252 (δόμοι); 43,9,13 (δόμοι), 18,4 

patrz dom // patrz kult / świątynia
argumenty…I 44,12 (przeciwne) (δισσοὶ λόγοι) 
armia patrz wojsko
astronomia

bieguny patrz zaraz niżej: niebo
dzień (ἡμέρα)…I 3,17; 9,19(bis) (~ za dniem pędzić); 15,13,8 (kolejny); 18,27,10 (uj-

rzeć); 31,1(bis) (nieszczęść) (ἦμαρ); 40,4,56; 43,27,1583 (jasny zabłysnął) 
(εὐάμερος); 44,6 (jego większa część), 41,133 (w ~); 46,17 (co przynosi) 
(ἦμαρ) 

codziennie / codzienny…I 31/32,10 (ἐφ᾿ ἡμέραν); 44,11 (‒) 
jeden (ἡμέρα)…I 18,16 (strąca i wynosi na szczyty); 43,20,[930] (ἡμ[) 
każdy…III 49 (uczy czegoś nowego) (ἀεὶ ἡμέρα); 84 (wśród wysiłków) (ἡμέρα) 
mrok (σκότος)…I 31,3,14; 37,19 (Hadesu), 20 
pory dnia…I 9,26,12 (wieczór) (ἑσπέρα); 40,4,56 (co dzień rano) (καθ᾿ ἡμέραν). 

69 (świt) (ὀρθρευομένα) 
światło ~…I 12,1; 14,11 (φάος); 37,13 (do czego zmusza) (φῶς), 19 (przyjemne) 

(φῶς); 44,41,8 
patrz czas / określenia względne

e(E)ter patrz żywioły
gwiazda (ἀστήρ, ἄστρον, ἄστρα)…I 17,9 (wskazać im szlak); 29,26,108; 39,7,20 

(płomienna niebieska); 41,4 (czytać ze wschodu ~), 11 (wieczorna, zaranna) 
(ἑσπέρας, ἐῷος); 43,30 (dwunastoznaczna); II 7,6 (wzejdą pod ziemię); III 82  
(być posłusznym ~ podczas żeglugi)

gwiaździsty…I 39,1 (ἀστεροειδέα); 40,14,238 (ἀστερωποί) 
księżycowy…I 29,16 (ciastka) (σελῆναι) 
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niebo / niebiosa (również w sensach teologicznym i przenośnym) (οὐρανός)…I 19,5,11 (ich bie-
guny) (οὐράνιος πόλος); 25,1(bis) (ponad nami; jak zwą to, co pomiędzy ~ a zie-
mią); 29,26,99 (dziedzina Dzeusa); 40,10,168 (libijskie) (αἰθήρ), 14,272 (ukryć się 
w ~) (αἰθήρ). [292]; 41,5 (~ i ziemia jednym były kształtem), 7,4 (nie wystarczy 
~ na spisanie win); 43,4 (wzrok podnosić ku ~) (αἰθήρ); III 20,9 (przepełnio-
ne deszczem); 22 (siedziba Dzeusa); 73 (spadać prosto z ~) (αἰθήρ); 76 (równo 
zmieszane nad nami); 113 (otwarte dla orła) (αἰθήρ); 151,6 (siedziba bogów) (θεοί 
Οὐρανίδαι) 

niebiański…I 40,14,228 (córa) (οὐράνια) 
niebieski…I 39,7,20 (gwiazda) (αἰθέρος ἀστήρ) 

noc (νύξ)…I 3,17, 18; 9,26,5; 13,2,11 (νυκτίπολος); 22,5; 37,13 (σκότος); 43,5,8, 12,12. 16 
(νύκτερος), 21,[1106] 

ciemność (σκότος)…I 28,1; 40,13,189; 46,18
sfery…I 40,10,174 (αἰθήρ) 
s(S)łońce…I 6,2; 13,5,49 (nie ujrzeć blasku ~); 15,13,11 (stracić światło ~); 24,9 (gdzie 

nie dochodzi) (ἀπρόσειλος); 40,1‒2 (jego promień); 46,2,6. 8 (wystawiać co na ~) 
(αὐγαί); III 151,9 (jego blask)

nasłoneczny…I 37,18 (bogowie) (ἀντήλιοι) 
słoneczny…I 47,9,8 (kwadryga) (τέθριπποι Ἡλίου) 

aulos patrz dźwięk / instrumenty

bać się / lękać się…I 9,25,55; 10,3 (roztrwonienia chwały dawnych trudów); 14,3 (mniej 
głupca siłacza niż mędrca słabeusza); 15,13,11 (stracić światło słońca); 43,16 (paste-
rze ~ grzebienia węża); 48,8 (gdy się jest słabym); III 83 (nie ma czego)

nie bać się…II 5,2; III 74
bajdurzenia patrz mowa
bakchant patrz kult / uczestnicy
barbarzyńca…I 9,1,14 (prowadzić ~, będąc Hellenem), 30 (Hellenowie nie mogą służyć ~); 

10,8 (hańbą dopuszczenie ~ do głosu); 29,22,13; II 7,4 (odstraszyć ~ rykiem)
barbarzyński…I 39,9 (kraj), 25 (natura)

bardziej patrz stopniowanie
barki patrz ciało / ręka
barwny patrz kolory i odcienie
bastardzi patrz ród
bawić (‘przebywać gdzie, zatrzymać się’)…I 27,7 (najczęstszym gościem) (συνοικῇ πλεῖστον) 
bawić się…I 6,13 (w ramionach czyich); 45,9

zabawki patrz przedmioty
zabawy…I 40,4,92 (ἐπιχάρματα); 45,8 (ἀθύρματα) 

beczki patrz przedmioty
belka patrz przedmioty
belki stropowe patrz architektura / elementy konstrukcji
berło patrz władza / oznaki władzy
bestia patrz zwierzęta / mityczne / potwór
bezbożny patrz kult / pobożność
bezczelny patrz określenia cech / negatywnych
bezdzietny patrz rodzina
bezkarnie / bezkarność patrz karać
bezkres / bezkresny patrz kres
bezkształtny patrz kształt
bezlitosny patrz litość
bezpłodny patrz płodzić
bezpotomny patrz rodzina
bezprawie patrz prawo
bezrozumny patrz rozum
bezsenny patrz sen
bezsilny patrz siła
bezwinny patrz wina
bezwstyd patrz wstyd
bękart patrz ród / bastardzi
biały patrz kolory i odcienie
biec patrz bieg
b(b)ieda (πενία)…I 6,11 (wyśmiewany, kto się do ~ przyznaje) (πένης); 14,1,17 (zawsze w ~) 

(δυστυχῶν κακῶς); 29,19,16 (co się wiąże z ~); 34,10,780 (posłaniec ~); 
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38,7 (krewna mądrości); 49,5 (najstraszliwsze z nieszczęść i wciąż roś- 
nie), 19 (najbrzydsza z bóstw); II 2 i 3,1,7 (sportowcy nie potrafią 
znieść ~) (οὐδ᾿ αὖ πένεσθαι) 

popadać / wpadać w biedę…I 6,10 (gdy dotyczy to ludzi szlachetnych) 
(πένητες ὄντες), 44,16 (οὐκ εὐδαιμονεῖ), 29 (nieświadomość ~) (νοσέω); 
48,12 (πένης); 50,4 (jak winien mówić ten, kto ~) (κακῶς πράσσω) 

biedak / biedota…I 7,6 (najlepiej zrobi, gdy umrze) (ἀνὴρ ἀχρήμων); 18,19 
(może nim być, byle dobrze mi życzył) (πτωχός); 29,19,7 (niech dostanie 
równą część z bogaczem). 27 (synowie uczciwych ~) (χρηστῶν πενήτων τέκνα); 
49,20 (jako ~ jest pokorny) (ἐνδεέστερος ὤν); III 60,14 (być ~ w gronie szla-
chetnych) (ἄνολβοι); 68 (ja ~) (πένης) 

biedny…I 6,11(bis) (~ człowiek; ~ bywają mądrzejsi od bogaczy) (πένης ἀνήρ, 
πένητες ἄνδρες); 9,8 (porwał się przemówić pośród znacznych) (πτωχὸς 
ὤν), 25,[30] (πτω]χὸς ὤν); 27,9(bis) (πένης, πένητες); 49,17 (~ i młody, 
i mądry) (πένης) 

niebiedny…I 9,25,30(?) (οὐ πτω[χ) 
biedować…III 133 (οὐ χαίρειν χρεών) 

(a bogactwo / bogaty / bogacz / zamożni)…I 6,10 (każdy chętniej daje podłemu bogaczowi 
niż biedakowi), 11 (biedni mądrzejsi od bogaczy); 7,6 (szlachectwo dla zamoż-
nych, dla biedaka śmierć); 27,9(ter) (gdyby lud ubogi rządził bez bogatych; czego 
nie mają biedni, dostarczą bogaci; zaszczyty bogatych tylko dzięki biednym); 
29,19,7 (i biedak, i bogacz niech dostaną równą część) (τῷ πλουσίῳ τε τῷ τε μὴ ἴσον); 
39,28 (biedak choć wolny, jest niczym, a bogaty niewolny zazna czci); 45,14 
(wolny, nawet biedak, jest bogaczem); III 68 (ja, biedak, nie chcę obdarzać bo-
gacza, bo będę uchodził za szaleńca lub żebraka)

nędza (πενία)…I 14,1,13 (znosić ~ z bólem); III 79 (~ ludzi widzą bogowie) (πάθη); 123 
(straszna) 

nędzarz…I 18,19 (πτωχοῦ κακίων); 49,7 (πένης) 
nędzny…I 14,7 (grosze); 18,24 (żniwo); 37,7 (dom); 39,26 (losy); III 100 (zwy-

cięstwo) 
ubóstwo (πενία)…I 14,1,5 (dola człowieka [jedna z trzech]). 12 (żyć w ~); 33,17 (żałosne, 

ale kształci dzieci)
ubogi…I 9,2 (strzępy szat) (πτώχ᾿ ἀμφίβληστρα); 27,9 (lud) (πένης) 

żebrak (πτωχός)…I 9,3, 16, 25,87 (πτωχ[) 
żebrać…III 68

biedny (‘ubogi’) patrz bieda
    (‘nieszczęśliwy’) patrz nieszczęście

bieg…I 43,8,37 (szybki) (ᾠκύπορο[ς), 20,[904] 
patrz sport / bieg

biec / biegać…I 40,14,252 (co sił w nogach). 258 (rozkaźnik); 42,6,4 (szaleńczo); 48,13 (pośród  
skał)

dobiegać (przenośnie)…I 44,41,83 (z wnętrza wołanie o pomoc)
przybiec…I 44,41,82 (z odsieczą)
wybiegać / wybiec skąd (przenośnie)…I 22,2,9; III 110 
zabiegać o co…I 24,8; 36,9 
zapobiegać czemu…I 34,3; 49,21 
zbiec do kogo / gdzie…I 43,23, 27,1602 
zbiegać się…I 22,2,12; 39,23; II 2 i 3,1,14 

pędzić…I 12,17; 40,10,168 
biegły (w czym) patrz określenia cech / pozytywnych
bieguny patrz astronomia / niebo
bierwiona patrz architektura / elementy konstrukcji
bitwa patrz wojna / walka
blade patrz kolory i odcienie
blask…I 4,5; 6,15; 17,8; 22,5; 29,26,76; 40,1‒2, 40,14,224 (lśniący) (καλλιφεγγές); III 151,9 
bliscy patrz rodzina
bluszcz patrz rośliny / gatunki
błagalnik patrz kult
błagania…I 11,18 (ulec ~)

błagać…I 39,7,1040 
błagalnik patrz kult

prośba…I 23,1,14 (spełnić ~)
prosić…I 40,4,46 (rozkaźnik). 96 
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(formuła grzecznościowa w pierwszej osobie)…I 1,2 (‒); 29,26,55 (‒); 43,20,858 (‒); 
II 7,9 (‒) 

błąd…I 13,5,41 (zapłacić za cudze ~ śmiercią); 15,4 (popełnić ~ samemu); 45,3 (co naraża 
na ~); III 75 (~ rodziców na głowy potomków); 97 (nie uznawać swych ~); 107 (nie 
widzieć własnych ~)

błądzić (‘być w błędzie’)…I 21,6 (tym częściej, im się jest bardziej czynnym) (ὁ πλεῖστα 
πράσσων ἁμαρτάνει) 

mylić się / omylić się…I 40,5,125; 43,20,879 (wolno we wszystkim oprócz czego)
niemylny…I 41,4 (wyrocznie) (σαφές) 

pomyłki…I 44,41,137 (ψευδεῖς) 
błądzić (‘chodzić bez celu’)…I 9,1,16 (wojsko po terytorium)

błądzący…III 114 (losy) (μάτην πλανώμεναι) 
błąkać się…I 27,12 (niczym senna mara); 43,12,9

błyskawice patrz zjawiska atmosferyczne
błyskotki patrz ozdoba
bogactwo (πλοῦτος)…I 6,9 (nie narodził się nikt silniejszy od ~) (χρήματα); 9,19 (bezużyteczne 

w czas choroby); 11,18 (utrata ~); 12,6 (rodzi pychę); 14,1,4 (~ dolą człowieka 
[jedną z trzech]); 15,1 (ciężar ~ łatwo dźwigać); 18,24 (zgonić ~ zewsząd jak na 
łowach); 23,1,4 (być dumnym z ~); 27,8 (nie mówić o ~); 28,3 (~ śmiertelników 
niczym) (ὄλβος); 29,19,29 (być znudzonym ~); 31/32,3 (co lepiej mieć niż dom 
pełen ~); 33,16 (to nieprawość), 17 (złym nauczycielem męstwa); 35,7 (czego 
źródłem dla ludzi) (χρήματα); 37,3 (co zyskiem lepszym od ~); 38,7 (tkwi w ~ 
ułomność) (ὄλβος); 39,31 (co największym ~); 40,9 (ślepe czyim towarzyszem) 
(ὄλβος), 13,184, 14,240 (być ~ pierwszym); 44,15 (zamożny stróż ~); 49,5 (ucieka 
w dal), 20 (ma wielką siłę), 33 (co mu towarzyszy), 34 (~ jest czczenie bogów) 
(χρήματα); III 112 (dom nad ~ cenniejszy)

bogacić się / wzbogacić się…I 49,18 (i przestać być cnotliwym), 20 (nie dać komu);  
III 133 (na nic)

bogacz…I 6,10 (podły), 11 (biedni mądrzejsi od ~) (πλούσιοι); 7,6 (wszyscy ludzie 
druhami ~) (οἱ ἔχοντες); 29,19,7 (i ~, i biedak niech dostaną równą część); 40,9 
(co wrodzone ~); 45,14 (wolny, nawet biedak, jest ~); III 68 (biedak nie chce 
obdarzać ~)

bogaty / bogato (także przenośnie)…I 6,10 (stawanie się ~) (ὄλβιοι); 17,5 (ludzie 
wprawdzie chwalą szlachectwo, ale wolą wiązać się z ~) (εὐδαίμονες); 27,9(ter) 
(lud ubogi rządzący bez ~; dostarczą to, czego nie mają biedni; zaszczyty ~ tylko 
dzięki biednym) (πλούσιοι, πλούσιος, οἱ πλουτοῦντες); 33,5,[1] (dom ~ w potomstwo); 
37,2 (πολύμετρον) (plon); 39,28 (mąż ~ nawet niewolny zazna czci) (πλουτῶν ἀνήρ), 
36 (żyć tak) (ὄλβιος); 40,13,194 (πλούσιος); 49,7 (ożenek) (πλούσιος) 

patrz stopniowanie / najbogatszy
dobra…I 10,15 (zanim zdarzy im się wypadek); 18,17 (zdobyte uczciwie); 26,10,1 (ich 

dawczyni); 29,20 (śmiertelnikom ~ przynoszą trudy); 40,4,57 (ojcowskie czyścić [tu: 
siedzibę ojca, pałac]); 42,2,9 (zwiezione morską drogą)

dostatek…I 6,12 (dom opływa w ~) (δόμοι πληρούμενοι), 15 (wśród ~ dosięga kres) (ὄλβος); 
9,19 (bezużyteczne w czas choroby); 10,14 (w ~ pozostawać w domu); 14,1,16. 18 
(najlepiej nie poznać go), 18 (nikczemnika ~ niepewny); 18,11 (nie wyświadczyć 
komu dobra, będąc w ~); 42,2,11 (kiedy brak go w domu); 44,16 (rzecz ulotna) (ὄλβος) 

korzyść…I 29,14,40 (jaka z dzieci) (τί παίδων μέτεστι); 36,20 (jedna z czego); 38,5 (umieć 
zadbać o ~); 46,9 (jaka z urody), 13 (z kogo większa)

majątek…I 3,4 (zgubny) (χρῆμα, πλοῦτος), 13 (dufać w ~) (χρήματα); 6,6 (łatwiej go upilno-
wać niż kobietę) (χρήματα); 17,5 (gdy brak ~, trudno o ślub) (πλοῦτος); 18,9 (ród 
dobry wyżej od ~ ceni rangę) (χρήματα); 29,10 (źle nabyty łatwo stracić) (πλοῦτος); 
33,21,10 (nie rozdaje rozsądku i bystrości) (πλοῦτος), 27,9 (niepomnażanie go) 
(οὔ[τ᾿ οἶκο]ν αὔξων); 34,3 (wyrażenie woli podziału ~ na piśmie) (χρήματα); 38,7 
(mieć) (πλουτεῖν); 42,9(bis) (gdy żona góruje ~; wniesiony przez żonę w wianie) 
(χρήματα, πλοῦτος); 44,22 (gdy podupada) (χρήματα); III 77 (dumnym być z ~) 
(πλοῦτος); 118 (zbijać ~) (ὄλβος); 130 (zbywa na ~ w domu) (χρήμασιν λελείμμεθα) 

majętny…I 6,16 (~ skłonniejsi do miłości) (οἱ ἔχοντες); 14,1,6‒10 (jego los w szczęś- 
ciu i nieszczęściu jaki)

możny…I 3,14 (wiele znaczy ich słowo) (δυνασταί); 6,10 (to taki, który wiele ma) (ὄλβιοι), 
11 (ich słowa uchodzą za mądre) (ὄλβιοι); 43,9,26 (~ siedziba Likurga) (ὄλβια) 

pieniądze (χρήματα)…I 1,10 (myślenie tylko o ~); 6,10 (cieszyć się dobrą sławą dzięki 
~) (νόμισμα); 11,14 (nie ulec ~); 27,7(bis) (cała rzecz w ~, nie w szlachec-
twie; stale krąży); 34,5 (dla ~ wszyscy się trudzą); 35,1 (czczenie tylko  
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siły ~); 38,6 (dostarczają przyjemności ludziom i są potęgą w nieszczęś- 
ciach); 39,29 (szczęści się komu z ~); 44,7 (dbać o ~); 49,19 (nie być mą-
drym w sprawie ~); II 5,8 (cenione wyżej niż czyny)

nominały…II 6,3 („ateńskie dziewice”, „czwórka”, „koń”, „parka”)
grosz…I 14,7 (parę nędznych w garści) (πλεῖστον μισθὸν εἰς χεῖρας λαβών); 

37,8 (nie być wartym jednego) (ἀξία τοῦ μηδενός) 
moneta…I 46,11(bis) (νόμισμα) 

mienie (χρήματα)…I 5,4(bis) (nie posiadać ~, więc odbierać je innym); 14,10,6 (kraść ~) 
(κτήματα); 29,19,11 (nie należy gromadzić ~ nieuczciwie); 46,21 (czym jego strata)

złoto (χρυσός)…I 3,3 (szlachectwo wobec ~ nic nie znaczy) (χρήματα); 5,10 (lepsze od 
~ towarzystwo ludzi) (πλοῦτος); 6,8 (apostrofa); 36,17 (~ przyjaciela bez cnoty 
nieprzydatne); 37,3 (zbyt szybkie ma skrzydła) (πλοῦτος), 7 (czego nie można 
kupić za ~); 39,28(bis) (przemożna chęć posiadania ~; być dzięki ~ szczęśli-
wym); 40,14,222. 253 (leży / jest trzymane w skarbcu); 46,11(bis) (nie tylko ~ 
jest monetą); III 46 (zapłacić ~ za wiernego druha) (χρήματα); 60,7 (zakupić 
za ~ cnotę) (πλοῦτος); 95 (cnota nie da się ~ zniewolić) (χρήματα) 

mieć ~…I 10,7 (najwięcej w świątyni); III 133 (krocie)
patrz metale / złoto

posiadłości…I 44,13 (κτῆμα)
skarb (przenośnie)…I 40,13,210; 46,21; 48,9 (rzadki); III 112 (złoty) (πλοῦτος χρυσός) 

jest / są nim…I 37,3 (synowie prawi w domu) (θησαύρισμα); 43,20,841 (dziec-
ko); III 126 (mąż, który kocha)

skarbiec patrz architektura / elementy składowe
własność…I 29,10 (οὐσία); 43,22,14 (κτῆμα) 
zamożny…I 7,6 (szlachectwo liczy się tylko pośród ~) (οἱ ἔχοντες); 44,15 (~ stróż bogac-

twa) (χρήματα) 
zbytek…I 36,18,3 (τρυφαί); 49,13 (życie w ~); III 16 (pragnienie ~)
zysk (także przenośnie)…I 10,7 (cenią sobie nawet bogowie); 20,8 (słabną dla ~ więzy 

krwi); 26,12 (do jakich winno się dążyć); 30,4 (w czym są); 37,3 (największy) (κτῆμα 
κάλλιστον); 43,19 (dla podłych ponad czym) (κέρδος); 49,35 (wielki odnieść dla siebie 
z czego) (κέρδος μέγα); III 82 (pożądać ~)

bogacz / bogaty patrz bogactwo
bogini patrz bóg
bogobojność patrz bóg
bogowie patrz bóg
bok patrz ciało
boleści / boleć patrz ból
bóg / bóstwo / nieśmiertelni (θεός, θεοί)…I 1,7 (wolni od nieprawości); 3,5 (wpływają na ludzi); 

6,4 (mężczyzna zawsze opiekunem ~ w domu ojca), 12 (grabienie posągów 
~); 9,6 (zrzucają ludziom ciężar na barki), 27,33 (miły ~ żeglarz), 28(bis) 
(nie należy z ~ walczyć; ~ wywyższa i ponowne poniża); 10,7(bis) (cenią 
sobie zyski; stać się podobnym do ~), 9 (ludzie rzekomo znający sprawy ~) 
(δαίμονες), 16 (być przyjacielem ~); 11,6 (zmusza do czego), 10 (zgadzają się 
co do tego, że wspólnym prawem stworzeń żywych jest miłość do dzieci); 
12,2 (niepokonany nigdy), 8 (działać należy przed wezwaniem ~) (δαίμονες), 
15 (apostrofa) (δαίμων), 16 (nie mają racji), 19 (~ włada Eros); 13,5,9 (napa-
stuje kobietę). 21 (udręczył) (δαίμων). 27 (kląć się i pomstować na ~); 14,9(ter) 
(nie są ~ bogowie złoczyńcy; choroby pochodzą od ~), 10,10 (państwa sza-
nujące ~); 17,1 (bez nich nic się ludziom nie zdarza), 7 (gdy ~ zechce co); 
26,10,2 (najlepsza z ~); 28,2(bis) (wbrew ~ nie wiedzie się ludziom; porzucić 
trzeba, co bez ~ podjęte), 3 (wymaże bogactwo); 29,6 (co winno się robić za 
zgodą ~), 26,74; 31/32,10 (ujść oczom ~); 32,1,9 (jeden z ~), 3,9; 33,21,10 
(rozdaje rozsądek i bystrość), 35 (ze zrządzenia ~ Kassandra przepowiada na 
próżno), 40 (objawia się nagle) (τὸ θεῖον); 34,7(bis) (z kim ~ idzie w parze; 
kto ma u ~ nieśmiertelną sławę) (τὸ θεῖον); 36,19 (jakże wielki); 37,23 (szyb-
ko niweczy szczęście ludzi); 38,9(bis) (czy okażą współczucie; czy są mniej 
rozumni niż ludzie); 39,9 (apostrofa), 21(bis) (Eros władcą ~ i miły †im dzię-
ki czemu), 26 (nędzne losy dali komu) (δαίμων), 33 (co zechciał) (τὸ θεῖον), 
36 (z jakiego grona wyrwał kogo); 40,3,8. 26, 4,45 (co rzekł komu w łożu), 
14,246 (tańczyć dla ~); 41,7,1 (czy lecą do nich na skrzydłach krzywdy). 8 
(komu zsyłają cierpienia); 42,7 (jeśli nie dali dzieci), 11 (z ~); 43,8,32 (oka-
zuje troskę), 9,30 (wylewanie ~ libacji), 10,8(bis). 21 (nie jest trudem uczcić ~),  
27,1592 (okrutny ~ sprawcą cierpień); 44,31 (komu los gorszy przydzie-
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liło), 36 (gdyby nie dbali o dzieci), 41,75. 121 (sławić ~ w hymnach). 132 
(gdy ~ każe, trzeba spełnić); 45,12 (który z ~ najmocniejszy, największy), 
13 (największy), 18 (spuszcza nieszczęście na wszystkich ludzi) (δαίμων); 
46,15 (nie czuć przed ~ strachu), 18 (~ nie są jak psy, bo nie gryzą); 49,19 
(najbrzydsza z ~), 21 (zaraz po ~ najlepszą rzeczą władza), 25(bis) (zwodzą 
ludzi; ~ skarżyć najłatwiej), 26 (nie można przemóc zamysłów ~); 50,12 
(karze zmazę); III 19,3 (najmilszy śmiertelnym który); 23(bis) (czy ~ włada 
ludzkim życiem; bez †~) (δαίμων); 42(bis) (ołtarze ~ stworzyć; największe 
z ~); 51 (kres w rękach ~); 65,3; 70 (dba o to, co ważne); 75 (co robią z błę-
dami rodziców); 83 (widzą dalej); 123 (jeśli stworzył kobietę); 137(bis) (lubi 
sprzyjać ciągle tym samym); 139 (człowiek chce żyć jak ~); 140 (najlepiej 
nie sprzeciwiać się ~); 142 (nie oskarżać ~ nawet w nieszczęściach); 147 
(ilekroć chce ocalić); 151,12 (nieść ~ ofiarę) (μάκαρες) 

kompetencje i właściwości…I 13,5,24 (morski bóg); 37,18 (nasłoneczni bo-
gowie); III 8 (podziemne bóstwa) (θεοὶ χθόνιοι); 14 (morska bogini); 42 
(niebiańscy bogowie); 151,6 (panować pomiędzy ~ w niebiosach) (θεοί 
Οὐρανίδαι) 

(zaklęcie się na ~)…I 27,7; 42,6,17 
cześć / czczenie…I 4,4 (przez ludzi); 14,28 (za życia); 49,34 (~ jest bogactwem), 

35 (przez ludzi)
daje…I 39,26 (nędzne losy); 46,16 (zmiany w życiu oraz zwroty losu) (δαίμων); III 21  

(talent)
jego / ich…I 8,8 (ozdoby); 13,5,30 (dopust) (δαίμων); 19,5,2 (rodziciel); 24,2 (zapłod-

niona fala) (θεόσπορος); 27,1 (rozkazy jakie); 29,14,15 (ołtarze); 31/32,3 (pra-
wa); 40,14,225 (sekrety) (δαίμονες). 244 (zięć) (ἀθάνατοι); 43,21,1108 (ród); III 36  
(szczyt)

jest ~…I 27,8 (bogactwo); III 89 (rozum w każdym z nas)
kto miły ~…I 40,14,239; III 2
pomaga…I 3,9 (ludziom); 12,8 (temu, kto się trudzi); 47,7 (tym, którzy się trudzą)
są czy nie…I 14,10,1 (nie ma ich w niebie); 21,7 (istnieją) (δαιμόνων γένος); III 79 

(istnieją)
składanie ofiar ~…I 6,11 (skromnych); 35,5 (δαίμονες); III 50
zsyła…I 13,5,43 (nieszczęście) (θεήλατος); 19,3 (zło) (τὸ θεῖον); 40,4,99 (gody)

bogini (θεά, ἡ θεός, θεαί)…I 29,18 (ze złotą gorgoną), 26,62; 40,3,24 (małżeństwo ~). 251 
(okręg ~), 14,232 (najpiękniejsza z ~). 316; 43,10,381 (zrodzony z ~), 21,1103 (czci-
godna); III 14 (potomek morskiej ~); 20,{6} (czynem pokazać potęgę ~)

bogobojność…I 43,20,871 (być zbrojnym w ~)
boski / boży…I 13,4,5 (frg. 3); 14,10,15 (nieszczęścia) (τὰ θεῖα); 25,1 (siedziba) (ἕδος 

δαιμόνιον); 29,26,74 (H[y]jakintydy); 31/32,3 (wbrew prawom ~) (δυσσεβῶς); 39,35 
(Mojra); 40,14,241 (rodzina); 41,4 (wyrocznie) (τὰ θεῖα); 42,2,11. 21 (sprawy) (ἃ δ’εἰς 
θεούς, τἀν θεοῖς); 44,5 (tchnienie) (θεῶν πνεῦμα), 38 (Eujos); III 65,6 (ścieżki) (τὰ θεῖα) 

bóstwo z maszyny patrz „Indeks”, s.v. ‘bóg’
zbożny patrz kult / pobożny

bój patrz wojna / walka
ból / boleść…I 14,1,13 (z ~ znosić nędzę); 18,27,9 (dla kogo); 21,3(bis) (znajdować w ~ jakąś roz-

kosz; uwalniać od ~ serce); 27,24 (któż nie zna ~ płynącego z nieszczęść); 33,3 (wspólny 
~ znosić powściągliwie); 36,7 (trupy i kamienie nagrobne nie czują ~); 39,7,1054 (ści-
ska za gardło); 40,14,280 (niepojęty); 42,4 (kto znosi ~ nienawiści); 43,20,886 (~ zno- 
sić ciężko); III 28 (wydawać potomstwo wśród nieznośnych ~); 148 (rozkaźnik)

boleć → nie boleć…I 33,26,9; 41,7,10 (co ~ bogów)
bóstwo patrz bóg
bramy patrz architektura / elementy składowe
brat patrz rodzina
brązowy patrz metale
broda patrz ciało / twarz
broń patrz uzbrojenie
bryza patrz zjawiska atmosferyczne / wiatr
brzeg patrz geografia / krajobraz
brzemię…I 18,27,9 (małe) (ἄχθος) 
brzuch patrz ciało
buki patrz rośliny / gatunki
bydło patrz zwierzęta
byk / byczy patrz zwierzęta / gatunki
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byle kto patrz ktokolwiek
bystrość / bystry patrz określenia cech / pozytywnych

cechy…I 11,16 (tyrana); 33,22 (ludzi); III 31 (ludzka); 132 (złych ojców); 142
patrz określenia cech

cel…I 42,2,2 (chybiać ~); III 118 (jeden ~: przeżyć)
trafiać / utrafić w ~…I 1,11 (εὐστόχως); 3,2; 20,3

cenić patrz poważanie
cenniejszy patrz stopniowanie
chaos…I 25,1 (zwą ~ to, co między niebem a ziemią) (χάος) 
charakter / postawa…I 6,14 (prawy objawia się w ludziach szlachetnych) (χαρακτὴρ χρηστός); 

II 5,7 (prawemu nie zniszczy ~ miano bastarda)
badać go (trzeba)…I 15,9; 43,20,946 (πράγματα) 

natura (‘właściwości wrodzone’)…I 13,4,29 (ludzka miesza się z byczą); 15,11 (~ ponad 
wszystko); 18,5 (~ żony nie znać); 19,2 (zmusza do czego); 28,1 (~ nikczemnika), 
4 (~ starości niezachwiana); 29,14,38 (prawa ~); 30,2 (pragnąć czego ze swej ~); 
31/32,11 (co właściwe ~); 33,27,12 (miarkowanie ~); 36,14 (być równym ~), 15 
(~ człowieka co ma w sobie); 38,5 (panować nad ~); 39,25 (barbarzyńska); 42,2,29 
(różne ~ w złych i dobrych); 43,20,946 (trzeba badać ~); 44,35 (~ najwyższą za-
sadą); 45,7 (za nic ma prawa); 50,3 (dzieci podłych mają ~ taką jak ojcowie); III 
26 (czego dowiodłaby chęć przemożenia ~); 63 (okazać ~ niczym złoto w ogniu)

z ~…I 14,5 (gorsi ~ są zawistni); 42,6,41 (dzielny); 43,20,855 (wolny); II 5,7 (prawy)
patrz natura (‘rzeczy i zjawiska tworzące wszechświat’) 

wrodzony…I 14,7 (podłość ~ ludziom); 40,9 (głupota ~ bogaczowi); 44,6 (zdolności); 
III 93 (skłonność do grzechu ~ w starości)

chaszcze patrz geografia / krajobraz
chcieć / zechcieć…I 13,5,38 (~ nasycić się surowym ciałem kogo); 15,10 (gdybyś tylko ~), 

13,7 (~ widzieć kolejny dzień); 17,7 (gdy bóg ~); 33,29,11 (ciebie ~); 36,8 
(~ samemu rządzić); 38,9 (~ uniknąć śmierci); 39,28 (najbardziej ~ posia-
dać); 41,7,7 (~ zobaczyć); 43,9,29 (~ zaczerpnąć świeżej wody). 36 (~ zło- 
żyć ofiarę), 20,[824]. 829 (~ zaliczyć się do mądrych). 884 (jeśli ~). 901; 
44,41,5 (~ uciec, a nie móc). 75; 45,7 (natura ~); 50,9 (umysł nie potrafi 
powiedzieć, co ~); III 26 (~ przemóc naturę); 39 (~ zabłysnąć); 56 (~ druha 
mieć u boku); 140 (~ niemożliwego)

co (tylko) (się) ~…I 35,6 (robić); 39,33 (bóg); 43,20,924 (Konieczność); III 73  
(gadać)

nie chcieć…I 14,10,14 (ruszyć ręką); 23,1,29; 37,19 (umrzeć); 44,24 (słuchać rozumu) 
chęć / ochota…I 31,3,1 (mieć na co ~); 40,4,92 (do zabaw), 13,178; 43,27,1586 (z ~ spła-

cić dług); 45,12 (wbrew chęci); III 85 (rządzenia w domu)
pragnąć…I 13,4,26; 14,25; 40,4,117; 43,21,1106, 22,1 
wola…I 29,14,44 (nie dać przyzwolenia z własnej ~) (οὐκ ἔσθ᾿ ἑκούσης τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἄτερ); 

34,3 (pozostawić na piśmie ~ podziału majątku) (χρημάτων μέτρον γράψαντα 
λείπειν); 42,7 (nie walczyć, ale poddać się ~ bogów) (οὐ χρὴ †γλεῖσθαι† πρὸς τὸ 
θεῖον, ἀλλ᾿ ἐᾶν); III 20,10 (z ~ Afrodyty) (Ἀφροδίτης ὔπο) 

dobrowolnie…I 8,3 = 14,20 (ἑκὼν ἑκοῦσα); 36,18,11 (ἑκοῦσα); 43,10,16 (ἑκοῦσα); 
44,41,108 (oddać ~ władzę królewską) (μοναρχίαν / ἑκόντα δοῦνα[ι) 

wbrew woli / nie dobrowolnie / po niewoli…I 8,3 = 14,20 (‹οὐ› θέλουσαν οὐχ 
ἑκών); 13,5,10 (nieszczęście, co ~) (ἔστι δ᾿ οὐχ ἑκο[ύσ]ιον κακόν); 29,6 (nigdy 
~ bogów) (τῶν θεῶν δὲ μὴ βίᾳ); 36,18,1 (] ἑκοῦσα); 46,1 (~ Fojbosa) (Φοίβου 
οὐκ ἐῶντος) 

woleć…II 7,3 (rządzić, niż ulegać innym)
chciwość patrz określenia cech / negatywnych
chęć patrz chcieć
chlajna patrz ubranie
chleb patrz jedzenie / potrawy
chłopcy patrz rodzina / syn
chłopiec patrz okresy życia // patrz płeć
chłód patrz zjawiska atmosferyczne
chmura patrz zjawiska atmosferyczne
choroba (νόσος, νοσεῖν)…I 4,2 (jaka dręczy); 9,19 (w czas ~); 11,6 (miłość nie jest ~ dobrowol-

ną); 13,5,26 (dotknąć ~); 14,9(bis) (lekarz musi rozpoznać ~; jednym winni lu-
dzie, inne od bogów); 18,3 (Kipryda jakąż ~); 23,1,6 (być trapionym ~); 31/32,6 
(haniebna); 32,1,35 (żona pośród ~ i klęsk); 36,12 (~ ojca przyczyną głupoty); 
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38,8 (zaszczepić ~ w umysłach), 13 (wiele ~ niesie starość); 41,10 (~ kobiet); 
III 35 (można poznać ~ po stylu życia mieszkańców); 62 (lek na każdą ~ się 
znajdzie); 135 (troski nimi zarażają); 136 (trzeba dać czas ~)

chorować / zachorzeć…I 9,19 (w dostatku) (νοσεῖν); 13,5,12 (z żądzy); 46,8,5 
zarazić…I 13,5,35 (kogo) 

chory…I 4,2 (córka); 12,4 (na równi ci, co od miłości stronią, jak ci, co na nią polu-
ją); 45,15 (miasto)

rana…I 14,17 (nie można odnieść ~ przy ścinaniu zarośli w bagnie); 26,4 (zadać ~); 
33,29,5 (nie wejdzie się bez ~ do Hadesu) 

zranić…I 9,25,47 
ranny…I 9,10 (zostać ciężko ~)

schorzenia…I 4,2 (zapalenie płuc); 9,25,46 (kulawy); 10,6 (wrzód); 47,8 (gangrena / za-
każenie); III 145 (wrzód)

patrz leczyć // patrz ranić // patrz zdrowy
chrupki patrz jedzenie / potrawy
chwalić (się)…I 10,9 (wiedzą o bogach); 11,17 (cudzą ojczyznę); 17,5 (szlachectwo)

nie (po)chwalić…I 11,17 (tego miasta); 34,4 (biegłości w czynach haniebnych); 
44,19 (niebezpieczeństwa)

pochwała…I 3,10 (nienawidzić ~); 13,5,31 (co godne ~); 33,21,2 (uświetniać ~ urodzenie 
świetne)

pochwalać / pochwalić…I 1,5; 40,13,197 
przechwalać się…I 27,7 

chwała patrz sława
ciało (σῶμα)…I 6,12 (głodzenie ~); 9,2; 10,12 (śmiertelne); 13,5,6 (oddanie ~ mężczyźnie).  

38 (nasycić się surowym ~); 18,14; 25,2 (pół ~ w co się przemieniło); 27,5 
(~ ludzi pięknych posiadać); 40,6 (sprzedać ~ za posag), 12 (nieobmyte 
gnije w dolinie); 42,6,[30] (wdzięczne); 43,9,23 (niewolnica ~ lub pani); 
44,20 (zniewieściałe), 22 (poświęcać życie, by zadowolić ~), 41,110 (jego 
szczątki); 48,7 (cnota nie ma ~); II 7,6 (smażenie i kładzenie ~ na węglach)

cielesny…I 41,1,21 (przemiana)
uroda…I 33,23,8; 46,9; III 41

części ciała
bok…I 36,4 (Kipryda przy ~); III 56 (u ~ mieć druha)
brzuch…I 33,10 (wszystko przesłania niewolnikom); II 2 i 3,1,5 (niewolnik ~); III 33  

(z ~ biorą się wszelkie nieszczęścia)
członki…I 26,1,[91]; 29,25,38; 32,1,3 
gardło…I 16,11; 39,7,24 
głowa (także przenośnie)…I 9,12, 25,65; 13,4,31 (bycza); 20,3 (starego); 29,21 (siwo-

włosa), 25,34; 37,15 (uwieńczyć ~); 39,9 (Gorgony); 40,4,65; 43,27,1595 
(siwa ~ ojca); 49,3,10, 5, 23 (przyozdobić ~ wieńcem); III 23 (myśl w ~); 
63 (zawrócić w ~); 65,16; 75 (potomków)

czaszka…I 37,25 // czerep…I 22,3; III 21 // mózg…I 22,3
grzbiet…I 39,1(bis); 50,11
kończyny…I 13,4,32; 26,1,76 
kości…I 44,41,111 
lędźwie…I 22,6,9 
łono…I 24,3 (νηδύς); 29,14,50 
mięsień…III 118
noga…I 10,6, 14 (żeglować na ~); 29,4; 43,7,34, 17,11 (gdzie ~ poniosą)

co sił w ~…I 40,14,252; 42,6,32 
dwunogi / dwunożny, czworonożny, trzynożny…I 13,4,33; 46,2,23 

kolana…I 26,1,74; 40,14,282; 43,20,856. 861 
stopa…I 9,27,37; 33,2 (czasu); 37,15 (lewa, prawa); 39,9; 40,14,271 (skrzy-

dlate); 42,6,3; II 6,4
oko, oczy (także przenośnie)…I 6,8; 13,5,13. 14; 17,8 (przyćmiony ~ blask); 18,1 

(otwierać ~), 12 (powiedzieć prawdę w ~), 14 (czy w ~ mieszka nienawiść); 
22,3; 26,11 (w ~ mieszka wstyd); 27,29 (bystre ~ Czasu); 31,3,16 (patrzeć 
prosto w ~); 31/32,10 (~ bogów); 36,4 (zwrócić ~ ku miłości); 43,20,833 
(~ światło). 883 (spojrzeć w ~), 27,1617 (łzy z ~ wyciskać); 46,8,12 (~ nie 
rozsądzi); 50,14,7 (w czyich ~ zyskać opinię szaleńca); II 5,4 (podbite); 7,9 
(ocierać z ~ łzy); III 127,4 (chłoną rozkosze poza domem)

powieki…I 15,4 // źrenice…I 46,5
patrz zwierzęta / części ciała
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pierś…I 6,13; 13,4,38 (matczyna); 26,1,28 (przy ~)
ręka (także przenośnie)…I 9,12; 14,1,8 (otwiera skarbiec), 10,14 (nie chcieć ruszyć ~), 

12; 23,3 (kiedy coś z ~ wypada); 27,7 (przechodzić z ~ do ~); 29,19,32 
(dać ~ ojcu), 22,7 (stara), 26,82 (wróg trzyma w ~ puklerz); 31,3,7; 
33,29,4; 39,10 (wprawna ~ natury); 42,2,19 (mężczyzn); 43,18,18, 
22,7 (z ~ otrzymać). 10, 27,1612 (być w czyim ~); 44,21 (wiele ~), 41,9 
(własna). 68. 72. 81. 88 (ginąć z ~). 120 (ująć w ~ lirę). 124 (cieślów); II 2  
i 3,1,19 (dysk w ~); III 51 

praca ~…I 14,1,15; 43,7,33 
zbrodniarza / zbrodnicza…I 23,1,18; 26,1,88 

barki…I 13,4,31; II 5,9 
dłoń, dłonie…I 18,14 (czy w ~ mieszka nienawiść); 34,10,9 (apostrofa); III 110 

(kamień puszczony z ~)
garść…I 14,7 (parę groszy w ~)
objęcia…I 43,27,1615 
palce…I 20,11 (iść na ~); III 37 (gruby na trzy ~)
pięść, pięści…II 2 i 3,1,18. 21 (gołe) (χείρ) 
prawica…I 22,6,13 (ująć co w ~); 37,16
ramię (także przenośnie)…I 6,13; 12,10; 19,1; 31,3,7; 40,17; 43,18,12. 16, 22,[9], 

26; 44,20 
skóra…I 36,18,11; 49,1 (czarnoskóry)
szyja…I 26,1,42; 40,14,284 
twarz…I 27,13 (różne mieć ~); 40,14,256 (zbliżyć ~); 43,20,874 (odkryć ~)

broda…I 43,20,857 
lica…I 13,5,15 (różane)
oblicze (także przenośnie)…I 34,3; 41,11; 42,6,10 
usta…I 10,10; 13,5,44 (zamknąć); 43,7,20 (sławić nimi); 46,4 (aulosu); 50,9 

(więznąć w ~); III 110 (słowo, które z ~ wybiegło)
gęba…I 12,14 (obrotna)
język (także przenośnie)…I 33,15 (staje kołkiem) (ἀγλωσσία); III 43 (obrot-

ny) (εὐγλωσ‹σ›ία); 100 (zły) (γλῶσσα φλαύρα) 
podniebienie…I 44,43 (jaka strawa mu miła)
szczęka, szczęki…I 9,26,12; 37,25; II 2 i 3,1,5. 17 

włosy…I 36,18,3 
kędzior…I 13,5,14; 22,2,7, 3 // loki / loczek…I 6,16; III 118 // siwowłosy 

…I 29,21
włochaty…I 22,6,[3] // włosie…I 41,1,15 

organy
serce (także przenośnie)…I 6,13; 11,2; 12,7 (siedlisko bezwstydu); 16,12; 18,3 (ko-

biece); 21,3 (łzy uwalniają ~ od boleści); 26,1,54 (nieszczęsne); 28,4 (młode); 
29,19,6 (mieć w ~ łagodność); 31/32,7 (być nim wolnym bardziej niż kto); 
33,26,6 (zmiękczyć ~). 9 (ból w ~ odczuwać); 39,13 (ściska się); 43,5,3 (smutek 
w ~ ukoić), 8,15 (do czego się wyrywa), 24,6; 46,9 (szpetne w ~ myśli); III 28 
(~ zżera troska); 104 (zarażone obłędem); 105 (cierpiące); 127,12 (za drzwiami 
domu)

trzewia…I 18,14 (czy w ~ mieszka nienawiść)
wątroba…I 42,6,29; III 74 (Dike ~ nie przebije)
żołądek…I 44,22 (jego niekarność)

płyny ustrojowe i wydzieliny
krew (także przenośnie)…I 2,6; 8,5 (matki); 20,1 (krewniacza), 2 (ojca), 8 (dla czego 

słabną więzy ~); 22,3 (potoki ~); 23,1,18 (ofiarna); 26,1,16. 18 (z ~ jakiej); 
40,14,219 (krople ~); 44,41,6 (świeżo przelana); 49,3,23 (potomek ~ Hera-
klesa); II 7,6 (czarna)

krwawy…I 37,25 (szczęki); 45,2 (zdobycze)
żółć…I 4,2 (jej oziębienie)

patrz zwierzęta / części ciała
ciastka patrz jedzenie / potrawy
ciąć…I 1,11 (na sztuki) (ἀρταμεῖν) 

odciąć…I 49,3,10 (głowę) (καρατόμος) 
cichy / cicho patrz cisza
cielęcina patrz jedzenie / potrawy
ciemność patrz astronomia / noc
cień / cienisty patrz zjawiska atmosferyczne
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cierpienie…I 9,19 (bez ~, choć biednie, żyć lepiej); 11,2 (serce młodzieńca doznało ~), 11 (za-
pomnieć o ~); 17,2 (wolny od ~); 20,12,10 (~ dla duszy); 21,3 (łzy ulgą w ~), 4 
(tysiąc ~ rodzi wiek leciwy); 29,25,[46] (kres ~). 51 (grożą), 26,111; 31,1 (być na-
wykłym do ~); 36,7 (nie można przysporzyć ~ kamieniom nagrobnym); 39,7,1048 
(ujrzeć czyje ~), 16 (nie drwić z ~ ludzi nieszczęśliwych); 41,1,17 (wybawić od 
~), 7,8 (komu ~ zsyłają bogowie); 43,9,5, 17,8 (być nieświadomym ~), 20,921 
(nikt nie uniknie ~), 27,1591 (kto sprawcą ~). 1609 (ileż ich); 44,36 (niektórym 
ludziom przeznaczone); 46,8,5 (dzielić z kim ~); III 29 (świadomość czekających 
~); 30 (człowiek zrodzony do ~ i klęski); 137 (~ przekonuje, czym jest los)

cierpieć…I 14,1,7(bis) (pięknie); 16,3 (każdy śmiertelny); 18,27,[14]; 31/32,9 (ci, 
co żyją, ~); 27,26 (to rzecz konieczna); 36,3 (z młodymi ~ mło-
dzi); 39,8 (kto wówczas dzieli się łzami), 27 (z wyroku prawa); 
40,14,276 (królowa). 280 (w niepojętym bólu); 48,6 (wszyscy); 
50,6 (wielkie nieszczęścia ~); III 141(bis) (ty ~, jak ~ większość 
śmiertelników)

nie cierpieć…I 18,8 (rozkaźnik); 29,14,55; 31/32,9 (ci, co umarli)
cierpiący…III 28 (dusza); 105 (serce)

wycierpieć…I 9,1,8 (wiele)
męki…I 43,9,9 (πόνοι) 

cieszyć (się)…I 6,10 (dobrą sławą dzięki pieniądzom), 12 (że dom opływa w dostatki); 7,4 
(zacną żoną); 11,17 (kogo ~ obyczaje innej ojczyzny); 20,6 (to tym ~, to czym 
innym); 21,1 (życiem bez dzieci); 27,13 (kto umie najbardziej); 34,9 (wraz 
z matką); 44,41,57 (że jest się z dala od zagrożeń); 45,14 (w mieście ~ tyrania 
albo oligarchia); III 151,13 (ulgą ~ po trudach) 

nie cieszyć…I 24,3 (widok czego ~ przyjaciół)
pociecha / pocieszenie…I 43,7,13 (kołysanka ~ dla dziecka), 20,841 (dziecko ~ dla mat-

ki); III 143 (od druha)
cieśnina patrz geografia / krajobraz
ciężarna patrz rodzić (się)
cisza…I 43,16

cichy / cicho…I 40,4,85 (wiatry); 42,6,2
uciszyć → nie uciszyć…I 9,12 

cnota (ἀρετή)…I 5,8 (jej dowód); 12,18 (żadna moc nie może być nad ~ większa); 23,1,24 
(łaknie ~ jedna z miłości); 27,5 (największą w życiu co), 16 (‒) (mądrego człowieka); 
33,17 (męstwa); 36,17 (warunkiem koniecznym spożytkowania złota); 37,6 (najcen-
niejsza, nie imię); 41,10 (dlaczego musi się trzymać z dala); 43,20,804 (cudzoziem-
ca); 46,8,8 (dała kobietom wielu mężów), 11 (z jej kruszcu bić monetę); 48,7 (nie 
ginie po śmierci człowieka); II 2 i 3,1,9 (καλά) (sportowcy nienawykli do niej); III 31  
(jedyna w sobie samej znajduje nagrodę); 60 (śmiertelni są przekonani, że można ku-
pić ~ za złoto); 81 (w ~ kończyć trzeba życie); 95(bis) (to dobro najgodniejsze; prakty-
kowanie ~); 96 (największym dobrem śmiertelnych)

cnotliwość…I 49,7 (ἁρετή) 
zaleta…I 27,5 (‒) (pierwsza); 33,38 (zabić kogo za nie) (τὸ χρήσιμον φρενῶν); 47,9,10 (ἀρετή)

cnotliwy patrz określenia cech / pozytywnych
cny patrz określenia cech / pozytywnych / zacny
codziennie / codzienny patrz astronomia / dzień
córka patrz rodzina
cuda…I 43,[28] (]αυματα) 
cudzoziemiec patrz gość
cudzy…I 3,16 (nieszczęścia ~ sądzić) (συμφορὰς τὰς τῶν πέλας διαιρεῖν); 42,7 (~ dzieci w swoje 

progi wprowadzać) (παῖδες θυραῖοι) 
cugle patrz przedmioty
cumy patrz żegluga / osprzęt
cyprys patrz rośliny / gatunki
cyrkiel patrz przedmioty
cytra patrz dźwięk / instrumenty
czara patrz przedmioty
czarny patrz kolory i odcienie
c(c)zas…I 2,1; 9,25,64, 29 (na co); 12,13 (przenikliwy); 14,1,9 (~ niepowodzeń finansowych 

przychodzi), 12 (mistrzem pouczeń), 19 (losy ludzkie wywyższa i obraca w ni-
cość); 20,4 (brak ~); 26,2 (minął); 27,28 (gaduła), 29 (widzi wszystko); 33,2 
(stopa ~), 20 (przedstawi człowieka: czy jest zły, czy dobry), 21,8 (rozbudził 
dumę); 40,4,99 (dopełnił gody). 105 (~ zamilczeć); 44,5, 41,136 (jawi pomyłki); 



636 EurypidEs    Tragedie. Fragmenty

50,4 (~ minionego wielkość) (ὄγκος ἄνω τύχης); III 18 (~ na Miłość); 112 (~ współ- 
biesiady); 136 (dany chorobie)

godzina…III 37 (w złą ~) // lata…I 21,4; 26,1,75; 37,19 // wiek…I 21,4
określenia względne…I 10,10 (zawczasu); 11,3 (pradawny); 12,5 (rychło); 13,2,9 (od 

czasu); 29,19,9 (jednocześnie), 26,78 (rok w rok); 42,6,9 (w sam czas);  
43,20,859 (na czas); 44,39 (cały czas); 45,4(bis) (czasami); 46,2,4 (po 
pewnym czasie); 49,5 (tymczasem); III 59 (nic starszego); 64 (przed-
wczesny; nagłość); 74 (wolno)

czas przeszły / przeszłość…III 94; 137 // czas przyszły / przyszłość 
…I 27,28; 33,10 (nie patrzeć w); 39,20(bis); III 84; 94; 137

nie czas…I 9,27,37; 33,26,12; III 17 (nie w czas) 
z czasem…I 33,4, 6; 43,20,824, 27,1582

co dnia/dzień…I 39,20; 40,4,56; 44,11
często…I 36,21; III 23
dawny / dawno…I 14,10,3 (bajdurzenia); 26,1,14. 79; 29,14,45 (prawa przodków); 

33,21,3; 41,15 (mądrość)
od dawna…I 34,2(bis); III 29

długo…I 31,1; 39,1; 43,20,832 
dziś / dzisiaj…I 11,3, 18; 13,5,9; 14,24; 15,13,5; 18,5, 16, 24; 27,19; 29,14,41; 

40,14,237; 43,20,860; 44,41,145; II 5,8; III 29
kiedy…I 9,27,42 (~ czas po temu); 10,8, 11; 11,7; 13,2,10, 4,1, 5,29; 18,20; 21,1; 

23,3; 29,19,3, 22,5; 32,3,43; 33,24; 40,5,149, 20,869, 27,1616; 44,7, 
41,104. 109; 46,8,3. 5, 14; 49,1, 26; 50,9; II 7,2; III 137 

kiedykolwiek / kiedyś…I 26,1,61; 40,4,45; 43,8,19 
koniec…I 27,23 // do końca…I 45,18; III 55 // w końcu…I 40,4,101; 47,5
krótkotrwały…I 27,17; 29,19,23 
najpierw / pierwej / wpierw…I 9,26,8; 12,8; 21,2; 29,25,36a; 40,14,249; 42,6,31; 

44,41,100 
niedawno…I 9,27,35; 39,36 
niegdyś…I 20,1; 43,9,2; 46,1; 49,3,8 
nigdy…I 12,2; 13,5,4; 29,19,11; 43,10,17; 44,15; 45,18; III 24; 60 
początek…I 27,23, 25; 33,21,3; 36,1; 43,20,908; III 55 
potem…I 9,26,5; 26,1,15; 28,5; 40,14,247 
później…I 12,18; 29,19,9; 36,21; 45,18
prędzej…I 12,18; 45,18
teraz…I 9,25,101; 26,1,61. 67; 33,37; 40,4,105; 44,41,60 
wcześniej…I 33,35; 44,41,62 
wkrótce…I 11,7; 14,14; 18,24; 40,4,52; 44,41,76 
wprzódy…I 9,28; 23,2; 43,24,15 
zawsze…I 3,15, 16; 6,7; 14,1,17; 15,3; 27,25; 31/32,1; 33,27,16. 18; 34,7; 40,3,25; 

43,6, 20,931; 44,35; 46,7; 49,31; II 5,5; III 59; 63
nie zawsze…I 21,1

znowu…I 22,2,12; 40,13,202; 43,6,6; 44,14; 46,2,26; III 23 
pora / dobry czas / czas po temu…I 9,25,66 (καιρός), 27,39 (ἐν δέοντι). 42 (pośpiech dobry 

kiedy ~); 31/32,10 (nadeszła ~); 40,4,95 (ὁρίζεται δὲ τόδε φάος γάμων τέλει); 43,2 
(ὧραι); III 74 (przyjdzie ~) (ὅταν τύχῃ) 

nie pora…I 15,3
czaszka patrz ciało / głowa
czcić patrz cześć
czcigodny patrz cześć
czekać…I 9,25,32; 16,2 (co ~ nas wszystkich); 26,6 (ileż nieszczęść ~ w życiu); 29,19,26 (że-

lazo i stryczek ~ na kogo); 31,3,18; 33,6,10 (trudy ~ na kogo); 40,4,74 (na 
pastwiska ~ źrebaki); 42,8 (~ w progach domu); 43,20,869 (los jaki ~ kogo); 
46,{3}; 49,6 (przysługi ~ od kogo); II 5,1 (kres ~ kogo w Hadesie); III 29 
(cierpienia ~ dzieci)

śmierć ~ kogo…I 20,7; 48,6 
nie czekać…I 14,7 (rozkaźnik)

doczekać (się)…I 27,5 (wnuków); II 7,6 (pochlebstwa)
czerep patrz ciało / głowa
czerpak patrz przedmioty
cześć…I 11,3 (czym jest okazywanie ~ władcom), 19; 14,28 (żywić ~ dla bogów); 29,14,31 

(cenić co wyżej niż ~). 49 (tracić ~), 26,92 (imię na ~); 39,28 (bogaty zazna ~, 
choćby był niewolny); 40,14,228; 42,2,18 (obrzędy ku ~ kogo); 44,41,128 (naj-
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wyższa); 48,12 (powód do ~); II 2 i 3,1,14 (zbiegać się tłumnie na ~ sportow-
ców); III 2 (odmawiać ~ ojcu i matce)

czcić…I 13,2,11; 14,11 (bezpodstawnie podłych); 23,1,16 (Projtosa); 29,26,69 (od-
wagę). 78 (rok w rok). 97 (ofiarą); 33,29,2 (kogo jako pogromcę Pria-
mowego domu); 35,1 (siłę pieniądza); 37,15 (Salaminę)

bogów…I 4,4; 49,34, 35
czczony…I 49,10 (ojciec)

czcigodny…I 29,26,93. 112; 39,1; 42,2,15; 43,21,1103; III 20,9
szacunek…I 29,19,8 (zyskać)
uczcić…I 23,6; 39,39; 43,10,21 (bogów)

często patrz czas / określenia względne
częściej patrz stopniowanie
członki patrz ciało
człowiek / człeczek / człeczy / człek / człowieczy (ἄνθρωπος, ἀνήρ)…I 1,8 (‒); 3,13; 4,4 

(βρότειος); 9,26,16; 10,2 (nic równie pysznego jak ~); 11,6; 14,1,3 (trzy dole ~), 
19 (losy ~ wywyższane i w nicość obrócone przez czas); 15,9 (poznawanie cha-
rakteru ~); 18,8 (poznać dolę ~), 10 (samemu być ~), 20 (wolny); 19,4 (żaden 
~ nie zna miary); 27,17 (moc ~ jaka); 30,4 (opinia prawego ~), 5 (wrogiem); 
31/32,11 (co właściwe naturze ~); 33,17 (bogactwo złym dla ~ nauczycielem), 
20 (dobry czy zły ‒ udowodni czas), 23 (wszystko, co powinien), 27,15 (najsil-
niejszy); 34,5 (losy ~ przybierają wszelakie postaci); 36,1 (początkowo szczę-
śliwy), 7 (o czym łatwo się przekona), 15 (co w sobie ma natura ~); 38,10 (jego 
pretensje); 42,9 (niewolny), 13 (zły ~, więc gnuśny obywatel); 44,10 (gdy wła-
dają ~ przyjemności), 12 (‒) (z czego każdy ~ złożyłby agon), 15 (którego nie 
można nazwać szczęśliwym), 19 (spokojny ~ jakim przyjacielem i obywatelem), 
33 (Dzeus jakby był ~), 41,58 (apostrofa), 43 (rad wrócić do prostej strawy); 48,9 
(niechętny gościom); II 2 i 3,1,4 (sportowiec), 2 (zwać kogo tycim ~) (ἀνδρίον); 
5,6 (jaką miarą mierzyć losy ~); III 22 (dręczenie wciąż jednego ~); 30 (zro-
dzony do cierpień i klęski); 34(bis) (~ żywot; nie ma portu, gdzie mógłby się 
schronić); 116 (prawy); 139 (chce żyć jak bóstwa) 

mądry…I 15,9,4; 27,16; 44,37; II 5,2
żaden ~ nie zna pełni szczęścia / nie jest całkiem szczęśliwy…I 23,1,1; 33,7 

ludzie…I 1,7 (τἀνθρώπεια); 3,5, 9; 5,10 (przestawanie z ~ zacnymi i mądrymi) (ἀνήρ); 
6,16 (majętni) (βροτοί); 7,6 (przyjaciółmi bogaczy); 10,1; 11,10 (jedno 
mają wspólne prawo ze zwierzętami); 12,5 (powodzenie rodzi w ~ pychę), 
14 (nie wiedzą, w co wierzyć); 13,5,33 (najgorszy z ~). 51 (nieostrożni); 
14,1,20 (kim się było wśród ~), 2 (tchórzostwo zsyła ~ knowania jako le-
karstwo), 8 (~ zbliża to, co podobne), 9 (winni chorobom); 15,13,6 (apo-
strofa); 16,4 (~ łudzą słowa i nadzieje), 12 (dzieci kładą czar w serca ~); 
17,5 (chwalą szlachectwo, ale wiążą się z bogatymi), 6 (mówią kłamstwa 
podobne do prawdy); 18,10 (traktowanie ~ w nieszczęściu), 23 (czego wie-
lu ~ pragnie); 19,5,2 (ich rodziciel); 21,1 (czy lepiej ~ z dziećmi czy bez); 
22,8 (jest też w ~ inny rodzaj miłości); 23,1,21 (miłość niszczy ~), 7 (co 
im nie popłaca); 27,5 (piękni) (καλοί), 22 (kto przywodzi ~ do upadku); 
28,1; 29,19,21 (starsi); 30,3 (spełnia się ~); 31/32,9 (ci, co żyją, cierpią); 
33,13 (nie umieć z ~ żyć), 15 (oszczerstwa złem dla ~), 22 (jakich ~ cechą 
ród znakomity); 34,3(bis) (kto odkrył przed ~ wiedzę o literach; trapią ich 
nieszczęścia), 5 (dla czego wszyscy się trudzą), 7 (kto ma u ~ nieśmiertelną 
sławę); 35,7 (co źródłem ich nieszczęść); 36,1 (kto z ~ najbardziej żałosny), 
7 (co wyznacza kres waśniom między ~); 38,6 (co dostarcza ~ przyjem-
ności); 39,16 (nieszczęśliwi), 24 (ci, co się poddadzą miłości); 41,1,1 (co 
twierdzą); 42,5 (wielu z ~ złośliwych w żartach), 12 (wolni), 14 (jacy są); 
43,9,16 (ich podróże jakie); 44,17 (nie spotka się u ~ przyjemności w po-
łączeniu z umiarem), 26 (czego wiele wśród ~), 36 (dla jednych cierpienia, 
dla innych szczęście), 43 (znać jakich), 44 (wieścić ~ co); 45,3 (co dla ~ 
zgubą); 46,11 (z czego biją monetę); 47,6 (co ~ lepiej służy); 48,6 (wszyst-
kich ~ czeka śmierć); 49,34 (co ~ przynosi pożytki); 50,7 (co ~ po potom-
kach), 9 (słowa w ich ustach); III 16 (tylko dwie rzeczy potrzebne ~); 20,4 
(wszystkich żywi miłość); 30 (karmieni przez Eter); 43 (wiatyk dla ~); 73 
(gdyby kupowali słowa); 92 (sami winni nieszczęściom); 104 (nieszczęścia 
wzbudzają w ~ gniew); 106 (kto z ~ może się uznać za wielkiego); 109 (co 
dla ~ nie jest wstydem); 114 (nie ma między ~ równości); 117 (gdzie rośnie 
sława ~); 134 (dręczą ich zmartwienia); 135 (co ~ sprawiają troski)
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(a bogowie)…I 8,8 (ludziom nie przystoją im ozdoby bogów) (θνητοί); 10,9 (lu-
dzie mówią, że znają sprawy bogów) (ἄνθρωποι); 12,10 (pobożność nie wy-
znacza ludziom losu); 13,4,5 (frg. 3) (w ludziach budzi strach to, co boskie); 
17,1 (nic się ludziom nie zdarza bez bogów); 37,23 (co ze szczęściem ludzi 
robi bóg); 38,9 (czy bogowie od ludzi są mniej rozumni); 39,21 (kto władcą 
ludzi i bogów); 41,7,9 (jakim ludziom bogowie zsyłają cierpienia); 44,41,87 
(bezbożnik pośród ludzi); 45,13 (kto największym dla ludzi bogiem), 18 
(na wszystkich ludzi bóg w końcu spuszcza nieszczęście); 49,25 (bóstwa 
zwodzą ludzi); III 79 (bogowie widzą nędzę ludzi)

czyny ~…I 41,15; 43,20,947 
dadzą / dali imię…I 41,1,20; 44,41,144 
mądrzy…I 23,12 (kto taki pośród ~, niech nie wierzy kobiecie) (ὅστις εὖ φρονεῖ 

βροτῶν); III 48 (οἱ σοφοὶ βροτῶν); 59 (zawsze towarzyszy im rozsądek) 
(ἀγαθοί) 

podli…I 33,14 (szukają żon wśród swoich); 36,12 (pochodzą od podłych)
patrz stopniowanie / podlejszy

szlachetni…I 6,14 (‒); 18,22 (należy ich szanować); 42,5 (nie zaliczyć kogo do ~);  
III 61 (wszystko w ~ piękne)

ludobójczy…I 13,5,37 (rzezie) (σφαγαὶ ἀνδρόκτονοι) 
ludzki…I 12,14 (gdyby rzeczom ~ głos przydano); 13,4,29 (natura ~ miesza się 

z byczą). 31 (barki); 14,18 (nieprawości ~ ujawnia Czas); 18,14 (~ plaga 
największa), 15 (~ rodzajem co włada); 31/32,3 (krzywda); 37,25 (mię-
so); 38,4 (umysły); 39,34 (występek); 44,32 (nieszczęść ~ liczne kształty), 
41,78 (sztuki) (βροτῶν τέχναι); III 31 (jedyna z cech ~); 97 (zuchwalstwa  
~ zarzewie)

los…I 6,15 (βροτοί); 18,3 (apostrofa); 39,35 (‒); 49,28 (βροτοί)
ród…III 20,13; 78 (biedny)
życie / żywot…I 14,19 (gdzie w ~ znaleźć pewność); III 23 (co włada ~)

śmiertelnik (βροτός, βροτοί)…I 6,11 (słowa możnych biorą za mądre), 13 (największy dla 
~ czar); 13,2,17 (unikać ich narodzin); 14,1,2 (lepiej, by się nie rodził); 19,5,4 
(rodzi ich Gaja); 20,12,11 (ich dusza); 28,3 (bogactwo ~ niczym); 29,20 (co 
przynoszą ~ trudy); 41,1,16 (śpiewać im co); 42,15 (~ , co godnie przyjmuje 
odmiany losu, jaki); 44,16 (jak wygląda żywot ~), 24 (jakie nieszczęście nęka 
wielu); 49,38 (mocniejszym służą słabsi); II 5,7 (nie chcą uznać bastardów); 
III 30 (niech pozna dolę ~ śmiertelny); 77 (myśleć jak ~) (θνητά); 112 (czym dla 
~ czas współbiesiady); 141 (cierpią)

śmiertelny (βροτός, βροτοί)…I 6,8 (co dla ~ najlepszym darem); 10,12 (ciało zrodzi-
ło się ~) (θνητός); 11,18 (trudzą się w więzach); 12,7 (towarzyszem ~ 
Wstyd), 15 (nie odwrócą klęsk), 18 (żadna moc nie może być dla ~ 
większa od cnoty); 14,7 (wrodzona im podłość), 27 (los ~); 16,3 (cier-
pi); 20,10; 21,3 (w czym znajdą rozkosz), 4 (kto ze ~ marzy, by dojść 
do lat starości); 22,8 (co winno być dla ~ prawem); 23,1,25 (jakiej mi-
łości pragną); 26,3 (czuć to samo, co wszyscy ~), 12 (do jakich winni 
dążyć zysków); 28,2 (ich pragnienia); 29,14,2 (kto miły ~); 31/32,10 
(w czym się przeliczą); 33,21,2 (ich świetne urodzenie). 5 (początki 
ich istnienia); 36,6 (czym dla ~ miłość), 19 (nie mierzyć się ~ z kim); 
39,33 (nikt ze ~ nie przyszedł na świat szczęśliwy); 40,11 (jak zwą 
wino); 41,7,4 (sądzić ~); 42,10 (co dla ~ najlepsze), 11 (zwracać myśl 
w najkorzystniejszą dla ~ stronę); 43,20,921 (nikt ze ~ nie uniknie cier-
pień). 923 (skarżą się na co); 47,5 (co da ~ pomyślność); 49,26 (Dike 
nie mieszka z dala od ~), 29 (we łzach dana nam ~ słodycz); 50,5 (nie 
powinni zbyt wysoko mierzyć), 14,6 (kto ze ~ uwierzy niewolnikowi); 
II 9,1 (czyje imię wstrętne ~); III 11 (jak zwą Eter); 29 (nie powinni 
płodzić dzieci); 30 (~ niech pozna dolę śmiertelnika); 34 (człek); 60,6 
(apostrofa); 65,5 (ulegają Konieczności); 96 (ich największe dobro); 98 
(umysł wpędza ~ w nieszczęścia); 123 (kto wrogiem ~); 128 (kochać 
kogo najbardziej ze wszystkich ~); 129 (co leczy strach ~); 137(bis) 
(szczęście ~ śmiertelne); 138 (nikt ze ~ nie ma pewności szczęścia)

(a bogowie)…I 33,40 (bóstwo objawia się śmiertelnym nagle); III 19,3 (naj-
milszy śmiertelnym bóg); 83 (bogowie widzą dalej niż śmiertelni)

być ~…I 17,2; 40,14,242 (θνατός); III 139(bis) (i dzielić ich los)
co niesie im…I 3,17 (wiele); 8,8 (klęski); 46,3 (większą radość)
ród ~…I 6,15; 41,5
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nieśmiertelny…I 10,12 (~ gniew niewskazany) (ὀργὴ ἀθάνατος); 34,7 (sława) 
(ἀθάνατος δόξα); 39,7,1053 (światło słoneczne) (ἀθανάτα φλόξ) 

czółenko (tkackie) patrz przedmioty
czyn…I 1,2; 2,1 (jako dowód mądrości); 9,4 (wielkie), 7; 14,12 (lepsze do ~ ręce młodzieży); 

20,12,4 (skierować do ~ krok); 26,1,69 (zuchwały); 34,4 (haniebne); 41,15 
(~ ludzi młodych a rady starców); 43,20,947 (trzeba je badać); 44,41,81 
(wziąć się do ~); 48,2 (~ i słowo); II 5,8 (cenione niżej niż pieniądze); 
III 15(bis) (płacić za ~ czynem); 118 (w ~ być niczym)

(w opozycji)…I 19,3 (do wiedzy); 29,14,13 (do miana) 
(do słów)…I 1,9; 3,10; 15,10 (czyny gorsze od słów u umiejących gładko 

mówić), 13,5 (czynić wbrew własnym słowom); 17,4 (nie przedkładać 
słów nad czyny); 21,2 (radzić łatwiej, niż robić); 33,19 (mądry w ga-
daniu, nie w działaniu); 37,11 (podłe pięknym zdobić słowem); 44,35 
(czyny zawsze ważniejsze niż słowa); III 20,6 

czynić…I 10,2 (poważanie tych, co więcej ~); 15,13,5 (wbrew własnym słowom); 16,7 
(mądrzej); 31/32,10 (coś złego); 42,2,1 (kto komu ~ próżne zarzuty), 6,16 

czynny…I 21,6 (im kto bardziej, tym częściej błądzi)
działanie…I 33,19 (kto w ~ niemądry, a mądry, gdy gada); 40,13,199; 45,3 (naraża na 

błędy)
działać / zdziałać…I 12,8 (rozkaźnik); 27,46 (być gotowym); 30,4 (bez skrupułów; 

rozkaźnik); 33,27,10 (z zapałem); 37,9 (nic nie ~); 43,16; 49,39; III 60,2 
praca…I 9,27,45; 37,10 (ciężka); 44,11 (codziennej kunszt), 41,124 (ułatwienie w ~); 

48,13 (Heraklesa)
rąk…I 14,1,14; 43,7,33 

zajęcia…I 34,2 (brak ~)

ćwiczyć (się) / ćwiczenie patrz uczyć

dach patrz architektura / elementy konstrukcji
dania patrz jedzenie / potrawy
dar…I 12,18 (godny ~ za pobożność przychodzi w odpłacie); 40,4,47 (dostać); 43,7,13 (dla 

dziecięcia ~ kołysanka); 41,125 (zaszczytny); 44,4 (przebłagalny)
daremny…I 11,12 (słowa); 26,1,[85]; 42,2,23 (obelgi); III 28 (skargi); 125 (trud) 

daremnie…I 36,4 (pilnować); 39,39; 42,6,27
nadaremny…I 43,24,9 (słowa) 

daty…I 5,3 (w dniu dziesiątym [po połogu]) (ἐν δεκάτᾳ τόκου) 
dawno / dawny patrz czas / określenia względne
dąb patrz rośliny / gatunki
dech patrz tchnienie / tchnąć
deska patrz przedmioty
deszcz patrz zjawiska atmosferyczne
deszczułki patrz przedmioty / deska
dłoń patrz ciało / ręka
dług…I 43,27,1586 (spłacić czyim synom) (ἀπέδωκα ἐς παῖδε σώ) 
długo patrz czas / określenia względne
dłuto patrz przedmioty
dłużej patrz stopniowanie
dmuchać patrz zjawiska atmosferyczne / wiatr
dobiegać patrz bieg
dobra patrz bogactwo / majątek
dobro, dobra / dobry…I 18,11 (nie wyświadczać ~ nikomu) (εὖ ποιεῖν); 27,9 (nie mogłoby ist-

nieć bez zła) (ἐσθλά); 29,20 (~ przynoszą trudy) (τἀγαθά); 33,38 (σωτηρία); 36,21 (nie-
raz do ~ prowadzi to, co złe) (τὸ κακὸν ἀγαθοῦ γίγνεται παραίτιον); 48,10 (καλόν); 49,11  
(τὰ καλά); III 95 (κτῆμα); 96 (καλόν)

dobrze…I 4,4; 5,11; 7,2, 6; 9,26,13, 27,30, 31; 12,5; 13,5,3; 18,5, 17, 19; 20,5; 24,8; 
27,16; 29,22,14; 32,3,36; 31/32,8; 33,5,4, 29,24; 38,8; 40,4,120; 42,2,20, 6,2; 
43,32; 44,21, 35, 41,60. 66, 44; 49,24; II 2 i 3,16; 6,6; III 35; 93; 99; 121

niedobrze…I 3,10; 21,4 
na dobre…I 43,20,942 // nic dobrego…I 42,4 (nie zamyślać)

dobrotliwy patrz określenia cech / pozytywnych
dobrowolnie patrz chcieć / wola
dobry patrz określenia cech / pozytywnych
dobrze patrz dobro
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doczekać patrz czekać
dogodzić…I 3,15 (ἁνδάνοντα ποιεῖν) 
dola patrz los
dolina patrz geografia / krajobraz
dom / domostwo / domowy (także przenośnie)…I 3,16 (klęski w ~); 4,3 (~ występki); 6,4 (ro-

dzinny); 7,6 (głodny i opustoszały); 10,14 (kto pozostaje w ~ szczęśliwy); 6,8 
(złoto w ~ chowane), 12 (dostatni); 11,7 (rujnowany kłótniami z powodu miłoś- 
ci); 13,4,40; 14,29 (zanieść kogo do ~); 18,2 (zamieszkać w ~ na nowo), 5(bis) 
(wyrzucić z ~ złą żonę; brać do ~ nieznaną żonę), 27,8 (złożyć kogo przed ~); 
22,4 (spłodzić ozdobę dla ~); 23,1,20 (znieważać ~). 31 (zniszczyć szczęście ~); 
26,1,20 (przejąć ~), 6 (wynieść z ~ umarłego), 10,11 (odpędzić od ~ Bunt); 27,7 
(bawić w ~ gościem); 28,7; 29,14,21 (klęska ~ nie jest klęską miasta). 22 (mieć 
w ~ syna), 16 (nieść z ~ ciastka), 19,12. 13 (co weszło w ~ nieprawnie i ma tam 
zostać). 20 (nie wpuszczać za próg ~ nicponi); 30,3 (wielki ~ zyskuje się wysił-
kiem); 31,2 (dawny); 32,1,8; 33,5,1 (bogaty w potomstwo), 9 (najgorszy dla 
~ nabytek), 27,17, 29,2 (pogromca Priamowego ~), 30; 34,3 (jak dowiedzieć 
się, co się w ~ dzieje, będąc za morzem); 35,8 (w ~ rozbrzmiewa pieśń); 36,20 
(wejść w szlachetny) (ἐν κήδει ὢν / ἐσθλῷ); 37,3(bis) (co w ~ skarbem), 7 (nędzny 
~ może wydać szlachetnego potomka); 38,3 (wydatek dla ~ daremny); 39,28 (co 
chce się w ~ posiadać), 37; 40,4,49 (ognisty). 54. 55 (iść do ~). 57 (okadzać jego 
wejście). 94 (razić go strachem). 102 (wychodzić z ~), 14,216 (wnieść do ~ trupa). 
245 (prowadzić kogo do ~). 251 (ruszyć z ~ do kręgu bogini). 258 (biec do ~). [311]; 
41,1,19 (Muz ~ górski), 8 (co ~ Dzeusowym), 13 (ojciec w ~ zrzędny i surowy); 
42,2,13 (Fojbosa), 6,45, 8 (czekać w progach ~); 43,5,11. 12 (nie ma pana), 7,16, 
8,20 (ojczysty rzucić), 9,21 (radość z widoku ~). 26 (zwać ~ jak), 18,13, 22,8. 16; 
44,7 (wprowadzać w ~ Muzę), 10(bis) (sprawy ~ odkładać z lenistwa; pożytku 
nie ma z kogo w ~), 11 (wracać co dnia do pustego), 15 (nie ściągać do ~ pięk-
nych rzeczy), 41,61 (wkroczyć do ~). 70 (uciec z ~); 45,1 (złocisty ~ Ateny); 
49,14 (co nie dźwignie ~), 22 (kogo niebezpiecznie trzymać w ~), 29 (płakać 
w ~ męża miłego); 50,14,1 (wejść do ~); II 2 i 3,1,3 (~ nie umieją rządzić spor-
towcy); 5,8 (mieć w ~ obfity żłób); 7,2 (kupić sobie do ~ lepszego od siebie 
pana); III 23 (bóstwo lub los niektórych z ~ wyrzuca); 40; 82 (z dala od ~); 
85 (chęć rządzenia w ~); 112 (cenniejszy niż bogactwa i złoto); 127,3 (mąż nie 
powinien w ~ zbyt pilnie strzec żony); 130 (zbywa w ~ na majątku) 

jego…I 26,1,13. 17 (pan); 43,20,854 (pani)
kobieta…I 23,1,5 (przynoszą do ~ hańbę); 24,8 (hańbią ~); 42,2,9 (dbają o ~). 11 (jaki  

~ gdy w nim nieobecna), 9 (sprawuje w ~ rządy)
ocalić ~…I 17,9; III 120(bis) 
opuścić ~…I 32,1,21; 40,4,111‒112; 48,9 (opuszcza ~ zmarły)
pojawia się w nim potomek / nowe potomstwo…I 6,2; 11,5
rządzić / zarządzać dobrze ~…I 32,3,36; 44,21 (co)
siedzenie / siedzieć w ~…I 5,6; 9,14; 37,8 (ma żona uczciwa), 10

domowe wojny patrz wojna
patrz architektura / typy budowli
patrz ród / dom skromny

doradca patrz rada
doradzić patrz rada / radzić
dorównać patrz równość
dosięgać patrz sięgać
doskonały patrz określenia cech / pozytywnych
dostatek patrz bogactwo
dostojny patrz określenia cech / pozytywnych
doświadczenie…I 3,4 (jego brak zgubny przy braku doświadczenia) (ἀπειρία); 7,6 (wiedzieć co 

z ~) (πεπείραμαι); 28,4 (lepiej mieć ~, niż go nie mieć) (ἐμπειρία / ἀπειρία) 
doświadczyć…I 26,7 (losu wspólnego innym wdowom) (ἐξαντλέω) 

nie doświadczyć…III 134 (nie życzyć sobie) (ἄπειρος εἶναι) 
dowcipnisie patrz określenia cech / negatywnych
dowiedzieć się patrz wiedza
dowieść patrz dowód
dowodzić (czego) patrz dowód / dowieść
dowodzić (kim) / dowodzenie patrz wojsko
dowód (τεκμήριον)…I 5,8 (cnoty dać czym) (ἀποδείξασθαι); 6,16 (jeden ~ na co); 43,27,1584 

(wdzięczności) (φέρειν χάριν); III 20,5 (dać ~); 46 (dać ~ rozsądku) (νοῦν ἔχοντος…) 
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dowieść / dowodzić (‘uzasadnić, udowodnić, przekonać’)…I 2,1 (mądrości ~ czynem); 
40,4,62 (prawdy słów czyich); 49,12 (swej odwagi ~ winien młody); 50,10 (w mowie 
~ czego); III 26 (skrajnej naiwności) 

dowódca patrz wojsko / dowodzić
doznać patrz znać
dręczyć (się)…I 4,2 (kogo ~ choroba); 23,4 (miłość); 33,26,12 (nie czas); III 22 (przestać ~ 

wciąż jednego człeka); 134 (ludzi ~ zmartwienia)
udręczyć…I 13,5,21 (kogo ~ bóg); 18,15 (innych ~ nieszczęścia)

udręczony…I 49,3,19 (ojciec)
zadręczać się…I 36,21 (przestać)

droga patrz geografia / krajobraz
drogi (φίλος, φίλα)…I 11,4; 22,4 (apostrofa) (‒); 40,3,41; 43,18,13 

najdroższy patrz stopniowanie
druh patrz przyjaciel
drzewce patrz żegluga / osprzęt
drzewo patrz rośliny
drzwi patrz architektura / elementy konstrukcji
duch patrz dusza
dufny patrz określenia cech / negatywnych
duma…I 9,1,3 (wywodzić z ~ ród skąd) (εὔχομαι γένος), 28 (przełknąć ~) (φρόνημα); 14,11 

(w zbyt wielką ~ wbijają zaszczyty) (μεῖζον φρονεῖν); 33,21,8 (czas rozbudził ~) 
(γαῦρον αὐτό); 48,12 (powód do ~) (φρόνεσις) 

dumnym być…I 14,1,11 (ze szlachetnej krwi); 23,1,4 (z bogactwa i rodu); III 78 
(z majątku) 

dumny…I 39,26 (słowa)
pycha…I 33,29,28 (wypełniać ~ każde miejsce); 42,2,24 (mężczyźni wiedzeni ~)

~ rodzi…I 12,5 (powodzenie), 6 (bogactwo)
pyszny…I 10,2 (nie ma nic bardziej ~ niż człowiek) (γαῦρον); 14,18 (pomyślność)

dusza (ψυχή/ψυχά, ψυχαί)…I 12,19 (wstrząsa ~ miłość) (Ἔρως ψυχὰς ταράσσει); 14,24 (apostrofa); 
16,5 (ukochanego nawet bez ~ nie zdradzić) (ἄψυχος), 8 (kobiety ~ szlachetna) (τὴν 
λῆμ᾿ ἔχουσαν εὐγενές); 18,27,12; 20,12,11 (cierpienie dla ~) (δυ]σπραξίας / ψυχαῖσιν); 22,8 
(sprawiedliwa, mądra i piękna); 29,14,52 (jedną ~ dać, by ocalić miasto), 26,71 (~ cór 
nie zeszły do Hadesu); 32,1,30, 3,37 (kto uwalnia ~ od smutku); 33,27,32; 44,8 (szla-
chetna, która została komu dana); 50,9 (moja ~ nagrodą w sporze); III 28 (troska 
o jedną cierpiącą); 39 (apostrofa); 84; 151,9 (~ umarłych wysłać na blask słońca)

duch…I 33,26,11 (tracić ~) (ἀθυμεῖν); III 64 (wyobrażałem sobie co w ~) (νοῦν ἐβαλλόμην) 
lekkoduch patrz określenia cech / negatywnych

dwukształtny patrz kształt
dym / dymić patrz żywioły / ogień
dysk patrz sport / rzut dyskiem
dzban patrz przedmioty
działanie / działać patrz czyn
dziecko / dziecię patrz okresy życia // patrz rodzina / dziecko
dziedzic patrz ród
dzielny / dzielność patrz określenia cech / pozytywnych
dzieło (ἔργον)…I 27,6 (Aresa) (αἰχμαί); 29,22,7 (starej ręki)

do ~…I 34,10,10 (wezwanie) 
dzień patrz astronomia // patrz czas
dziewczę / dziewczyna / dziewica patrz kobieta
dzik patrz zwierzęta / gatunki
dziki patrz określenia cech / negatywnych
dziób patrz żegluga / osprzęt
dziś patrz czas / określenia względne
dzwonki patrz przedmioty

dźwięk
gra na instrumencie…I 43,27,1622 (uczyć ~)
instrumenty

aulos…I 29,22,[8]; 46,4
cytra azjatycka…I 43,27,1622 
kitara…I 29,22,9; 43,7,32, 8,10, 9,7 
lira…I 2,5; 44,4, 41,120 
syringi…I 40,4,71 
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melodia / melodyjnie patrz śpiewać
pieśń patrz śpiewać
rodzaje dźwięków

dźwięczny…I 29,22,8; 37,14; 46,4
grzmiący…I 43,27,1601 

huk…I 34,9 (kotłów); 43,7,27 (fal)
jęk, jęki…I 29,22,9 (kitary); 40,14,285; 43,9,6 

jęczeć…I 11,18; 40,14,[318] (rozkaźnik); 43,3 (pod jarzmem); III 143 (w dwój-
nasób) 

lament…I 40,4,78; 43,8,9 
wrzawa…I 35,8
wzdychać…I 14,1,10 

rytm…I 43,8,12 
tony…I 43,7,9; 44,11 

e(E)ter patrz żywioły

fakty…I 15,9,3 (tych samych ~ [wersje]) (συμφορᾶς μιᾶς πέρι)
fala, fale patrz geografia / morze
fałszywy…I 44,35 (mowy) (ψεύδεα)
figi patrz rośliny
flota patrz wojsko / dowodzić
fronton patrz architektura / elementy konstrukcji

gadać patrz mowa
gadulstwo / gaduła patrz mowa / mówić / gadać
gaj patrz geografia / krajobraz
gałęzie patrz rośliny / struktura
gangrena patrz choroba / schorzenie
ganić patrz nagana
gardło patrz ciało
garść patrz ciało / ręka
gbur patrz określenia cech / negatywnych
geografia

góra (ὄρος, ὄρη)…I 9,1,6 (wierchy); 14,21 (wzgórek); 18,18 (zbocza); 27,17 (wierchy); 
43,25,51; 47,9,2; II 2 i 3,3 (znosić z ~ drzewo)

górski…I 13,2,13 (Macierz); 40,4,7 (pasterze); 41,1,19 (dom Muz rzucić); 42,6,34  
(chaszcze) 

szczyt (także przenośnie)…I 18,16 (wynosić na ~); 49,15 (tchórz żaden nie wspiął się 
na ~ wielkości); II 6,2 (święty ~ Akrokoryntu); III 114 (na ~, co znaczne)

patrz zaraz niżej: morze / fala
granice…I 11,17 (ὅροι); 22,1 (κράσπεδα); 43,9,35 (ὅρια)
kraina / kraj…I 2,4; 9,27,31; 26,1,19 (założyć). 56 (podziemna), 5 (podziemna); 29,26,63 

(zbawić). 77 (zbawić). 98 (co trzeba dla ~ uczynić); 32,1(bis); 33,6,16 (spusto-
szyć); 37,1; 39,9 (barbarzyński); 41,1,3; 43,9,22. 28. 35 (obcego granice), 17,15 
(wywieść z ~), 20,881 (pobliski), 27,1614; 44,41,21; 49,1 (czarnoskórych); 
III 76 (nasz)

patrz ojczyzna / kraj
krajobraz

brzeg / wybrzeże…I 9,27,26. 40; 23,10; 38,1; 39,10; 40,4,109‒110; 43,27,1593. 1601. 
1625; 49,1; 50,2; III 45 

chaszcze…I 42,6,34 
cieśnina…I 37,1
dolina…I 40,12; 49,3,20 
droga / szlak / ścieżki (‘szlaki, trasy’; także przenośnie)…I 14,4 (prawdy); 15,13,4 

(zejść z ~); 35,1 (stanąć na ~ czemu); 39,1 (~ gwiaździsty przemierzać); 
40,10,171; 42,2,9‒10 (morską ~ zwiezione dobra); 43,27,1579 (na tę samą 
~ wtoczyć); 44,2 (przy ~ zrodzić kogo); 49,16 (przepędzić zbójców na ~); 
III 65,6 (boże ~ znać)

gaj…I 14,24 (cienisty) (apostrofa) (σκιερὰ φυλλάς); 43,9,10, 20,940 
jaskinia / grota / jama…I 5,1; 10,5; 18,21; 28,1; 39,5; 44,41,64. 69
kotliny…I 47,9,2 
las / lesisty…I 43,9,14 (~ odludzia)
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niziny…I 27,17
nurt…I 40,4,77; 41,1,4; 43,11, 20,892; 49,1; III 123 
ogrody…I 41,9
pastwisko…I 13,4,37; 40,4,73; 43,9,24; 47,9,6; 48,13
pole / zagony…I 32,1; 37,1 (żyzne), 2 (zwozić z ~ bogaty plon); 40,11; 43,7,29; 

47,9,1 (uprawne)
pustkowia / odludzia…I 43,9,14. 17 (ἀγροὶ ἔρημοι καὶ μονοίκητοι) 
pustynia…I 31/32,5
rozlewiska…III 8
rozłogi…I 48,13
równina…I 9,1,9; 29,25,48; 32,1; 34,3; 36,18,5; 43,7,31; 44,1, 41,11. 114. 143; 49,4 
skała…I 9,1,2; 29,22,3; 42,6,1; 43,27,1602; 44,39, 41,19. 122; 48,13 (szczeliny po-

śród nieprzebytych ~); III 134 
kamień…I 20,10 (z Magnezji); 42,6,12. [18] (głaz); III 60 (z Etny); 110
marmur…III 60 (z Pierii złocony)

stawy…I 43,9,31 
strugi…I 47,9,5 
strumień (także przenośnie)…I 22,3; 39,3; 44,41,143 
urwiska…I 43,7,26 
wądoły…I 42,6,36 
wybrzeże…I 38,1
źródło / krynica (także przenośnie)…I 5,1; 29,4; 35,7; 43,16, 20,892 (o czystym nur-

cie); 44,41,111. 112. 141 
ląd…I 10,14; 23,10; 37,1; 38,1
morze / morski / nadmorski (także przenośnie)…I 9,27,35 (ziemia oblana ~); 12,19 (w głąb 

~ schodzi Eros); 13,5,36 (utopić kogo w ~); 18,28 (wędrowcy ~); 23,10(bis) (po-
ławiać w ~ szkarłatnika; orać ~); 27,17 (stwory ~); 31,1 (trudów); 34,3 (równina 
~); 38,1 (drapieżnik ~); 39,9 (przestwór ~), 10 (spienione); 42,2,9‒10 (droga); 
43,7,26 (~ urwiska), 35 (fale ~); 47,9,11 (rzucać się do ~); 49,2; III 2 (nie wy-
prawiać się na ~)

fala…I 6,2; 11,1; 23,8, 10 (mokra ~ matką); 24,2 (zapłodniona ~ boga); 32,1,7(bis); 
38,1; 43,7,28, 8,4, 27,1601; 49,5 (ich szczyty); II 6,2; III 82 (trzecia)

morskie / morza…I 43,8,19, 35 (nieskończone); III 37; 123
głębiny…I 14,19; 38,1; 39,22
odmęt…I 14,14 (ujść z ~ cało); 38,1; 43,7,28 
przybój…I 23,8; 43,27,1602 
patrz żywioły / woda

niebo patrz astronomia
rzeka…I 47,9,12; 49,1; III 123
wyspy…I 3,1,10 (νήσοι) 
ziemia (we wszelkich znaczeniach)…I 6,2 (kwitnąca wiosną); 9,27,35 (oblana morzem); 

15,16 (karmicielka, najmilsza); 18,15 (co włada plonami ~); 19,5,9(bis) (to, 
co z ~, powróci pod ~); 20,1 (~ ojców; apostrofa); 23,1,22 (na ~ żyją dwie mi-
łości); 25,1 (jak zwą to, co między ~ a niebem); 26,1,76 (oprzeć na ~ laskę); 
27,9 (zamieszkana); 29,4 (goła), 14,8 (pochodzić z tej ~), 26,56 (nie trząść ~). 66 
(być wydanym za nią na śmierć). 89 (zadać ~ klęskę); 31,3,[9] (biedna); 33,6,11 
(oczyszczać ~); 37,21 (kto umrze ~ i cieniem); 38,1; 40,1‒2 (jej władca), 4,63 
(kto pojawia się ponad ~), 8 (żywiąca), 13,183. 189, 14,220 (kilka kropli krwi 
na ~ upadło). 243 (jej bezkres). 272 (jej głębiny); 41,5 (~ i niebo były jednym 
kształtem); 42,6,26 (rzucić na ~); 43,7,39 (lecieć ponad ~), 17,12 (otoczona straż-
nicami), 20,[924(bis)] (nieść ~ do ~); 44,11 (kopać i orać ~), 14 (wszystko rodzi 
i zabiera), 41,123 (matka). 138 (rządzić w ~). 142 (złączyć się z ~); 46,5 (kłaść na 
~ kogo, by go oślepić); 47,2 (da plon właściwy), 9,9 (bezlitosna); 49,1 (jej naj-
piękniejsza rzeka), 4 (żyzne); II 7,6(bis) (wzejdą pod ~ gwiazdy, ~ wstąpi w eter); 
III 20,7 (pożąda deszczu). 10 (~ pożąda niebo); 35 (trzeba zbadać ~, jeśli chce się 
dobrze leczyć choroby); 113 (cała mężnemu ojczyzną) 

pod ziemią/ziemię / w ziemi…I 28,1; 29,25,39, 26,61; 39,39; 48,7; 50,14,10; III 6
ziemia, ziemie (konkretne terytorium)…I 9,1,1 (Pelopsa). 12 (myzyjskie); 23,1,17 (Sy-

zyfa), 9 (tiryntyjska); 29,2 (etiopska); 37,1 (Etolii); 40,1‒2 (Meropsa); 43,9,21 
(nemejska). 25 (fliuncka), 27,1619 (tracka); 44,41,84. 108 (Kadmosowa / kadmej-
ska); 46,19 (kekropijska); 47,9,9 (lakońska)

patrz ojczyzna
geometria…I 22,2,3 (koło). (κύκλος) 5. 8. 11 (kreska, kreski) (γραμμαί) 
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gęba patrz ciało / twarz / usta
gęsina patrz jedzenie / potrawy
giez patrz zwierzęta / gatunki
gimnazjony patrz architektura / typy budowli
ginąć patrz śmierć / umrzeć
gleba patrz rola
głaz patrz geografia / krajobraz / skała
głębina patrz geografia / morze // patrz żywioły / woda
głodny / głodzić patrz głód
głos…I 12,14 (przydany ludzkim rzeczom) (φωνή); 13,4,36 (γῆρυς); 29,21 (mędrców) (γῆρυς); 

33,31 (usłyszeć) (ἔπος); 41,16 (kto jest ~ i cieniem) (φωνή); III 78 (gdyby bez ~ był ród 
ludzki) (ἄφωνον σπέρμα βροτῶν) 

głosić patrz mowa / mówić
głowa patrz ciało
głód…III 18 (nie czas o ~ na Miłość)

głodzić…I 6,12 (~ ciało i w ten sposób je niszczyć)
głodny…I 7,6 (dom)

głupi / głupiec…I 3,13 (ἄφρων); 9,18 (βραδύς); 14,3 (bać się mniej ~ siłacza), 10,3 (wierzy 
w dawne bajdurzenia); 16,8 (jest ~ ten, kto znieważa kobiety), 9 (σκαιός); 17,2 (wy-
krzyknienie); 23,1,5 (kobieta) (νηπία). 12 (wykrzyknienie); 27,18 (zasłużyć sobie na miano 
~); 36,4 (być ~) (φαῦλος); 40,7 (który najgodniejszy potępienia); 41,14 (~ i młody) 
(σκαιός); 42,7 (~, kto bezpotomny, a wprowadza w swoje progi cudze dzieci); 44,18 
(~, kto trudzi się, choć nie musi); 45,13 (~, kto nie uznaje potęgi Erosa); 46,13 (~, lecz 
śmiałek) (ἀμαθής); II 2 i 3,1,22 (nie staje naprzeciw żelaza); III 21 (nie można wlać 
mądrych słów w czerep ~); 53 (nie są chyba ~ rodzice); 127,11 (μάταιος) 

bezrozumny / brak rozumu patrz rozum
głupio…I 46,7 (wynosić się)
głupota…I 36,8, 12, 18,13 (co znakiem ~); 40,9 (komu wrodzona); 44,21 (największym 

złem); 46,14 (~, gdy mężczyzna rozpowiada o własnych losach); 49,33 (towarzyszy 
bogactwu) (ἀμαθία) 

głupstwo…I 11,4 (do ~ pcha miłość) (μῶρον); 44,11 (~ pleść) (‒); III 70 (bóstwo pozosta-
wia ~ przypadkowi) (τὰ μικρά) 

kiep…III 25 (ἄφρων) 
tępota…I 49,36 (zgubiła wielu)
patrz rozum

gmin patrz zgromadzenie
gniew (ὀργή, ὀργαί)…I 9,15 (za co na Eurypida) (θυμοῦσθαι), 29 (przemóc ~) (θυμός); 10,12 

(nieśmiertelnego nie żywić); 13,5,43; 16,7 (zapłonąć ~ podczas mówienia) 
(θυμοῦσθαι); 22,6,[6] (θυμούμενος); 23,1,13 (porzucić) (τί μαίνῃ;); 27,22 (łatwo ule-
gać ~); 32,1,37 (żona łagodzi ~ męża); 40,14,258 (wpuszczony za próg) (χόλος); 
43,12,18 (θυμός), 20,837 (w kim zabić), 29 (odrzucić); 47,6 (lepiej służy ludziom 
wstyd niż ~); 49,36 (zgubił wielu) (θυμός); III 104 (nieszczęścia wzbudzają ~)

gniewać się → nie gniewać się…I 14,13 (οὐχὶ θυμοῦσθαι) 
rozgniewać się…I 40,13,200 (θυμοῦσθαι)

gnuśny / gnuśnik / gnuśność patrz określenia cech / negatywnych / leniwy
godny patrz określenia cech / pozytywnych
gody patrz rodzina / małżeństwo
godzina patrz czas
gorycz / gorzki patrz smak
gość (ξεῖνος / ξένος, ξεῖνοι)…I 9,26,16; 14,28 (dbanie o ~); 23,3 (koryncki); 26,1,16 (apostrofa); 

27,7 (~ najczęstszym bawić); 43,6,7, 27,1590 (apostrofa); 48,9 (gbur z czło-
wieka niechętnego ~) (ἄξενος)

gościna / gościnność…I 16,9 (udzielać ~); 23,6 (przeniewierca ~)
gościnny…I 43,6,4 (pokoje)

ugościć…I 23,1,16 
cudzoziemiec (ξένος, ξεῖνοι)…I 43,20,804; 40,4,111‒112 (apostrofa) (ἐκτόπιοι); 44,26; 50,2
nieznajoma…I 43,20,874 (apostrofa) 
obcy…I 23,1,7 (ξένος); 26,1,50 (ξέναι); 33,5,[6] (]εν); 43,9,25 (apostrofa) (ξένη). 35 (kraj) (ἄλλη

χθών), 20,861 (apostrofa) (ξένοι); 44,41,63. 67 (ξένοι) 
przybysz (ξεῖνος / ξένος, ξεῖνοι)…I 26,1,13 (być wrogim ~); 43,9,11 (dostrzec ~)

(apostrofa)…I 10,4, 5; 20,5; 39,14; 43,20,881 
góra / górski patrz geografia / krajobraz
granice patrz geografia
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grobowce / groby patrz śmierć / miejsce i czynność pochówku
grom patrz zjawiska atmosferyczne
gromada / gromadzić patrz zgromadzenie
grono patrz rośliny / struktura
grosz patrz bogactwo / pieniądze / nominały
grot patrz metale / żelazo
grota patrz geografia / krajobraz / jaskinia
groza / grozić patrz strach
grób patrz śmierć / miejsce i czynność pochówku
gród patrz państwo
grzbiet patrz ciało // patrz zwierzęta / części ciała
grzebień patrz zwierzęta / części ciała
grzmiący patrz dźwięk / rodzaje dźwięków
grzywa patrz zwierzęta / części ciała
gubić patrz śmierć / umrzeć
gwałt…I 26,1,21. 22 (przejąć ~ dom); 45,12 (wziąć kogo ~)

gwałcić…I 29,19,25 (współobywateli)
napastować…I 13,5,9 (bóg ~ Pazyfae) 

gwałtowny patrz określenia cech / negatywnych
gwiazda / gwiaździsty patrz astronomia / gwiazda
gwizdać → zagwizdać…I 46,2,19 

handel…I 43,27,1608 (morski) (ἐμπολή) 
hańba…I 4,4 (z dala od wszelakiej ~ wieść żywot); 7,2 (popaść w ~); 10,8 (~ jest milczeć); 

23,1,5 (kobieta głupia przynosi ~ w dom); 29,22,22 (żyjący w ~ są jakby mar-
twi); 43,20,863 (dla kogo być ~). 872 (przyjęcie przysługi jest ~); III 93 (unikać 
wszelakiej)

hańbić / zhańbić…I 13,5,28; 24,8 (kobiety dobrze wychowane ~ dom); 29,19,27 (sy-
nów uczciwych biedaków); 31/32,7 (nazwa ~ niewolnych); 36,14 (~ mia- 
no bękarta)

haniebny…I 23,1,31 (zarzut); 31/32,6 (choroba); 34,4 (czyny); 43,20,848 
(śmierć)

plamić się…I 13,5,7 (sprzedajną miłością)
hardość patrz określenia cech / pozytywnych / dzielny
heksametr patrz mowa / słowo
herold patrz posłaniec
heros…I 12,18 
hiacynt patrz rośliny / gatunki
historia…I 44,41,100 (czyjej matki) (‒) 
honor patrz określenia cech / pozytywnych / dzielny
hoplita patrz wojsko / rodzaje
hymen patrz śpiewać / pieśń / gatunki
hymn patrz śpiewać / pieśń / gatunki

igrzyska patrz sport
imię…I 9,1,11. 13 (etymologia imienia ‘Telefos’); 29,26,92 (na cześć zabójcy swego przyjąć); 

37,6 (nie liczy się ~, tylko cnota); 41,1,6 (kraj nosi ~ ojca). †12 (zacząć stąd, 
skąd się bierze ~); 43,20,939 (dostać ~); 44,2 (nadać ~; rozkaźnik), 41,112 
(wziąć ~ od kogo); 49,3,22 (dzielić ~ z kim); II 9,1 (nie znać ~)

Bezimienne patrz „Indeks”, s.v. ‘Erynie’
dać ~…I 29,26,73 (przesławne córom Praksytei); 32,1 (krainie); 41,1,20 (nimfie-

-wieszczce); 44,41,144 (źródłu)
miano…I 5,3 (dała matka w dniu dziesiątym); 6,15 (nosić ~ Eteru); 27,18 (zasłużyć sobie 

na ~ głupca); 29,14,13 (tylko z ~ obywatel, nie z czynów); 31/32,6 (tchórza); 36,14 
(~ bękarta hańbi); II 5,7 (~ bastarda nie zniszczy charakteru prawemu)

patrz nazwa
instrumenty muzyczne patrz dźwięk
intryga patrz podstęp
iskra patrz żywioły / ogień
iść…I 9,25,100; 20,11 (na palcach); 29,22,9 (w ślad); 33,2 (przed siebie ~ stopa czasu); 34,7 

(sprawiedliwość ~ w parze z bóstwem); 37,15; 40,14,266; 43,9,37 (na 
co), 28; 44,21 (nieuctwo ~ z głupotą); 47,9,12 (od strony rzeki) 

(rozkaźnik)…I 9,22; 16,10; 26,1,46; 34,10,16; 40,4,54, 14,245; 44,41,116. 138 
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na śmierć…I 43,20,860; 48,7 
tu…I 24,1; 33,26,3; 40,4,97 
za mąż patrz rodzina / małżeństwo 

nie iść…I 39,7,1 
kroczyć patrz krok
pójść…I 23,1,27; 36,18,11; 40,4,61; 43,27,1589; 44,11 (rozkaźnik), 41,72. 121 
ruszać / ruszyć…I 8,4; 9,25,100; 40,14,221 (rozkaźnik). 251; II 2 i 3,1,19 
wyruszyć…II 5,1

izba patrz architektura / elementy składowe / komnata

ja
moja osoba…I 10,15 (wypadek mogący się zdarzyć mej osobie); 12,1 (należę do nieszczęś- 

liwych); 14,11 (życzenie sobie śmierci); 18,10 (samemu być człowiekiem), 20 (sobą 
władać); 26,3 (kochać siebie nad innych); 27,19 (nie ma dla mnie czego); 29,12 
(mnie samemu trudno oceniać co); 33,21,6 (mieć coś właściwego sobie); 36,8 (sam 
jeden); 43,20,923 (samemu umrzeć), 27,1600 (samemu ujść przed śmiercią). 1631 (dla 
mnie); 48,8 (pewny siebie); III 20,4 (żywi mnie miłość); 31 (w sobie samej znajdy-
wać nagrodę); 63 (być zawsze sobą); 67 (bądź ty mi); 89 (w każdym z nas); 73 (nie 
gadać o sobie samym); 97 (nie uznawać swych błędów); 125 (samą z siebie nie być); 
140 (swój los)

mój…I 9,1,3 (ród), 12 (głowa); 10,6 (noga), 10(ter) (mowa, sprawa, usta), 15(bis) (do-
bra, osoba); 13,5,10 (wola); 14,10,5 (zdanie); 15,12 (słudzy); 16,6 (teść); 
18,2 (kochane); 20,1 (Kalidon); 26,1,65 (najmilszy); 29,14,50 (łono), 21 
(starość), 26,56 (kraj). 97 (kapłanka); 31,2 (dom); 32,3,21; 33,29,34, 38 
(zalety), 39 (świadek); 34,10,776 (dłonie). 780 (bieda); 40,4,100 (władcy), 
12 (ukochany), 14,264 (żona). 309; 41,5 (pomysł); 43,9,20 (udział), 18,16 
(ramiona), 20,852 (starania). 875 (wzrok). 883 (oczy), 27,1593 (ucieczka). 
1615 (objęcia); 44,11 (rada), 20 (słabości), 41,71. 136 (pomyłki); 45,17 (in-
tencja); 50,14,2; II 7,6 (krew); 9,1 (imię); III 33 (brzuch); 64 (rojenia)

ciało…I 25,2; II 7,6 // cierpienie…I 39,7,1048; 43,9,5 // córka…I 29,14,34. 
38, 25,25 // dusza…I 33,27,11; 50,9 // dziecko…I 26,11; 27,16; 29,14,40; 
43,20,845; 45,6 // los…I 39,7,10. 19, 13; 43,20,849; 46,16 // matka…I 14,20; 
22,4; 26,1,70; 41,1,14. 22 // mąż…I 29,22,16; 40,14,4(bis) // miasto 
…I 26,10,9; 35,3 // mowa…I 10,10; 50,10 // ojciec…I 6,13; 20,1; 26,1,72; 
32,3,22; 41,1,5; 49,3,19; II 2 i 3,2; III 13 // ojczyzna…I 40,14,237; III 64 // 
ręka…I 29,22,7; 31,3,8 // serce…I 6,13; 26,1,54 // słowa…I 20,12,3; 33,37; 
III 20,5 // syn(ek)…I 14,12; 27,5; 43,20,944, 26; 49,10, 25

własny…I 9,2 (ciało); 11,10 (prawa nasze ~), 17 (ojczyzna), 18 (klęski); 13,5,32 
(żona); 29,14,44 (wola); 38,5 (natura); 40,14,235 (śluby twoje); 43,17,6 
(obrona); 44,41,9 (ręka); 46,14 (losy); III 85 (rodzic); 107 (błędy); 112 
(swój dom)

słowo…I 10,10; 15,13,5 
my…I 9,25,85, 26,7, 27,26. 31, 30 (~ Grecy); 13,2,6; 14,9; 15,1(bis); 17,6; 18,3, 14; 

19,3; 21,3; 23,10(bis); 24,7 (rodzice); 25,1; 26,6; 27,9 (bogaci), 12 (star-
cy); 28,6 (jesteśmy); 29,14,55; 22,4 (bracia), 25,34(bis). 52; 33,21,6, 27,20; 
34,6 (wodzowie); 37,9, 19; 39,20; 40,4,82. 101. 105, 14,224; 42,6,12. 34; 
43,5,9, 20,900. 906. 908. 929, 27,1584. 1614. 1619; 44,40, 41,2. 3(bis). 7. 60. 93. 
136; 45,4, 8, 18; 49,5, 29; III 16(bis); 20; 44; 49; 76; 90 (wolni); 112; 127 
(ciebie ~, ty nas winieneś uczyć); 130; 137 

kobiety…I 6,5, 7; 12,3; 45,4 // ludzie…I 14,2; 17,1 // niebo / niebiosa (po)nad 
nami…I 25,1; III 76 // wszyscy…I 16,2; 33,3; 42,6,32; III 107 

nasz…I 9,15 (krzywda), 27,38 (wodzowie); 10,12 (ciało); 32,3,8 (dom), 11 (bliscy); 
33,5,12 (strona), 21,3 (istnienie); 40,4,65 (głowy). 102 (władca); 42,2,13 
(udział), 6,27 (strzały); 43,5,6 (progi), 27,1585 (spotkanie); 44,41,4 (nie-
szczęście). 134 (zaślepienie); 45,3 (stronnik)

miasto…I 5,2; 9,16; 29,14,7 // oczy…I 26,11; 50,14,7 
jama patrz geografia / krajobraz / jaskinia
jarzmo patrz przedmioty
jaskinia patrz geografia / krajobraz
jasny patrz kolory i odcienie
jawić (się)…I 9,25,26; 12,13 (czas ~ prawdę)

jawiący…I 40,41,136 (czas)
na jaw wyjść…I 40,14,275 
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objawi(a)ć (się)…I 6,14 (w szlachetnych ludziach ~ prawy charakter); 33,40 (bóstwo na-
gle ~ śmiertelnym); 41,4 (wyrocznie boskie)

pojawi(a)ć się…I 19,5,14 (pod odmiennym kształtem); 40,4,64 (nad ziemią ~ Eos); 50,2 
(na korynckim wybrzeżu); III 23 (w głowie ~ myśl)

nie pojawiać się…III 34 (port)
ujawni(a)ć…I 14,18 (Czas ~ ludzkie nieprawości); 44,40 (Sprawiedliwość ~ kto bez skazy)
wyjawić…I 13,5,33 (wszystkim ~ dopust boga); 40,4,106 (doniosłe zamiary)
zjawiać się…I 27,25 (zło ~ jako nowe); 40,1‒2 (nad ziemią ~ Słońca promień)
patrz okazać się

jednocześnie patrz czas / określenia względne
jedyny patrz liczebniki / jeden
jedzenie / jadło…I 7,6 (tam, gdzie ~, tam goście)

ofiarne patrz kult / przybory
pokarm…I 23,10 (z morza); III 16 (natura daje nam dosyć ~)

karmić…I 13,4,39 (rodzice ~ kogo); 20,9 (karmiciela); 31/32,4 (rozkaźnik); 
43,34 (winorośl ~ święte grona); III 20,12 (ziemia i niebo ~ nas); 
30 (Eter ~ ludzi życiodajnym tchnieniem)

karmiciel, karmicielka…I 15,16 (~ ziemia); 20,9; 45,10 (chętna); 
III 7 (być komu ~)

wykarmiony…I 43,21,[1107] 
pożywienie…I 13,2,19 (od żywego trzymać się z daleka)

żywić (także przenośnie)…I 10,12 (nie powinien kto nieśmiertelnego gnie-
wu); 14,28 (cześć dla bogów); 18,{5} (żon, ile się zdoła); III 20,4  
(Afrodyta ~ wszystkich ludzi)

żywiący…I 40,8 (ziemia)
żer…I 39,6 (rzucić na ~ komu)

miejsce
stół…I 7,9 (obfity); 23,10 (skromny) (σώφρων τράπεζα); 39,37; III 17 (skrom-

ny); 118 (pełen)
żłób (także przenośnie)…I 23,10 (na brzegu); II 5,8 (obfity)

naczynia patrz przedmioty
pory posiłków…I 13,2,12 (wieczerza)
potrawy / produkty…I 44,43 (prosta strawa); III 16 (wykwintne ~); 17 (proste dania)

chleb (przenośnie)…I 6,16 (zabiegać o ~) (προσαιτῶν βίοτον) 
chrupki…I 7,9 (κροτητά) 
ciastka…I 7,9 (πεπτά); 29,16 (księżycowe) (σελῆναι) 
cielęcina…I 7,9 (μόσχων τέρειναι σάρκες) 
figi…II 7,4 (blade) (χλωρὰ σῦκα) 
gęsina…I 7,9 (χηνεία δαίς) 
mąka…I 29,16 (pszenna) (πύρινος χλόη) 
mięso…I 37,25 (w ludzkim ~ zasmakować) (ἀνδροβρῶτες ἡδοναί); II 7,4 (wołów) 

(κρέα βόεια) 
mięsiwo surowe patrz kult / przybory

miód…I 7,9 (πελανός); 29,26,86 (‒) 
mleko (γάλα)…I 39,23; 43,21,[1096] (γά[) 
nektar…I 43,21,1098 (νέκταρ) 
owoce…I 7,9 (morza) (ὄψα ποντίων); 43,12,[2] (obfity w ~) (πολυκα[) 

patrz kult / przybory
placek patrz kult / przybory
wino…I 29,26,85 (σπένδοντες); 37,15; 39,23; 40,11 (zwane „palącym”) (οἶνος 

αἶθοψ); 44,7; 45,12(bis); II 7,5
winnodajny / winny…I 29,26,84; 37,15; 43,22,4 

uczta / biesiada / współbiesiada…I 7,11 (resztki ~ rzucane psom); 10,6 (z nogi); 
13,5,39 (z ludzkiego ciała); 38,6 (obfita); 39,37 (wokół stołu na ~ kto); II 2 
i 3,1,15 (dla ~ co robić); III 112 (czar ~)

biesiadny…I 44,43 (dania)
współbiesiadnicy…I 7,6 

picie…I 38,6
pić…II 7,5 (rozkaźnik) 
pijaństwo…III 143 (szukać w ~ ulgi) (μέθη) 

jelonek patrz zwierzęta / gatunki
jęk / jęczeć patrz dźwięk / rodzaje
język patrz ciało / twarz / usta
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kadzidło patrz kult / przybory
kamienie nagrobne patrz śmierć / miejsce i czynność pochówku / grób
kamienować patrz śmierć / sposoby zadawania śmierci
kamień patrz geografia / krajobraz / skała
kamyk do głosowania patrz przedmioty
kapitanowie patrz żegluga / funkcje
kapłanka patrz kult / uczestnicy
kara…I 41,7,6 (nie ma ~ dla wszystkich); 43,17,7 (obawiać się ~); 49,30 (niegodziwe przewi-

ny przynoszą godziwą ~)
bezkarność / bezkarnie…I 20,5 (dufnym być w swą) (οὐ νομίζοντες δίκην); III 73 (ga-

da ~ każdy, co chce)
niekarność…I 44,22 (żołądka)

karać…I 13,5,26; 49,26 (Dike wie kogo); 50,12 (bóstwo ~ zmazę); II 6,6 (dobrze jest ~ 
nikczemników)

ukarać…I 12,11 (za zelżenie); 41,10 (rozkaźnik); 44,41,3 (wroga wraz z nami)
kark patrz zwierzęta / części ciała
karmiciel / karmić patrz jedzenie / pokarm
kazać patrz rozkaz
kaźń patrz śmierć / sposoby zadawania śmierci
kąsać…I 9,26,11 (δάκνω) 
kędzior patrz ciało / włosy
kiedy / kiedykolwiek / kiedyś patrz czas / określenia względne
kiep patrz głupi
kitara patrz dźwięk / instrumenty
klacze patrz zwierzęta / gatunki / koń
klątwa…I 43,8,30 (rogów) (κερ]αφόρος ἄτη) 

kląć się…I 10,9; 13,5,27 (na bogi); 41,8 (na święty eter)
pomstować…I 13,5,27 (na bogi)
przekleństwo…I 38,2 (a nie zaszczyt) (δυστυχές ‹κ›οὐκ εὐτυχές) 

przeklęty…I 18,14 (nienawiść); III 33 (brzuch)
zaklęcia…I 8,4 (ojca) (ἐπισκήπτειν) 

kleje patrz substancje
klęska patrz nieszczęście
kłamstwo (ψευδῆ)…I 17,6 (podobne do prawdy); 31,3,18 (głosić) 

kłamcy…I 14,4 (bóg wojny sprzyja ~) (ψευδεῖς) 
kłamliwe…I 18,25 (ἄπιστα) 

kłamać / skłamać…I 34,3 (co nie pozwala); 40,4,48. 53; 43,20,889; III 101 (w pięk-
nych słowach)

nie skłamać…I 31,3,6 
krzywoprzysięstwo…I 38,9 (ὅρκος)
łgarstwa…III 102 (mówić ~ czy twardą prawdę) (μαλθακὰ ψευδῆ) 

kłopot…I 43,5,10 (nie sprawić żadnego) (τὸ δὲ σὸν ὡς ἔχεις μ[εν]εῖ) 
zmartwienia…I 40,4,87 (τὰ μέριμνα); III 134 (λύπαι); 143 (λύπη) 

kłos patrz rośliny / struktura
kłótnie…I 11,7 (zrujnować nimi dom); 14,4 (~ rozstrzyga podstęp) (νείκη); 44,41,145 (kres 

położyć ~) (νείκη) 
kłótliwy…I 43,12,[13]; III 124 (żona)

spór…I 11,12 (nie szczędzić w ~ słów); 15,9,1 (być obieranym sędzią wielu); 33,6,4; 34,3 
(gdy ludzie są w ~); 50,9 (zwyciężyć w ~); II 2 i 3,1,27 (łagodzić ~ słowem); III 116  
(nie powinno się wszczynać ~ z podłymi)

patrz „Indeks”, s.v. ‘Spór’
waśnie…I 11,3 (nie wszczynać ~); 36,7 (śmierć wyznacza kres ~)

knowania patrz podstęp
kobieta (γυνή, γυναῖκες)…I 5,13 (bezczelne); 6,3 (czym dla ~ stary mąż), 4 (wychodzi za mąż), 

5 (biegłe w podstępach), 6 (trudno ~ upilnować), 7 (zawsze gorsza 
od mężczyzny); 7,1; 12,3 (roznieciły ogień niezwalczony), 12 (nie 
należy wierzyć ~), 19 (~ włada Eros); 15,5 (nie do zaślubin); 16,8 
(znieważanie wszystkich dowodzi głupoty), 9 (z powodu ~); 18,3 (ser-
ce ~), 5 (prawa dotyczące ~ złe), 20 (szlachetnej co przystoi); 23,1,5 
(głupia), 11 (zakała), 12 (niech nie wierzy ~, kto mądry); 24,5 (czyją 
sojuszniczką), 8 (zabieganie o zamęście ~); 26,1,48; 27,11 (młodość 
~ szybko gaśnie), 18 (nie przestać o ~ źle mówić); 29,14,30 (nienawi-
dzić jakich); 31/32,1 (z kim winna dzielić losy); 33,32; 37,9 (gdyby 
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~ spodobała się broń), 11 (nie znosić ~); 41,3 (być ~), 10 (choroba ~); 
42,2,2 (co czynią ~ mężczyźni). 8. 11 (gdy nieobecna w domu). 14 (co 
robią w domu Fojbosa). 20 (tylko ~ mogą dobrze sprawować pewne 
obrzędy). 23 (obelgi mężczyzn wobec ~). 28 (zła najgorszą rzeczą na 
świecie), 3 (nienawidzić wszystkich z wyjątkiem kogo), 9 (jeśli spra-
wuje rządy w domu); 43,14,13, 16 (wszystko zdarza się ~), 20,825. 
855 (wolna z natury). 880 (gdy rzecz o życie ~); 44,39, 42 (piękna); 
45,4 (czy nie jesteśmy ~), 7 (zrodziła się na co); 46,8,8 (zacna), 20  
(~ pokonać najtrudniej), 21 (panuje nad mężem); 50,10 (pożytek 
i szkodę niesie mężowi); III 40 (do kogo ma mówić); 122 (dobra); 
125 (być stróżem ~); 126 (kto skarbem ~) 

(apostrofa)…I 23,11; 29,18; 32,1,32; 41,7,8; 43,9,38, 10,1, 20,876, 27,1584; 
44,34; III 9; 76 

najgorsza / najstraszniejsza z plag…I 15,15; III 123
kobiecy…I 16,9 (łoże); 18,3 (serce); 42,4 (ród); 44,8 (kobiecopodobna forma) 

(γυναικόμιμον μόρφωμα) 
dziewczę / dziewczyna (παρθένος, παρθένοι)…I 8,2; 27,4 (κόραι), 11 (źle wydać ~ za mło-

dzieńca) (γυνὴ νέα); 29,22,10 (młode), 26,80 (korowody ~); 39,4 (apostrofa), 7,2 (rówieś- 
ne) (ἡλίκαι νεάνιδες), 22 (oddane w ofierze); 43,1 

dziewica (παρθένος, παρθένοι)…I 1,5; 29,23 (trójdziewiczy zaprzęg) (ζεῦγος τριπάρθενον); 
39,10 (posąg ~), 13 (apostrofa); 40,4,108 (połączyć ~ więzami małżeństwa), 14,218 
(chór ~). 229 (kto prowadzi gody ~); 50,1 (dała synów) 

niewiasta (γυνή, γυναῖκες)…I 4,7 (nie wśród ~ przystoi zdobywać sławę); 6,2 (apostrofa), 4 
(gdy opuszcza dom rodzinny); 39,7,8 (apostrofa); 43,20,855 (wolna) (‒); 44,41,129 
(za żonę wziąć ~) (‒); 46,10 (najzacniejsza z ~) (‒) 

niewieści…I 29,19,34 (czułość) (γυναικόφρων θυμός); 42,2,21 (taki to dział ~ w spra-
wach boskich) (ταύτῃ τἀν θεοῖς ἔχει δίκης θήλεια) 

zniewieściałość / zniewieściały patrz płeć
panna młoda patrz rodzina / małżeństwo
panny…I 40,14,245 (κόραι) 
patrz płeć // patrz rodzina / córka / krewni / macocha / małżonka / matka / rodzic / 

siostra / wdowa
kochać (się) / kochankowie patrz miłość
kolana patrz ciało / noga
kolory i odcienie

barwny…I 27,13; 43,7,36 // rumienić…I 40,11
biały…I 10,5; 44,41,127; 46,11
blady…I 42,6,43; II 7,4 
czarny…I 3,17; 13,4,33; 35,4 (skóry zapisane ~ tuszem) (διφθέραι μελεγγραφεῖς); 37,12(bis); 

40,14,257; II 5,3 
czarnoskóry…I 40,1‒2; 49,1 // sczerniały…I 40,14,255 

jasny…I 12,1 (Eter); 40,1‒2 (stajnia Jutrzenki); 41,1,15 (końskie włosie); 43,7,4 (refleks),  
27,1583 (dzień) 

płomienisty…II 5,3
płowy…I 6,16; 13,5,14; 40,4,74 // płowoskrzydły…I 7,9 (pszczoła) (ξουθόπτερος) 
różany…I 13,5,15 
siwy…I 29,21; 43,27,1595 // siwowłosy…I 29,21
śnieżnobiały…I 13,2,16 
złoty…I 40,1‒2; III 82 // złocisty / złociście…I 40,18; 41,11; 45,1; 46,2,7 // złocony 

…I 43,7,37; III 60
kolumny patrz architektura / elementy konstrukcji
kołek patrz przedmioty
koło patrz geometria
kołysanka patrz śpiewać / pieśń / gatunki
komnaty patrz architektura / elementy składowe
konie patrz zwierzęta / gatunki
koniec patrz czas / określenia względne
konieczność (ἀνάγκη)…I 9,28 (należy ulec ~); 12,9 (w niebezpieczeństwie stoi ponad prawem) 

(τὰ ἀναγκαῖα); 14,16 (wszystko bezsilne wobec ~); 27,27 (na co każe ważyć się 
w życiu) 

patrz „Indeks”, s.v. ‘Konieczność’
konieczny / konieczne (ἀνάγκη)…I 9,5 (by się trudzić); 27,26 (rzecz ~ cierpieć); III 109 

(nie jest wstydem to, co ~) (τὰ ἀναγκαῖα) 
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koń / koński patrz zwierzęta / gatunki
kończyć (się) / skończyć…I 11,18 (rozkaźnik); 15,4† (pod władzą dzieci); 27,22 (źle); 29,11 

(mowę); 48,9 (troska); III 81 (w cnocie ~ życie)
nieskończony…I 43,35 (fale morza)

do końca/ w końcu patrz czas / określenia względne
kończyny patrz ciało
korab patrz żegluga / określenia jednostek
korowody patrz taniec
korzeń patrz roślina / struktura
korzystniejszy patrz stopniowanie
korzyść patrz bogactwo
kosze patrz przedmioty
kotliny patrz geografia / krajobraz
kotły patrz przedmioty
kottabos patrz przedmioty
kotwica patrz żegluga / osprzęt
kradzież…I 44,4 (wołów)

kraść…I 14,10,6 (tyrani ~ mienie ludzi)
skraść…I 12,14 (obrotna gęba ~ prawdę) // ukraść…I 40,5,144 // wkraść się (w łoż- 

nicę)…I 49,3,16
kraina / kraj patrz geografia // patrz ojczyzna
krajanie patrz ojczyzna
krajobraz patrz geografia
kraść patrz kradzież
kraty patrz architektura / elementy składowe
kres…I 6,15 (dosięga wśród dostatków niczym kolejne pory roku) (ὄλβου μέτα φθίνουσ᾿ ἐτείοις 

προσφερεῖς μεταλλαγαῖς); 29,25,46 (cierpień) (πόνων] τί τελευτά); 36,7 (waśniom ~ 
wyznacza śmierć) (τέλος); 43,22,20 (πέρας); 44,32 (losów ~ nikt nie wypowie) 
(τέρμα), 41,145 (kłaść ~ kłótniom i dawnym przewinom) (λύω); II 5,1 (gdzie czeka 
żywego) (τὸ τέρθρον); III 34 (zesłany od Dzeusa) (τελευτή); 51 (w rękach bogów) 
(τέλος); 64 (przedwczesny życia) (θάνατοι ἄωροι) 

patrz śmierć
bezkres…I 40,14,243 (aż po ~ ziemi) (δι᾿ ἀπείρονα γαῖαν) 

bezkresny…I 19,5,1 (Gaja) (μεγίστη); 46,19,1 (eter) (ταναὸς αἰθήρ) 
kreska patrz geometria
krew patrz ciało / płyny ustrojowe i wydzieliny
krok…I 20,12,4; 43,9,13 

kroczyć…I 9,25,99; 32,3,16; 37,15
wkroczyć…I 43,9,35; 44,41,61; III 74 

krosna patrz przedmioty
krotala patrz przedmioty
król, królowa / królewski patrz władca
krótkotrwały patrz czas / określenia względne
kryć…I 18,27,11 (peplosy ~ kogo) 

odkryć…I 18,27,10 (rozkaźnik) 
skrywać…I 4,3

krynica patrz geografia / krajobraz / źródło
krytyk, krytyka…I 14,7 (nagana ~) (τῶν λεγόντων ψόγος); 38,2 (być wystawianym wciąż na ~ ze 

wszystkich stron) (ἐν κοινῷ ψέγειν ἅπασι) 
krzesło patrz przedmioty
krzyk…I 28,7 (zakrzyknąć rozgłośnym ~) (ὑπέρτονον βοά); 42,6,15 (w ~) (λέγουσι) 

krzyczeć (βοάω)…I 13,5,44; 23,3 (αὐδάω); 42,6,5; 50,14,4 (λάσκω) 
zakrzyknąć…I 28,7 (βοάω) 

krzywda patrz nieszczęście
krzywoprzysięstwo patrz kłamstwo
księżyc / księżycowy patrz astronomia
kształt (μορφή, μορφαί)…I 19,5,14 (pod odmiennym ~ pojawić się); 22,2,2 (odtworzyć w sło-

wach); 41,5 (niebo i ziemia jednym ~); 44,32 (liczne nieszczęść)
bezkształtny…II 5,9 (ἄμορφος) // dwukształtny…I 13,3 (potwór) (σύμμικτος); 37,17 (syn) 

(δίμορφος) 
ktokolwiek patrz nikt
kubek patrz przedmioty
kulawy patrz choroba / schorzenia
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kult
błagalnik, błagalnica…I 33,36 (nie wolno mordować ~) (ἱκέτης); 43,20,856 (przypada do 

kolan i sięga ku brodzie) (ἱκέτις) 
przebłagalny…I 44,4 (dar) (οὐσία) 

miejsce
okręg…I 40,14,251 (τέμενος) 
ołtarz (βωμός, βωμοί)…I 29,14,15 (~ bogów bronić); 35,5 (przed ~) (ἐπ᾿ ἐσχάραις); 

36,15 (czyj ~ ma w sobie natura człowieka); 40,14,263 (nie z ~ się dymi) 
(ἀκαπνώτως ἔχει); 46,15 (przestępca siedzący u ~); III 2 (nie stawać przy kim u ~) 
(μὴ γένοιτο μήτε συνθύτης {τοῖς} θεοῖς); 42(bis) (stworzyć; nie wznieść)

modlitwa…I 40,4,96 (prosić o co niegdyś w ~) (τὸ δή ποτ᾿ εὐχαῖς ἐγώ), 14,250 (zaczynać  
 swe ~) (εὐχὰς πο[ιεῖσθαι) 
modlić się…I 14,10,14 (θεοῖς εὔχομαι) 

obrządek / obrzędy…I 40,14,265 (świętym ~ być zajętą) (θυηπολοῦσα θεοῖς); 42,2,18 (‒) 
oczyszczenie…I 44,41,116 (po ~ wolno będzie wstąpić w gród Kadmosa) (ὅσιος ᾖ Κάδμου πόλις) 

nieczysty…I 16,1 (βέβηλος)
oczyszczać…I 33,6,11 (ziemię) (ἀφαγνίζω) 

ofiara…I 29,26,59 (jednej nie dość) (οὐχ εἷς ἄδην σ᾿ ἔπλησεν). 97 (daję prawo czcić mnie [Ate-
nę] ~) (δίδωμι βωμοῖς ἔμπυρα προθύειν); 40,14,262 (palone) (θύματα πυρούμενα); 
43,9,30 (χέρνιψ), 10,20 (libacja, libacje) (θύειν), 20,801 (woda na ~) (χ[ερ]
νιβ[). 890 (w dymie ~) (δι᾿ ἐμπύρ[ω]ν); III 151,4 (bez ognia) (θυσία ἄπυρος). 12 
(komu z nieśmiertelnych nieść ~) (τίνι δεῖ μακάρων ἐκθυσαμένους) 

składanie ofiar…I 6,11 (skromne przez ludzi biednych) (θεοῖσι μικρᾷ χειρὶ 
θύοντες); 29,26,83 (przed bitwą) (θύειν πρότομα). 85 (nie lać wina na stos) 
(μηδ᾿ εἰς πυρὰν σπένδοντας). 88 (wróg ~ skrycie) (πολεμίων τις θύσῃ λαθών); 
35,5 (z owiec) (μηλοσφαγέω); 37,2 (θύων ἀπαρχάς); 43,9,36 (πρ[ο]θῦσαι); 
III 50 (pobożnie) (ὅταν τις εὐσεβῶν θύῃ θεοίς); 146 (w zbożnym milcze-
niu ~ najlepsze) (εὐφημία γὰρ παρὰ σπονδαῖσι κάλλιστον) 

rytuały…I 29,26,61 (zbożne) (ταῦτα δὴ τ..ες..ρα) 
z byka, byków…I 29,26,79 (mieszkańcy H[y]jakintydom) (σφαγαὶ βούκτονοι).  

94 (obywatele Erechtejowi) (ἀστοὶ ἐν φοναῖσι βουθύτοις); 45,17 (βουθυτεῖν) 
zarżnięcie / zarzynanie…I 6,11 (wołów) (βουθυτοῦντες); 13,5,23 (nie ~ byka)  

(ταύρον γὰρ οὐκ ἔσφαξ[ε); III 5 (córki) (σφάζω) 
ofiarny…I 23,1,18 (krew) (αἷμ᾿ ἐπισφάξας); 43,20,864 (przez dymy ~) (δι᾿ ἁ[γνῶ]ν ἐμπύρων) 
w ofierze…I 29,14,4 (poświęcić życie córki) (δώσω παῖδα τὴν ἐμὴν κτανεῖν); 39,22 

(dziewczę oddane ~) (τὰ παρθένου θοινάματα); III 4 (śmierć) (τὸ σφαγῆναι) 
pobożność…I 12,10 (nie wyznacza ludziom losu) (οὐ γὰρ κατ᾿ εὐσέβειαν αἱ θνητῶν τύχαι), 18 

(za ~ w odpłacie godny dar) (τῆς εὐσεβίας χάρις ἐσθλή); 48,9 (co więcej od ~ 
znaczy) (εὐσέβεια) 

pobożny / pobożnie…I 22,8 (winno się ich kochać) (χρῆν τῶν εὐσεβούντων ἐρᾶν); 
31/32,8 (gdyby ~ wiodło się tak jak bezbożnym) (εὐσεβὴς ὤν); III 50 
(~ składać ofiary bogom) (εὐσεβῶν); 131 (syn) (εὐσεβεῖν) 

patrz stopniowanie / pobożniejszy
zbożny / zbożnie…I 14,10,9 (pędzić życie) (οἱ εὐσεβοῦντες ἡσυχῇ καθ᾿ ἡμέραν); 

29,25,41 (‹śmierć›) (ἱερός). 61 (rytuały) (ταῦτα δὴ τ..ες..ρα); 40,4,109‒110 (za-
milczeć) (εὐφαμέω); 43,10,373[?] (ὅσια), 20,862(bis) (uczynić co ~, będąc ~) 
(ὅσια δὲ πράξεις ὅσιος); III 146 (milczeć ~ podczas składania ofiar) (εὐφημία) 

bezbożnik…I 44,41,87 (ἀσεβής) 
bezbożny…I 29,25,41 (‹śmierć›) (ἀνίερος); 31/32,8 (gdyby pobożnemu wiodło 

się tak jak ~) (οἱ δυσσεβέστατοι); 42,2,19 (obrzędy ku czci Mojr i Bezimien-
nych w rękach mężczyzn ~) (οὐ ὅσια); 44,41,16 (mąż) (ἀνὴρ δυσσεβέστατος) 

przybory oraz ofiarowane przedmioty i produkty…I 13,2,12 (z surowego mięsiwa wie- 
czerza) (αἱ ὠμόφαγοι δαῖται). 16 (szaty śnieżnobiałe) (πάλλευκα εἵματα); 29,26,85 
(nie lejąc wina) (μηδ᾿ σπένδοντας). 86 (miód zmieszany z wodą) (καρπὸν μελίσσης 
ποταμίαις πηγαῖς ὁμοῦ); 43,1 (w tyrsy i skóry jelenie [nebrydy] być odzianym) (ὅς 
θύρσοισι καὶ νεβρῶν δοραῖς καθαπτός), 21,1099 (kadzidła) (λιβάνου[); III 151,2 (pla-
cek) (πελανός). 4 (owoców plon wszelakich) (παγκάρπεια) 

obiata…I 20,12,5 (δ[ωρ]ήματα); 29,26,79 (θυσίαι); III 151,2 (χλόη) 
pochodnia…I 13,2,13 (δᾴδες); 33,34 (Hekate z ~) (φώσφορος) 
woda…I 29,26,86 (ποτάμιαι πηγαί); 43,20,801 (καὶ χ[ερ]νιβ[) 

świątynia / przybytek…I 10,7 (w ~) (ἐν ναοῖς); 13,2,4 (porzucić ~) (ναοί); 29,21 (θάλαμοι), 
26,87 (niedostępny) (ἄβατον τέμενος). 91 (pośrodku miasta) (σηκός); 33,5,12 (ἄδυτα); 
36,15 (Namowy ~ słowo) (ἱερόν); 40,14,248 (ἕδος); 49,19 (ἱερόν) 
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święty (również w znaczeniach niezwiązanych z kultem)…I 29,25,41 (‹śmierć›) (ὅσιος), 26,80 
(tańce) (ἱερὰ χορεύματα); 30,5 (prawość) (τὴν Δίκην σέβω); 36,18,8 (rze-
czy) (ἱερὰ γὰρ τάδε); 39,1 (Noc; apostrofa) (νὺξ ἱερά); 40,4,103 (herold) 
(ἱερός). 113‒114 (mowa królewska) (ὅσια βασιλήϊα αὐδά), 14,248 (pieśń) 
(σεμνοὶ ὑμέναιοι). 265 (obrządek) (‒); 42,2,16 (przy ~ bukach) (φηγῷ παρ᾿ 
ἱερᾷ); 43,7,23 (runo) (ἱερὸν δέρος), 34 (grona) (ἱερός βότρυς); 49,3,21 
(w dolinę Dodony świętą zajść) (ἐς ἁγνῆς ἧλθε Δωδώνης πτύχας) 

eter…I 39,1 (αἰθὴρ ἱερά); 41,8 (kląć się na ~) (ὄμνυμι δ᾿ ἱερὸν αἰθέρα) 
nieświęty…I 29,25,41 (‹śmierć›) (ἀνόσιος) 

poświęcić…I 29,14,4. 39 (córkę ~ za kraj) (δώσω κόρην θῦσαι πρὸ γαίας); 43,23 
(ἀνέθεσαν) 

wyświęcony…I 13,2,15 (bakchantem ~ zostać) (βάκχος ἐκλήθην ὁσιωθείς) 
patrz stopniowanie / prześwięty

uczestnicy…I 13,2,10 (mysta [Dzeusa]) (μύστης). 11 (wolarz [Dzagreusa]) (βούτης). 15 (bak-
     chant) (βάκχος) 

kapłanka…I 29,26,97 (ἱέρεια); 49,3,21 (πρόπολος) 
kunszt patrz sztuka
kurs patrz żegluga
kwadryga patrz przedmioty / wóz
kwiaty patrz rośliny
kwitnąć…I 6,2 (wiosną ~ ziemia), {16} (miłość ~ w pełni wśród majętnych); III 20,13 (ród ludzki)

ukwiecony…I 5,1 (łoże)

laik…I 38,2 (φαυλότης)
lament patrz dźwięk / rodzaje dźwięków
lampa patrz przedmioty
las patrz geografia / krajobraz
laska patrz przedmioty
lata patrz czas
lato patrz pory roku
latorośl patrz rodzina / potomek
ląd patrz geografia
leczyć (się)…I 11,6 (nie należy ~ z uczucia, do którego zmusza bóg); 14,9(bis) (co musi zrobić 

lekarz, zanim zacznie ~; wezwanie); III 35 (co winni zbadać ci, którzy chcą ~ 
dobrze); 129 (słowa ~ strach)

uleczyć…I 9,25,50, 32 // uzdrawiać…III 145 (innych) // wyleczyć…III 136 (le-
piej ~ zwlekając)

lek (φάρμακον, φάρμακα)…I 14,2 (są ~ podstępy i knowania), 9 (nie należy podawać ~ jak 
popadnie); 33,6,[17] (na zło) (‒); 34,3 (na zapomnienie); III 62 (na każdą chorobę); 
143 (na zmartwienia jaki najlepszy)

lekarz (ἰατρός)…I 14,9 (musi przyjrzeć się chorobie, zanim zacznie leczyć); 18,14 (co 
wielkim zadaniem ~); III 136 (lepszy ~, który zwleka, niż kroi)

sposoby leczenia…I 9,32 (drobne opiłki ostrza) (πριστὰ λόγχης ῥινήματα); 18,14 (cięcia 
noża, napary lub leki) (τομαὶ ἢ πότοι ἢ φάρμακα) 

lekkoduch patrz określenia cech / negatywnych
lenistwo / leniwy patrz określenia cech / negatywnych
lepszy / lepiej patrz stopniowanie
lesche patrz architektura / typy budowli
lesisty patrz geografia / krajobraz
lędźwie patrz ciało
lękać się patrz bać się
libacja patrz kult / ofiara
lica patrz ciało / twarz
liczebniki

1…I 14,1,3; 16,8; 18,8, 15, 16, 18; 19,5,13; 20,6, 7, 8; 21,2; 22,2,5. 12; 26,1,26. 78; 
27,25; 29,14,11. 16. 18. 34. 51, 19,10, 26,59. 105; 32,1,9; 34,5, 6, 7; 
36,8, 20; 37,8, 20; 39,35; 40,4,46, 5,124; 41,1,7, 5; 42,2,25, 6,[34]. 
[36]; 43,5,8, 7,38, 10,6, 15, 20,926. 930; 44,21, 36, 41,129; 46,12(bis), 
[17]; 48,13; 49,24, 37; 50,9; III 20,11; 22; 23; 28; 34; 118 

pierwszy…I 3,3; 4,5; 27,5; 29,14,6, 19,6. 15, 26,83. 96; 31,1(bis); 
40,14,240. 285; 41,4; 44,2; III 42; 114

niejeden…I 31/32,7; 45,6; 46,12
jedyny…I 26,7; 29,14,35, 17; 37,7; III 31 // raz…I 33,29,15; 44,16; III 110 
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2…I 13,4,32. 33; 16,7; 22,2,11; 23,1,22; 26 1,24, 8; 29,14,37, 19,9; 34,6; 44,41,88; 46,13 
drugi…I 16,7; 19,5,13; 20,7; 22,2,5; 27,25; 29,14,11, 19,10; 40,5,126; 42,6,36; 

43,14,15, 20,926; 44,2, 41,130; 46,12; 50,9
dwójnasób…III 143 // dwukształtny…I 13,3; 37,17 // dwunogi…I 13,4,33 // 

dwunożny…I 46,2,23 // obaj…I 42,6,7; 43,27,1612. 1614 // podwójny / po-
dwójnie…I 40,14,320; 49,3, 36; III 44

3…I 14,1,3; 22,2,9; 32,1; 40,5,125, 16; 43,22,6; 46,2,24; 49,3,6. 12 
trzeci…I 22,2,6. 7. 13; 43,2; 49,3,14; III 82

potrójny…I 40,4,104; 43,8,25 // trójdziewiczy…I 29,23 // trzynożny…I 46,2,23 
4…I 13,4,32

czwarty…I 22,2,8 
czterokonny…I 40,1‒2; 49,1 // czworonożne…I 46,2,23 

5…piąty…I 22,2,10 
7…I 40,10,171; 44,41,117 

siedmioro…I 26,8 (dwa razy po); 43,20,918 (wodzów) 
10…I 5,3 
12…I 43,30 (dwunastoznaczna) 
50…I 43,7,21 (wioseł); 49,1 (córek), 2 (synów)
100…I 49,8

setki…I 14,10,6 // stuoki…III 127,14 
1000…I 14,14; 15,13,8; 21,4; 34,6; 47,9,5; II 2 i 3,1,1; III 123; 147
nieokreślone: niezliczony patrz liczyć (1) / liczny

liczyć (1) (‘wykonywać działanie arytmetyczne na liczbach’)…I 29,14,19 (umieć); 42,1 (minione męki)
nie liczyć…I 37,5 (tchórzy na polu walki)

liczny…I 18,25 (tłum); 43,20,914; 44,32 (kształty); 47,9,1 (pola)
nieliczny…I 49,9 (dzielni)

niezliczony…I 49,11 (trudy) // rozliczny…I 35,4 (przepowiednie); 43,7,35     (woj- 
sko); 46,16 (zmiany) 

wyliczyć…I 14,1,5 (dole człowieka)
liczyć (2) (‘oceniać, szacować’)…I 21,4 (niedobrze)

liczyć się / zaliczyć (‘włączać do pewnej grupy, kategorii; oceniać, kwalifikować’)…I 43,20,[827]. 
830 (do mądrych)

nie liczyć się…I 42,5 (do ludzi szlachetnych)
liczyć (3) (‘polegać na kim, czym; wiązać nadzieje z kim, czym’)…I 31/32,10 (na spryt); III 137 

(zbyt ~ na przyszłość)
nie liczyć…I 50,4 (na minioną wielkość)

przeliczyć się…I 31/32,10
liczyć się (4) (‘być ważnym, mieć znaczenie’)…I 6,18 (przestać); 7,6 (szlachectwo ~ pośród za-

możnych); 46,9 (rozum tylko ~)
znaczni…I 9,8 (porwać się wśród nich mówić) (ἐσθλοί) 

nie liczyć się…I 24,7 (z rodzicami); 37,6 (imię ~, bo najcenniejsza cnota)
lina patrz żeglowanie / osprzęt
lira patrz dźwięk / instrumenty
liście patrz rośliny / struktura
litera patrz pismo
litość…I 32,3,5 (~ godne jak największej) (οἰ‹κ›τρότατα); 45,16 (kto zna) (οἶκτος) 

bezlitosny…I 47,9,9 (ziemia) (φαῦλος) 
litować się / zlitować się…I 39,13 (nad czyim losem), 14 (rozkaźnik) 

loch patrz więzienie
loki / loczek patrz ciało / włosy
l(l)os (τύχη)…I 6,15 (zmieniają się); 9,2, 26,9; 10,8 (waży się ~ helleńskiej armii); 12,10 

(pobożność nie wyznacza ludziom ~), 18 (jaki ~ komu przypadł); 14,14 
(odmian ~ tysiące); 15,13,3 (ślepiec narzeka na swój); 18,3 (ludzki; apostro-
fa) (πράγματα), 11 (nieszczęśliwych); 20,4 (biadać nad ~); 21,2 (zmiany ~ 
godnie znosić); 26,1,21 (zrządzenie ~). 71 (dać szczęśliwszy niż ~ ojca), 7 
(doświadczyć takiego samego ~), 9 (nauczyły czego, biorąc sobie zapłatę); 
27,15 (dziecię ~), 26 (ciężar ~ znosić); 29,19,31 (gdy wyniesie), 25,23 (nie-
szczęsny). 34 (pcha i niesie ku łzom); 31/32,1 (kobieta z kim powinna ~ dzie-
lić); 33,18 (mieć to od ~, że jest się niewolnikiem), 23,4 (dać ~ wszystko); 
36,18,14 (co zdarzy ~ spokojnie przyjmować); 37,24 (apostrofa); 38,7 (bie-
dzie mądrość przypadła ~); 39,2 (straszny przypadł w udziale komu), 7,9 (ża-
łosny). 19 (gorzki), 13 (litować się nad czyim ~), 26 (nędzne ~ dali bogowie), 
36 (kłoni się); 40,4,93 (ciężki), 9,167 (mieć od ~ rozum ślepy); 42,7 (chcieć 
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przechytrzyć ~), 15 (odmiany ~ godnie przyjmować); 43,3, 17,3 (niezasłu-
żony znieść), 20,849 (znać czyje ~). 864 (widzieć przez dymy ofiarne). 869 
(przewidzieć, jaki czeka). [944] (synka), 27,‹1578›; 44,31 (gorszy niewolni-
ków), 32 (jak różne ludzkie ~), 41,137 (szczęsny matki); 45,6 (~ niejeden ma 
sposób przeciw komu); 46,14 (mężczyzna ma o własnych ~ nie rozpowia-
dać), 16 (kto daje ciągłe zwroty ~); 48,6 (wspólny dzielić); 49,37,15; II 2 
i 3,1,8 (ciosów ~ nie zniesie sportowiec); III 19,6 (oby nie dał żyć gdzie); 23 
(czy włada życiem ludzkim); 114 (błądzące bez celu); 121 (obdarza złą lub 
poczciwą żoną); 124 (oby dał wrogom kłótliwą żonę); 137 (przekonać się, 
czym jest); 140 (przyjąć swój); 141 (nie zadbać o to, co zesłał) 

człowiecze / ludzkie / śmiertelnych…I 4,4 (nierówne); 14,19, 27; 34,5 (αἱ 
τύχαι); 39,35 (dokąd wiedzie Mojra); 49,28 (jak się zmieniają); II 5,6 (jaką 
miarą mierzyć); III 139 (podzielić)

sprzyja…I 14,1,20; III 137
nie sprzyja…I 23,7

dola…I 10,1 (wieść ~ jak najmędrszy z ludzi); 14,1,3 (trzy człowiecze); 36,5 (zła 
dotknęła); 44,29 (znać swoją)

poznać…I 18,8 (człowieczą; rozkaźnik) (τἀνθρώπεια); III 30 (śmiertelnika)
niedola…I 4,4 (gniecie straszna) (συμφοραὶ σκληραὶ πάρεισιν); 10,13 (być w ~) 

(κακῶς πράσσων) 
przypadek (τύχη, τύχαι)…I 33,40 (losować wciąż nowe ~); 40,13,212; III 70 (bóstwo 

pozostawia głupstwa ~); 106 (człowieka ściera w proch byle ~) (πρόφασις 
ἡ τυχοῦσα) 

przypadkowy…I 33,28 (πάρεργον) 
pomyślność…I 14,18 (pysznej ~ nigdy nie mieć za pewne); 36,11 (pisana w łożu małżeń-

skim); 47,5 (co da jej wiele śmiertelnym); III 23 (darzyć nią)
pomyślny / pomyślnie…I 6,2 (wiatr); 14,24 (podróż) (εὐοδία); 40,4,80 (podmu-

chy); 43,24,5, 43,32; III 69 (wróżyć)
powodzenie…I 12,5 (rodzi pychę); 44,10 (dużo go mieć w życiu); III 63 (niech nie 

zawróci w głowie)
powodzić się dobrze…I 18,5 (komu)

podłemu…I 20,5; 35,1; 38,8
wiedzie się / ma się powieść (‘darzy się, udaje się, szczęści się’)…I 1,4; 4,4 (jednym 

~ dobrze); 9,5, 13 (rozkaźnik); 10,11 (ojczyźnie); 18,17 (armatorowi); 
31/32,8 (gdyby pobożnemu ~ tak jak bezbożnym); III 88 (taki, któremu 
~, ma rozum)

nie wiedzie/powiedzie się / wiedzie się źle…I 10,11 (ojczyźnie); 14,1,9 
(majętnemu); 28,2; 33,24 (władcy); III 57; 121 (nie wszystkim marnie 
~ w małżeństwie)

losować (ἕλκω)…I 33,40 (bóstwo ~ wciąż nowe przypadki)
lśnić / lśniący patrz blask
lubić…I 11,7 (stawiać opór); 12,13 (jawić prawdę); 14,5 (brukać dobrą opinię); 36,10 (wojna 

domowa ~ wybuchać); 44,7 (wino); 45,8 (zabawy małych dzieci); III 127,{8} (co 
ukryte); 137 (sprzyjać niezbyt ~)

nie lubić…I 45,8; III 119 
lud / ludność…I 3,13 (pomiatać ~) (δῆμος); 27,9 (ubogi rządzi) (λαός); 29,3 (nieznające ryb) 

(ἀπίχθυς βάρβαροι), 14,7 (nie z zewnątrz) (λεώς); 35,1(bis) (nie uzależniać władzy od ~; komu 
zaufał) (δῆμος); 36,9 (kto winien zabiegać o względy ~) (οἱ πολλοί); 40,4,111‒112 (apostrofa) (λαοί) 

ludobójczy patrz człowiek / ludzie
lżyć / zelżyć…I 11,12 (nie do zniesienia, gdy ~ podlejsi); 12,11 (jak ukarać tego, kto ~); 

42,2,26 (~ kobiety)

łabędź patrz zwierzęta / gatunki
ładunek patrz towar
łagodność / łagodny / łagodnie / łagodnieć patrz określenia cech / pozytywnych
łania patrz zwierzęta / gatunki / jeleń
łańcuchy patrz przedmioty
łapy patrz zwierzęta / części ciała
łaskawszy patrz stopniowanie
łatwo…I 7,2 (stać się pośmiewiskiem wrogów); 15,1 (dźwigać ciężar bogactwa); 18,18 (spalić 

zbocza Idy); 27,8 (bogactwo może posiąść najpodlejszy), 22 (ulegać gniewowi); 
29,10 (stracić źle nabyty majątek); 36,7 (człowiek przekona się o czym); 45,15 
(znajdywać zło)
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łatwy…I 49,13 (życie w zbytku), 14 (życie zbyt ~)
niełatwy / niełatwo…I 22,2,10; 42,9

ułatwienie…I 44,41,124 (εὐμ[ά]ρεια) 
patrz stopniowanie / łatwiej

łgarstwa patrz kłamstwo
łodygi patrz rośliny / struktura
łodzie patrz żegluga / określenia jednostek
łono patrz ciało
łotr patrz określenia cech / negatywnych
łowczyni / łowy patrz łów
łoże / łożnica patrz przedmioty
łódeczka patrz żegluga / określenia jednostek
łów…I 18,24 (bogactwo tak zgonić jak na ~); 37,12 (ułowić czarny); 40,4,76 (śpieszyć na ~ 

ochoczo); 42,6,8 (wziąć udział w ~); 44,41,15 (szczęśliwe); 48,13 (wyprawić się na 
~ za łanią o złotych rogach)

Łowca patrz „Indeks”, s.v. ‘Meleager’ // łowczyni…I 43,9,3 // myśliwi…I 40,4,75 
łup…I 39,7,5 (dla smoka), 38; 45,2 (po zmarłych)

łupić…I 1,3 (przyjaciół)
łzy…I 18,11 (nie uronić ~ nad czym); 26,1,80 (być opłakanym wieloma ~); 27,24 (uronić 

~); 28,5 (wylewać); 29,14,28 (~ matek odprowadzają synów), 25,34 (Los niesie ku 
~); 33,5,5 (nowe lane na stare sprawy); 38,12 (rodzicielki we ~); 39,5 (pragnienie ~ 
nasycić), 7,13 (gorzkie lać), 8 (dzielić się ~ w cierpieniu), 18 (nie przywodzić do ~); 
43,9,7 (kitary), 18,12 (wstrzymywać ~), 27,1617 (wyciskać z oczu); 49,29 (kiedy we 
~ słodycz); II 7,9 (ocierać z oczu)

strumienie ~…I 21,3; 39,3

macierz patrz rodzina / matka
macocha patrz rodzina
maczuga patrz przedmioty
majątek patrz bogactwo
maleństwo patrz okresy życia / dziecko
mały…I 14,10,10 (państwa); 40,14,[325]; 45,8 (dzieci); III 86

mało…I 29,26,59; 31/32,3
niemały…I 38,6 (potęga); 44,29 (nieszczęście); 49,32 (rzecz); III 80 (koszt)

małżeństwo / małżonkowie patrz rodzina
mamka patrz piastunka
mara senna patrz sen
marmur patrz geografia / krajobraz / skała
marnieć / marny / marnie patrz słabeusz
marsz…I 43,27,1588 (być gotowym do ~) (ὡρμήμεσθα δή) 
martwy patrz śmierć / trup
maszt patrz żegluga / osprzęt
matka patrz rodzina
mądrość…I 2,1 (dowieść ~ czym); 3,7 (z czym połączona); 33,3 (cel ~); 38,7 (krewna biedy);

41,15 (dawna); 43,20,882 (sławnym być z ~); 44,9 (cóż to za ~), 21 (~ męża gdzie 
przydatna); III 19,1 (mistrz ~) 

mądry / mądrze…I 6,11 (słowa możnych uchodzą za ~); 44,23 (rzeczy); 46,4 (usta aulosu), 
14 (skrywać własne losy)

~ rada…I 29,19,3; 44,21 
mędrkować…I 44,34
patrz stopniowanie / mądrzejszy

mądry patrz określenia cech / pozytywnych
mąka patrz jedzenie / potrawy
mąż patrz mężczyzna // patrz okresy życia // patrz rodzina / małżonek
melodia / melodyjnie patrz śpiewać
meta patrz sport
metale

brąz / brązowy…II 5,4 (sito)
spiż / spiżowy…I 43,7,30 (oręż); 49,3,7 (komnata ślubna)
srebro…II 6,1 // białe srebro (λευκὸς ἄργυρος)…I 10,5; 46,11
złoto…I 40,14,253 (trzymane w skarbcu); 46,11 (jest monetą); III 63 (okazuje w ogniu     
       swą naturę)

patrz bogactwo / pieniądz



656 EurypidEs    Tragedie. Fragmenty

złoty…I 8,6 (naszyjnik); 36,2 (wierzch tarczy); 37,15 (orzeł na tarczy); 48,13 (rogi); 
49,3,9 (krople); III 112 (skarb)

Gorgona…I 29,14,46, 18 
wyzłocony…I 40,14,238 // złocisty…I 43,7,22 (wełna runa); 45,1 (dom Ate-

ny) // złocony…III 60 (marmur) // złotouzdy…I 14,23
żelazo (także w znaczeniu ‘broń’ oraz ‘kajdany’)…I 4,7; 15,11; 20,12,1; 26,10,12 (ostre); 29,19,26  

(σίδηρον); II 2 i 3,1,23 (stanąć ~ naprzeciw)
żelaznogrotny…I 37,16

mędrkować patrz mądrość
mędrzec patrz określenia cech / pozytywnych / mądry
męki patrz cierpienie
męski patrz mężczyzna
męstwo / mężnie patrz określenia cech / pozytywnych
mężczyzna / mąż…I 2,1 (na schwał); 5,4 (silny); 6,5 (co przeznaczeniem ~); 9,24 (wrogi), 

25,67 (dziki); 10,13 (w niedoli); 12,19 (włada nimi Eros); 13,5,6 (oddać ~ 
ciało); 27,21 (oby nie być przyjacielem jakiego); 29,14,26 (oby mieć dzie-
ci godne ~), 26,90 (świątynia dla ~); 31,3,13 (zobaczyć ~ w kim); 31/32,5 
(tworzą miasta), 6(bis) (co niegodne ~); 33,27,2 (wolni); 37,9 (gdyby za-
siedli do krosien); 39,7,12 (niech przyjdzie na pomoc), 28 (bogaty czego 
zazna); 42,2,1 (co czynią kobietom). 3 (kobiety lepsze od ~). 19 (co w rę-
kach ~ bezbożne). 23 (daremne obelgi ~ wobec kobiet); 43,5,10 (brak ~ 
w domu), 20,880 (gdy rzecz o życie ~), 23 (zbiec do ~); 44,9 (zdolny) 
(‒), 10 (mający dużo powodzenia w życiu), 21 (jego mądrość), 22 (cze-
mu poświęca życie), 41,16 (bezbożny). 26, 45 (niewolny); 46,14 (głupotą, 
gdy opowiada o własnych losach), 21(ter) (kto panuje nad ~; co równym 
dla ~ nieszczęściem; jaka małżonka dla ~ lepsza); 48,11 (prawdziwi nie 
mogą się wykazać); 49,20 (gdy szlachetny posiadł bogactwo), 29 (miłe-
go płakać w domu), 32 (mieć za wodza szlachetnego), 37,13 (trzeba ~);  
II 2 i 3,1,23 (mądrzy i szlachetni); III 65,12; 118 (co rodzi waleczność 
~); 128 (żaden nie szczyci się matką, lecz ojcem); 142 (ich cecha); 150 
(co zadaniem ~)

(a kobieta) patrz płeć
prawy / zacny…I 1,5; 3,12; 5,11; III 24 (choćby żył daleko)
szlachetny…I 44,25, 44; 49,20, 32; 50,3

męski…I 6,4 (szczep); 46,2,25; 49,12 (dzielność) (εὐανδρία) 
patrz płeć

pan młody patrz rodzina / małżeństwo
mężobójca patrz śmierć / osoba zadająca śmierć
miano patrz imię
miara…III 67 (w miarę)

jaką ~ mierzyć…I 42,6,40; II 5,6 // nad / ponad ~…I 8,8; 18,8; III 17 // nie 
znać ~…I 19,4; 29,19,31 

mierzyć (się)…I 42,6,40; 50,5 (śmiertelni nie powinni zbyt wysoko); II 5,6 (losy 
człowiecze)

nie mierzyć się…I 36,19 (śmiertelnym z kim)
zmierzyć…III 20,2 (nie móc)

miary odległości…I 4,6 (parasangi) (παρασάγγαι) 
miasto (ἄστυ)…I 9,25,3; 13,2,[3]; 15,13,1 (πτόλις); 18,18 (ἀστοὶ πάντες); 32,1; 35,3 (‒); 40,13,209;  

44,41,117 
patrz państwo

miecz patrz uzbrojenie
mieć / miewać…I 9,25,68; 31/32,3 (mało); 48,9; II 6,1; III 140 (niechęć do tego, co się ~)

niewiele…I 9,19; 18,17
mieć za złe patrz potępiać
mieszkać / zamieszkiwać / osiedlić się (‘przebywać’)…I 9,1,10. 13; 26,5 (w podziemnej kra-

inie); 29,14,17 (w mieście ~ wielu); 36,18,4; 39,30 (w swoim umyśle); 44,1 
(równiny Ojnoe), 41,62 (wcześniej)

gdzie ~…I 18,14 (nienawiść); 26,11 (wstyd); 39,34 (Dike)
patrz stosunki społeczne / mieszkaniec

mieszkaniec, mieszkanka patrz stosunki społeczne
miewać patrz mieć
mięsień patrz ciało
mięsiwo surowe patrz kult / przybory
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milczenie…I 39,12 (marnym tłumaczem słów); 44,25 (kogo wieńczy zdolność ~); III 72 (od-
powiedzią dla mędrców) (σιωπή) 

w ~…I 40,4,118 (stanąć); 42,6,13 
milczący / milczkiem…I 40,4,85 (wiatry); III 74 (wkroczy Dike)

milczeć…I 10,8 (hańbą, o ile barbarzyńcy mogą mówić); 11,12 (nie do zniesienia, gdy 
cię lżą podlejsi); 18,20 (~ gdy trzeba, mówić, kiedy wolno); 27,21 (wypa-
da w nowym gronie roztropnemu); 39,12; 43,20,838; 44,41,18 (rozkaźnik);  
III 146 (zbożnie podczas ofiar najlepiej)

nie milczeć…I 5,12
przemilczać…I 9,25,59; III 103 (nie wolno ~ tego, co słuszne) // zamilczeć (czas nam  

teraz)…I 40,4,105. 109‒110 (rozkaźnik); III 13
milszy patrz stopniowanie
miłosierdzie…I 38,9 (przedkładać nad sprawiedliwość) (τἀπιεικῆ)
m(m)iłość / Kipryda…I 6,16 (leniwa); 11,4 (uczucie popychające do głupstwa), 6 (synowie 

winni wspierać ojca w ~), 7 (łagodnieje bez napomnień); 13,5,7 (sprzedajna); 
15,13,9 (życia); 22,8 (trzeba unikać ~); 23,1,21 (niszczy ludzi). 22 (żyją na zie-
mi dwie), 2 (nauczy, jak być poetą), 4 (gdy ganiona); 29,17 (najsłodsza); 36,4 
(do spraw ~ każdy nabiera rozumu), 6 (dla śmiertelnych to szaleństwo); 39,24 
(poddać się ~); 40,14,229 (~ pani); 44,5 (do pieśni); 46,12 (jedna, a niejedna 
rozkosz); 48,2 (do ojczyzny); III 10 (słodka i gorzka); 18 (w sytości, nie o gło-
dzie); 19,9 (nie trzeba przed ~ uciekać); 20,1 (moc ~); 128 (nigdy nie odmówić 
~ matce)

kochać (się) / miłować…I 6,6 (miłość leniwa ~ w zwierciadłach); 11,10 (~ dzieci, 
to jedno prawo wspólne ludziom i zwierzętom); 22,8 (pobożnych należy); 
26,3 (siebie ~ nad innych), 10,12 (w ostrym żelazie); 29,14,54 (ojczyznę jak 
Praksytea), 15 (ojczyznę bardziej niż dzieci), 17 (matkę; rozkaźnik); 36,6; 
39,21 (nauczyć); 40,3,30; 43,20,843 (kogo niczym rodzonego synka); 46,12 
(jeden ~ co złe, drugi ~ co piękne); II 6,3 („ateńskie dziewice”); III 87  
(bardziej matka ~ niż ojciec); 126 (mąż, który ~, skarbem kobiety); 128 
(najbardziej ojca)

kochany / ukochany…I 16,5 (nie zdradzić ~) (φίλος); 18,2 (apostrofa) (φίλαι 
γυναῖκες); 29,26,57 (miasto) (πόλις ἐπήρατος). 70 (siostra) (φίλη ἀδελφή); 40,4,83 
(dzieci i żony) (φίλιαι ἄλοχοι), 12 (gnijące w dolinie ciało ~) (φίλος) 

kochankowie…I 39,21 (ἔρωτες), 24 (ἐρώμενοι) 
miłostki…I 11,6 (ojciec winien łagodnie znieść ~ synów); 44,41,12 (nie szukać wciąż 

słodkich); III 53 (~ dzieci zniosą rodzice)
pocałunki…I 6,13 (darzyć mnóstwem ~) (φιλημάτων ὄχλῳ) 
żądza / pożądanie…I 6,8 (pałać tysiącem ~); 13,5,12 (zachorzeć z ~). 20 (skąd); 29,19,25 

(folgować ~); III 1 (strzały ~ godzące we władzę)
patrz rozkosz

pożądać…III 20,7 (ziemia ~ deszczu). 10 (niebo ~ ziemi); 82 (zysku)
miłośnik sztuki patrz sztuka
miniony patrz czas / określenia względne
miód patrz jedzenie / potrawy
mirra patrz rośliny / gatunki
mistrz…I 2,5 (gry na lirze [o Apollonie]) (εὔλυρος); 10,9 (słów) (χειρώνακτες); 12,2 (mieć od-

wagę i hardość ~) (διδάσκαλος); 14,12 (czas ~ pouczeń) (‒); III 19,1 (Eros ~ mądrości prze-
miłej) (‒) 

mleko patrz jedzenie / potrawy
młodość / młody / młodzieniec / młodzieńczy / młodzież patrz okresy życia
mniejszy patrz stopniowanie
mniemać patrz myśl / myśleć / sądzić
moc patrz siła
mocniej / mocniejszy patrz stopniowanie
mocny patrz określenia cech / pozytywnych
modlitwa / modlić się patrz kult
mogiła patrz śmierć / miejsce i czynność pochówku / grób
mokry patrz żywioły / woda
moneta patrz bogactwo / pieniądze / nominały
mord / mordować patrz śmierć / sposoby zadawania śmierci
morderca patrz śmierć / osoba zadająca śmierć
morski patrz bóg / kompetencje // patrz geografia / morze / fala // patrz handel // patrz 

zwierzęta / gromady
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morze patrz geografia
mowa (‘wypowiedź okolicznościowa, przemówienie’)…I 10,10 (psuć komu czyją ~); 29,11 (kończyć 

~ jak); 40,4,113‒114 (święta królewska) (ὁσία βασιλήϊα αὐδά); 44,35 (dobrze wygłoszone 
~ zwyciężają); 50,10 (dowieść czego w ~)

bajdurzenia…14,10,3 (dawne) (παλαιὸς λόγος) 
mówca…I 12,14 (kiedy straciliby posłuch); 33,15 (przegrać z dobrym ~ mimo słuszności)

patrz ciało / twarz / usta
mówić…I 9,8 (porwać się), 25,25; 10,8 (hańbą milczeć, by mogli barbarzyńcy ~); 11,16 

(umieć wiele); 16,7 (i zapłonąć gniewem); 17,6 (kłamstwa podobne do 
prawdy); 18,19 (byle szczerze), 20 (kiedy wolno); 27,18 (źle o kim); 
29,11; 31,3,15 (wiele móc jeszcze); 33,4 (łatwiej, niż znosić nieszczęście), 
21,1 (zbytecznie), 23; 39,34; 40,3,25. 38, 4,120 (dobrze), 14,261. 321; 41,2; 
42,6,19; 43,13, 14,15; 44,23 (o rzeczach mądrych), 40, 41,22 (rozkaźnik). 
119; 46,8,1 (słusznie lub nie); 49,24 (dobrze ~ jest złem); 50,4 (pokornie); 
III 102(bis) (łgarstwa miłe czy twardą prawdę; rozkaźnik)

nie mówić…I 27,7
niewymowny…I 26,1,[81] 

gadać…I 9,16 (choć jest się żebrakiem); III 73(bis) (nie o sobie samym; co się chce)
gadulstwo…I 44,25 (złym towarzyszem) (τὸ ἐκλαλοῦν) // gaduła…I 27,28 

(Czas) (λάλος) 
głosić…I 29,22,18; 31,3,18 
odpowiadać…I 43,20,838

odpowiedź…I 9,12 (słuszną mieć); III 72 (milczenie jest ~ dla mędrców) 
(ἀπόκρισις) 

opowiedzieć…I 27,28 (przyszłym pokoleniom)
opowieść…I 43,8,18 (λόγοι) 

podpowiadać…I 33,9
pomówić…I 40,4,60 (z kim o ślubie)
powiedzieć / mieć do powiedzenia…I 9,25,22; 11,13 (niewiele dobrego o szla-

chectwie); 22,7 (o czymś godnym nagany); 24,6; 27,4; 29,22,14 (dobrze); 
31,3,2. 3 (całą prawdę); 32,1; 33,30; 40,13,188 (wszystko); 43,20,865 
(o śmierci syna), 27,1613(bis) (rozkaźnik); 44,9 (rozkaźnik), 41,10 (otwarcie). 
[12]; 46,2,28; 49,24 (jedno), 37,8 (jedno); 50,9 (nie potrafić tego, co się 
chce); III 13 (wstyd)

powiedzenie…I 11,15 (prawdziwe, dawne) (αἶνος); III 129 (dawne mają wagę) 
(ἔπη) 

przemawiać…I 15,10 (gładko); 34,4 (pięknie, broniąc czynów haniebnych); 50,9 
(w obronie życia)

nie przemawiać…I 49,24
rzec…I 40,4,45 (co ~ w łożu kiedyś bóg); 43,20,829 (szlachetne słowa), 22,[19], 33; 

44,8 (nic mądrego); 49,10; II 4,1 (prawdę)
wygłosić…I 44,35 (mowy)
wypowiedzieć…I 43,9,9 (cierpienia)

nie wypowiedzieć…I 44,32 (kresu nieszczęść)
wyrzec…I 26,1,[81] (niewymowne); 46,2,21 (heksametrem słowa)

opinia…I 14,1,1 (powszechna), 5 (dobra zbrukana przez zazdrość); 30,4 (zdobyć jaką); 
42,2,22 (mieć złą); 50,14,7 (zyskać ~ szaleńca)

przysłowie…I 23,7 (παροιμία); 27,12 (stare) (αἶνος) 
słowo / słówko…I 2,3 (brak ~); 3,14 (czyje najwięcej znaczy); 6,11 (~ ludzi możnych); 

7,12 (wyrwać komu ~); 10,9(bis) (być mistrzem ~; potrafić tylko ~ nakła-
niać), 10 (własne); 11,12 (daremne, nieszczędzone w sporze); 15,10 (lepsze 
od czynu), 13,5 (czynić wbrew ~); 16,3 (nic w ~ dziwnego), 4 (łudzą ludzi), 
7 (miarkowanie w ~ dowodzi mądrości); 18,18 (szepnąć); 20,12,3; 22,2,2 
(odtworzyć w ~ kształt czego); 23,1,8 (słodkim namawiać). 19 (nie słuchać 
~); 27,16 (w niewielu ~ streścić długi wątek); 29,19,2 (ojcowe zachować). 
5 (w niewielu ~ wiele ująć treści). 18 (trzymać na wodzy); 31,3,11 (te same); 
31/32,1 (słuszne); 33,26 (potyczka na ~), 37 (zostać zabitym za ~); 34,3 
(samogłoski, spółgłoski, sylaby) (ἄφωνα, φωνοῦντες, συλλαβαί); 36,15 (czyją 
świątynią); 37,11 (pięknym ~ zdobić podłe czyny); 39,1a (powtarzać ~), 
12 (co tłumaczem ~), 25 (jakich użyć), 26 (dumne); 40,4,62 (dowieść praw-
dy ~); 42,2,17 (przekazywać ~ komu), 6,[22] (usłyszeć); 43,18,15, 20,829 
(szlachetne ~ rzec). 831 (zręcznie chwytać się ~), 24,12 (nadaremne); 44,12 
(być mądrym w ~), 35(ter) (mowy w ~ piękne, choć fałszywe; pięknym ~ 
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zwyciężać; czyny zawsze ważniejsze od ~), 41,73; 46,2,[21] (heksametrem 
wypowiedziane); 48,2 (~ i czyn), 10 (wolność ~) (παρρησία); 49,31 (dzieci 
powinny słuchać ~ ojca); 50,9 (więźnie w ustach ze strachu); II 2 i 3,1,26 
(wiedzieć, jak powstrzymać ~ zło); 7,3 (nie wyrzec jednego); 8,2 (wykrę-
cać ~); III 15(bis) (płacić za ~ słowami); 20,2 (nie móc ująć czego w ~). 5 
(nie wierzyć wyłącznie ~); 21 (mądre); 39 (nie silić się na subtelne); 62 
(życzliwe ~ przyjaciół są lekiem); 73 (kupować ~); 79 (wyśmiewać ~); 101 
(kłamać w pięknych ~); 110 (~ co z ust wybiegło); 123 (nie starczy ~); 129 
(szlachetne leczą strach)

(w opozycji do czynu)…I 1,9; 3,10; 9,27,44; 17,4; 44,35 
wysłuchać ~…I 9,17 (οἷα λέγει); 29,26,64 
~ wystarczą…I 8,3; 14,20

śpiewka…I 23,1,12 (μῦθος) 
wymowność / wysłowienie…III 21 (gdyby bóg dał ~ Nestora) (τὸ Νεστόρειον εὔγλωσσον 

μέλος); 43 (trudność w ~) (ἀδυναμ‹ε›ῖν ἐν τῷ λέγειν) 
patrz ciało / twarz / usta / język

zdanie…I 6,11 (słuszne gdy powie ktoś) (εὖ λέγῃ τις); 14,10,5 (ulec mojemu ~) (ἐμοὶ λόγοι), 
12 (starców lepsze) (γνῶμαι δ᾿ ἀμείνους εἰσὶ τῶν γεραιτέρων); 20,10 (śmiertelnych) (βροτῶν 
γνῶμαι) 

możny patrz bogactwo
mówca patrz mowa
mózg patrz ciało / głowa
mrok patrz astronomia / dzień / pory dnia
mróz patrz zjawiska atmosferyczne
mrzeć patrz śmierć
mur patrz architektura / elementy składowe
my patrz ja
myć → nieobmyte…I 40,12 (ciało)

umywać → nie umywać…I 29,4 (nóg w źródle) 
zmyć…I 8,5 (krew matki); 23,1,18 (ofiarną krwią ręce zbrodniarza)

mylić…III 127,14 (kogo)
mylić się patrz błąd
mysta patrz kult / uczestnicy
myśl / myślenie…I 9,29 (przemóc gniew silniejszą) (γνώμη); 11,17 (rozsądne); 27,19 (nie ma 

dobrej); 29,19,10 (poświęcić ~ czemu); 41,7,1; 42,2,15 (tłumaczyć ~ Lok-
sjasza), 11 (zwracać ~ w jaką stronę); 43,12,20 (mieć co w ~); 20,805; 46,9 
(szpetne); 49,37,2; III 39 (trud ~); 127,7 (wygnać zdrożne). 11 (wytężać ~ 
na próżno); 151,1 (ten, który wszystko ogarnia ~) (μεδέων) 

bezmyślny…I 48,5 (siła)
myśleć…I 1,10 (o pieniądzach); 29,19,2 (umieć); 31/32,2 (źle o kim); 33,9 (sługa ~ 

więcej, niż powinien); 44,24 (rozsądnie)
nie myśleć…I 18,19 (mówić szczerze, ~ o czym)

pomyśleć…I 43,27,1587 (o matce). 1597 (o zbrodni)
sądzić / mniemać…I 17,2; 21,5 (z rzeczy widzialnych o skrytych); 27,9; 36,13 

(że synowie są podobni ojcom); 31/32,10 (że ujdzie się oczom bogów); 
37,4; 42,2,12; 44,41,17 (z królewskiego berła o czyim przybyciu); 47,3; 
III 29; 87 (ojciec ~, że dzieci są jego); 88; 150

namysł…I 13,5,50 (sprawa godna ~); 49,17 (co wymaga ~)
zamysł…I 9,4; 44,36; 49,26 (bogów)

zamyślać / zamyślić…I 33,41 (Dzeus komu co); 42,4 (kobiety co do małżeństwa 
nie ~ nic dobrego)

zmyślny patrz określenia cech / pozytywnych / mądry
myśliwi patrz łów

naczynia patrz przedmioty
nadaremny patrz daremny
nadmorski patrz geografia / morze
nadzieja / spodziewanie…I 3,9 (wbrew ~); 16,4 (łudzą ludzi); 17,1 (wierząc ~); 18,6 (wieść 

z ~ życie), 7 (chwytanie się dobrej), 13 (wielką dawać), 16 (bez ~); 31/32,4(bis) 
(karmić się ~); 39,18(bis) (darzyć ~; wbrew ~); 40,3,27; 42,6,47 (wszystkie upadły); 
43,17,4 (dobra), 27,1629 (na życie), 31 (trzeba mieć ~); 45,6 (płoche); 49,6; III 19,6 
(kto prowadzi ku ~); 37 (kruche)

beznadziejny…I 43,31 (nie ma takich spraw)
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nagana (ψόγος)…I 14,7 (~ krytyków jak znieść łatwiej); 22,7 (godne ~ co) (φθόνου μῦθον ἄξιον); 
31/32,2 (ustrzec się ~) 

ganić…I 23,4 (miłość); II 2 i 3,1,13 (zwyczaj Hellenów); III 107 (innych)
nagłość patrz czas / określenia względne
nagroda…I 20,3 (wieńczyć ~ kottaba); 33,23,14, 26,10 (zagarnięta przez sługę); 50,9 (w spo-

rze ~ jest dusza); III 31 (cnota znajduje ~ w sobie samej)
wieniec…I 29,14,34 (jeden dać jedynej, co za miasto śmierć poniosła). 49 (nie zdobić ~); 

33,29,6 (zwycięski); 43,20,935 (przyznać ~); II 2 i 3,1,18 (biorąc ~ za 
osiągnięcia sportowe, nie wspomaga się państwa); III 118 (nie ma ~ 
z życia przy pełnym stole)

przyozdobić / zdobić nim…I 49,23 (głowę); III 42 (ołtarze)
wieńczyć…I 20,3 (nagrodą kottaba); 29,21 (głowę siwowłosą); 33,23,6; 44,25 

(milczenie ~ szlachetnego męża); II 2 i 3,1,24 (należy ~ mądrych i szla-
chetnych)

uwieńczyć…I 37,15 (głowę winnym pędem)
uwieńczony…I 26,10,8 (pochody)

naiwność patrz określenia cech / adiaforycznych
naj- patrz stopniowanie
najbliżsi patrz rodzina / bliscy
najpierw patrz czas / określenia względne
nakaz(yw)ać patrz rozkaz
namowa…I 23,1,11 (nieść ~ pomoc zdradzie) (λόγῳ) 

namawiać…I 23,1,8 (słodkim słowem) (πείθω) 
patrz „Indeks”, s.v. ‘Namowa’

namysł patrz myśl
napar patrz leczyć / sposoby leczenia
napastować patrz gwałt
naradzić się patrz rada
narodzić się / narodziny patrz rodzić (się)
narzędzia patrz przedmioty
naszyjnik patrz ozdoba
natarcie patrz wojsko / taktyka i strategia
natrętny patrz określenia cech / negatywnych
natrudzić się patrz trud
n(n)atura (‘rzeczy i zjawiska tworzące wszechświat’) (φύσις)…I 29,14,38 (prawa ~); 39,10 (co stwo-

rzyła wprawną ręką) (σοφὴ χείρ); 43,20,927 (na próżno skarżyć się na to, co zgodne z ~) 
(κατὰ φύσιν); III 16 (daje nam dosyć pokarmu) (πάρεστι ἡμᾶς τρέφειν) 

(‘właściwości wrodzone’) patrz charakter
nauczyć patrz uczyć
nawadniać patrz żywioły / woda
nazwa (ὄνομα)…I 29,14,16 (jedną ma miasto) (πόλεως δ᾿ ἁπάσης τοὔνομ᾿ ἕν); 31/32,7 (kogo hańbi); 

42,12 (~ „niewolnik” nie szkodzi zacnemu); III 66 (życie jest życiem tylko z ~)
naz(y)wać (się)…I 13,5,8 (rozpustną [Pazyfae o sobie]); 16,6 (teściem [Protesilaos ‒ 

Akastosa]); 18,28 (żeglarze syna Leukotei ~ Palajmonem); 27,26 (mądrym 
tego, kto potrafi znieść ciężar losu); 29,26,74 (H[y]jakintydami boskimi 
~ córy Praksytei); 41,1,13 (Melanippą [ona o sobie]); 44,41,127 (Dzetosa 
i Amfiona ~ „białymi źrebakami Dzeusa”); 49,3,25 (Archelaosem ~ syna); 
III 60,4 (dobrym); 114 (pierwszym ~ kogo); 137 (boga ~ bogiem, jeśli 
trzeba)

nie nazwać…I 44,15 (szczęśliwym)
nienazwany…I 33,42 (ἄρρητος) 

zwać (się)…I 3,1; 5,2(bis) (jakiej ziemi ~ mieszkańcem; ojcem ~ kogo); 18,28 (żegla-
rze Ino ~ Leukoteą); 19,5,7 (Gaję ~ macierzą wszystkiego); 22,6,[10] (kogo 
~ potomkiem Ajgeusa); 25,1 (to, co między niebem a ziemią ~ chaosem); 
29,26,93 (Erechteja ~ Posejdonem); 40,1‒2 (ziemię ~ Jutrzenki stajnią 
i Heliosa), 11 (wino ~ „palącym”), 14,226 (Heliosa ~ Apollem-Zgubnym); 
41,12 (Bojotosem); 43,9,26 (dom ~ siedzibą Likurga). [42] (~ Amfiaraos), 
20,875 (wzrok ~ spojrzeniem mędrca); 49,1 (Pelazgów ~ Danaami); II 2 
i 3,2 (ojca ~ tycim człeczkiem); III 11 (Eter ~ Dzeusem); 48 (Ziemię ~ He-
stią); 151,2‒3 (tego, który wszystko ogarnia myślą ~ Dzeusem lub Hadesem)

nie zwać…I 33,18 (kogo niewolnikami)
nektar patrz jedzenie / potrawy
nędza / nędzny / nędzarz patrz bieda
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niania / niańka patrz piastunka
nic…I 1,3 (żałośniejszego); 6,2(bis) (tak pięknego, tak wspaniałego); 9,25,23 (prawdziwego); 

10,2 (równie pysznego); 16,3 (dziwnego); 17,1 (pewnego); 33,9 (uciąż-
liwego), 21,6 (właściwego sobie); 37,21(bis) (w nic się obraca); 42,2,27 
(gorszego). 28 (lepszego), 4 (dobrego); 44,15 (z pięknych rzeczy); 48,4 
(mocniejszego); III 4 (strasznego); 59 (starszego); 123 (~ tak straszne jak 
kobieta)

~ milszego…I 15,16; 29,17 
być niczym…I 14,1,15; 27,3; 39,28; III 114; 118 
mieć za ~…I 14,10,11; 27,8; 45,7
na ~…I 17,3; 22,4; 23,1,28; III 133 
~ nie…I 14,4 (wskórać); 17,1 (zdarza się bez bogów); 36,20 (uchybić); 37,9 (zdzia-

łać); 38,3 (dać); 39,27 (różnić się); 43,5,9 (trzeba), 20,873 (uczynić w za-
mian). 927a (jest straszne, co nieuniknione); 44,8 (rzec)

mieć…I 6,10; 14,1,15 // robić / zrobić…I 5,6; 18,2 // znaczyć…I 3,3 (szla-
chectwo ~ wobec złota); 11,18

~ niewarty…I 20,7; 44,25
~ poza tym…III 133
~ więcej…I 10,9; 39,24 

nicość…I 14,19 (obracać w) (ἐς οὐδέν) 
nic niewart patrz określenia cech / negatywnych / zły
nicponie patrz określenia cech / negatywnych
niebezpieczeństwo…I 4,2 (w ~ się znaleźć); 12,9 (w ~ praw nie wynosi się ponad koniecz-

ność); 44,19 (nie należy chwalić ~); III 117 (sława rośnie wśród ~) 
niebezpiecznie…I 49,22 (trzymać w domu lepszego); III 41 (mieć nieprzeciętną urodę)
niebezpieczny…I 35,1 (wynoszenie ludu); 44,41,58 (schronisko)

niebiański patrz bóg / kompetencje i właściwości
niebieski / niebo patrz astronomia
niecny patrz określenia cech / negatywnych
nieczuły patrz / określenia cech / negatywnych
nieczysty patrz kult / oczyszczać
niedawno patrz czas / określenia względne
niedobry patrz określenia cech / negatywnych / zły
niedola patrz los / dola
niegdyś patrz czas / określenia względne
niegodny patrz określenia cech / pozytywnych / godny
niegodziwy / niegodziwiec patrz określenia cech / negatywnych
niejeden patrz liczebniki / 1
niekarność patrz kara
nieliczny patrz liczyć (1) / liczny
niemylny patrz błąd / błądzić / mylić się
nienawiść…I 11,5 (nowe potomstwo podsyca ~ w starszych dzieciach); 18,14 (największym 

złem); 42,4 (kto znosi ból ~)
nienawidzi(e)ć…I 3,10 (pochwał w nieszczęściu); 14,8 (prawy prawych nie zwykł); 

15,10 (gładko przemawiających); 20,11 (mnie ~ władcy); 29,14,30 (kobiet, 
które wyżej cenią życie synów niż ich cześć); 33,19 (tego, kto mądry, gdy 
gada), 26,12; 40,19 (wygiętego łuku z derenia); 41,7,9 (jakich ludzi ~ bo-
gowie); 42,3 (~ kobiet, z wyjątkiem kogo); 48,1 (tchórzy); 49,19 (mądrych 
wprawdzie, lecz nie w sprawach finansowych)

nienawistny…I 32,3,2 
nie znosić patrz znosić

nienazwana patrz nazwa / naz(y)wać
nieobmyty patrz myć
niepiśmienny patrz pismo
niepokonany patrz zwycięstwo
niepokój patrz pokój
niepomny patrz pamiętać / nie pamiętać
nieprawość patrz określenia cech / negatywnych
nieprawy patrz określenia cech / negatywnych
  patrz ród / bastardzi
nierozsądny patrz określenia cech / negatywnych
nierozważny patrz określenia cech / negatywnych / nierozsądny
nierówny patrz równość
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nieskończony patrz kończyć
niesławny patrz sława
niesłuszny / niesłusznie patrz słuszność
niespodzianki…I 44,41,133 (wiele ich zsyła Dzeus) (ἄελπτα) 

niespodzi(ew)ane to, co…I 46,3 (większą niesie radość) (ἐκ τῶν ἀέλπτων ἡ χάρις μείζων);  
II 2 i 3,1,9 (ciężkie) (σκληρῶς μεταλλάσσουσιν εἰς τἀμήχανον) 

niesprawiedliwy patrz określenia cech / negatywnych
niestały…III 34 (każdą rzecz czynić ~) (ἐπὶ παντὶ σφαλερὰ κεῖσαι) 
nieszczęście (κακόν, κακά)…I 1,4 (arcyprzyjaciele pośród ~); 3,16 (cudze) (συμφοραί); 13,5,2† 

(wśród ~). 42 (~ zesłał bóg); 14,1,10 (jęczeć pod jarzmem ~). 16 (mieć 
tylko ~), 10,15 (wszelkie spiętrzą się), 15 (odwaga wobec ~); 15,13,8 
(gniecie tysiące ~), 16 (pod nadmiarem ~); 18,1 (otwiera oczy), 7 
(chwytać się nadziei w ~) (κακῶς), 10 (traktowanie ludzi w ~), 15 (wie-
lu popada w ~), 23 (okryć ~ zuchwałością); 19,4 (nie znać miary ani 
w ~, ani w szczęściu); 21,3 (znaleźć wśród ~ rozkosz); 23,1,20 (domo-
stwa dotknięte ~); 26,1,89 (winnym być tylu ~); 6 (ileż ~ czeka w ży-
ciu noworodka); 27,24 (ból płynący z ~); 29,25,44a (zapłakać nad ~); 
31,1 (pierwszy dzień ~); 32,3,6(bis) (ἄχεα); 31/32,9 (umarli nie doznają 
~); 33,26,6 (gdy przyjdzie na przykrego w obejściu), 35 (dotknęły lub 
dotkną). 38 (wykrzyknienie); 34,3 (co zapobiega ~); 35,7 (co źródłem 
wielu ~); 36,16 (meta ~) (κακοί), 18,12 (przykre usposobienie i szorst-
kość w ~); 38,6 (potęga pieniądza w ~); 39,8 (doznawać w ~ ulgi), 
19 (ujść z ~), 20 (przyszłe a obecne); 40,14,267 (co może się zmie-
nić w ~). 275 (wyjdą na jaw). 310; 43,9,20 (czyim udziałem), 20,850 
(świadek czyich). 858 (wybawić z ~). 870 (wspomóc w ~), 24,[5] (nie 
do pozazdroszczenia); 44,7 (ściągać moc ~), 24 (które nęka wielu), 
26 (wiele ~ wśród ludzi), 29 (niemałe ~: znać swoją dolę), 32 (licz-
ne kształty ~), 41,4 (dochodzić do czego w ~). 90 (wieścić nowe). 105 
(zdołać uniknąć strasznego); 45,18 (bóg spuszcza ~); 46,21 (co ~ dla 
męża) (συμφορά); 49,5 (najstraszliwsze z ~); 50,6 (wielkie ~ cierpi to, 
co wielkie), 7 (przychodzić z pomocą w ~), 8 (~ panów dzielą niewol-
nicy); III 30 (wszelkie przeznaczone ludziom); 33 (wszelkie biorą się 
z brzucha); 64 (moc wszelkich); 92 (większości ludzie sami winni); 98 
(wielu wtrącił w ~ zbyt ruchliwy umysł); 104 (wzbudzają w ludziach 
gniew); 123 (wszelkich twórcą ten bóg, którego dziełem kobieta); 142 
(nawet wśród ~ nie oskarżać bogów); 151,11 (korzeń ~)

(a szczęście)…I 7,4 (mieć w nieszczęściu szczęście); 39,29 (brak szczęścia 
w nieszczęściach); 44,29 (co szczęściem w nieszczęściu)

być w ~…I 3,10 (δυστυχῶν); 7,2 (ἄτη αἰσχρά); 14,1,17 (zawsze); 18,20 (ἐν 
κακοῖσιν ὤν)

spot(y)ka kogo…I 5,12; 11,6
znosić ~…I 13,5,10; 33,4; 36,18,15
żyć pośród/wśród ~…I 6,15; 41,13
patrz stopniowanie / najnieszczęśliwszy / nieszczęśliwszy

nieszczęśliwy…I 12,1 (Eter i światło radują szczęśliwych i ~) (δυστυχεῖς); 
18,11 (nie uronić nad losem ~ łzy) (οἰκτροί); 21,1 (bezdzietni) (ἄθλιοι); 
26,1,53 (ἄθλιοι); 38,12 (rodzicielki) (δύστηνοι); 39,8 (okrutny, kto zrodził 
~) (πολυπονώτατα), 14 (zlitować się nad ~) (παναθλία), 16 (ludzie) (κακῶς 
πεπραγότες); 40,13,181 (δυστυχεῖς); 43,20,886 (znosić przez ~ ból) (ταλαίπωρος), 
24,10 (δυστυχεῖς); 44,16 (ani nie całkiem szczęśliwy, ani ~) (δυστυχεῖ) 

nieszczęśnik…I 9,20 (apostrofa) (τάλας); 14,29 (δυσδαίμων) 
nieszczęsny (określenia człowieka)…I 18,27,15 (δύστηνος). [19] (δυστην[); 20,4 

(przyjemnie ~ szlochać) (δυστυχῶν), 12,11 (śmiertelnicy) (τλήμονες); 
33,5,3 (Priam) (τλήμων), 6,[3] (ἀ]θλιω); 38,2 (biegli w sztukach ~ bar-
dziej niż laik) (ἀθλιώτεροι); 39,26 (wykrzyknienie) (τλήμων); 40,14,270(bis) 
(wykrzyknienie) (τάλαινα); 43,13 (παντάλαινα) (wykrzyknienie), 20,838 (wy-
krzyknienie); 50,11 (δύστηνος) (wykrzyknienie); III 122 (ten, komu nie 
udało się związać z dobrą kobietą) (εὐτυχεῖ μή) 

nieszczęsny (określenia inne)…I 18,27,5 (mary); 26,1,54 (serce); 29,25,23 
(los); 39,2 (śmierć); 44,16 (żywot śmiertelnika), 41,110 (ciało)

biedny (‘nieszczęśliwy’)…I 15,13,6 (τλήμων); 22,4 (matka) (μελέα); 26,1,[55] (ὦ ταλ[). 83 
(τάλαινα); 31,3,8 (ziemia) (δύστηνος); 43,17,8 (apostrofa) (τάλαινα), 27,1591 (apostro-
fa) (τάλαινα). 1620 (ἄθλιος); III 78 (ród ludzki) (δύστηνοι) 
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klęska…I 3,16 (w domu) (τύχαι); 5,8 (dowód cnoty wśród ~) (πταίσαντα); 8,8 (ponad miarę) 
(νόσοι); 11,18 (widząc ~ najbliższych, łatwiej znieść własne); 12,15 (przyrodzone i te 
od bogów nie do odwrócenia); 14,14 (po ~ zwycięstwo); 18,23 (zataić ~), 27,3 (inna); 
21,2 (kogo mniej dotkną); 29,14,21(bis) (~ domu nie jest ~ miasta), 26,89 (wróg da 
~ tej ziemi); 32,1,35 (żona pośród ~ i chorób); 33,41 (Dzeus zamyślił Troi); 46,8,6 
(znosić wspólnie); III 30 (zrodzony do ~); 64 (wyobrażać sobie ~); 121 (zła żona ‒ 
~); 125 (powiększanie ~); 127,15 (wraz z ~ przyjdzie pośmiewisko)

krzywda…I 9,15 (nie większa od winy); 27,29 (kto winny ~); 31/32,3 (bez ludzkiej); 
33,26,7 (uważanie drobnej za straszną); 39,7,11 (ciężkich doznać od krewnych); 
41,7,1 (czy lecą na skrzydłach do bogów)

skrzywdzić → nie skrzywdzić…I 34,8 (nikogo) 
plaga…I 15,15 (kobieta najgorszą); 18,14 (największa ludzka)

tysiące ~…II 2 i 3,1,1; III 123 
troska…I 24,8 (o zamęście kobiet); 29,22,17 (pozbyć się wszelkich po śmierci); 36,21 

(często przeradza się w radość); 39,21 (wytchnienie od ~); 43,7,7, 8,32 (bóg okazuje 
~); 44,16 (nie pomnieć na ~), 18 (nie znać ~); 48,9 (~ póki życia); III 19,5 (bez ~); 
28 (serce zżera nieustanna); 34 (żywot człowieczy pełen ~); 135 (zarażają chorobą)

wypadek…I 10,15 (συντυχία τις) 
nieszczęśliwszy patrz stopniowanie
nieszczęśnik patrz nieszczęście
nieślubny patrz rodzina / małżeństwo / ślub
nieśmiertelni patrz bóg
nieśmiertelny patrz człowiek / śmiertelny
nieświadomość / nieświadomy patrz świadomość
nieuctwo / nieuk patrz uczyć
nieuczciwie patrz określenia cech / pozytywnych / uczciwy
nieunikniony patrz unikać
niewidzialny patrz widok
niewinny / niewinnie patrz wina
niewolnik, niewolnica / niewolny…I 31,3,12 (być czyim ~); 31/32,7 (~ bardziej wolni ser-

cem); 33,10 (ród ~ zły), 11 (miłujący ród panów), 13 (potomstwo ~), 18 (łotr 
jest ~), 27,10. 21 (zabić ~), 29,12, 30,1; 36,18,10; 37,22 (oddanych miło trzymać 
panom); 39,15, 28 (bogaty ~ zazna czci); 40,6 (~ łoża, chociaż wolny); 42,6,39 
(wolni nie chcą zabijać ~). 42 (mimo że się jest ~), 9 (kiedy mąż staje się ~), 12 
(nazwa „niewolnik”); 43,7,18, 9,22 (~ ciała), 17,16; 44,31 (ród ~), 45 (mąż ~ 
ma nie głosić poglądów wolnego); 49,22 (niebezpiecznie trzymać ~ lepszego od 
siebie), 38 (ocalić ~); 50,8 (dzielą nieszczęścia panów), 14,6 (kto uwierzy ~); 
II 2 i 3,1,5 (~ brzucha); 4,1 (nie wolno powiedzieć ~ prawdy); 7,1 (ociężały) 
(εὔογκος); III 58 (nie być ~); 90 (wolni żyją z ~)

(a wolny) patrz wolność
jej syn / synowie…I 33,28; 42,6,[19] 

niewola…I 43,24,11 (obrzydła) (δουλεία πικρά), 27,1607 (zaprzedać w ~) (δουλοσύνη); 44,30 
(wielkim złem) (τὸ δοῦλον); 49,37,8 (δουλεία) 

zniewolić…III 95 (czemu nie da się ~ cnota) (οὐ γὰρ πέφυκε δοῦλον) 
niewstrętny patrz wstręt
niewymowny patrz mowa / mówić / nie mówić
niezachwiany bardziej patrz stopniowanie
niezapomniany patrz pamiętać / zapomnieć
niezasłużony patrz zasłużyć
niezgoda patrz zgoda
niezliczony patrz liczyć (1) / liczny
niezłomność patrz określenia cech / pozytywnych
nieznający / nieznany patrz znać / nie znać
nieznajoma patrz gość
nigdy patrz czas / określenia względne
nikczemność / nikczemny / nikczemnik patrz określenia cech / negatywnych
nikt (nie)…I 6,9 (narodził się silniejszy od bogactwa); 7,6 (zachodzi do głodnego domu); 11,6 

(sam nie wybiera miłości); 15,11 (poprawi zła dobrym wychowaniem); 18,18 (zna 
lepiej tego, co tajne); 23,1,26† (mądry nie doznał śmierci od cnotliwej miłości), 11 
(mógłby już rzucić obelgi gorszej niż „ty… kobieto”); 33,7 (zna pełni szczęścia), 
21,6 (miał nic właściwego sobie u początków istnienia człowieka); 34,7 (ma więcej 
u bogów i ludzi sławy jak sprawiedliwy); 39,33 (przyszedł na świat ze śmiertelnych 
naprawdę szczęśliwy); 43,20,921 (uniknie cierpień spośród śmiertelnych); 44,32  
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(wypowie kresu nieszczęść); 45,18 (jest nigdy do końca szczęśliwy); 49,13 (zyska 
sławy, kto pragnie życia w zbytku); II 2 i 3,1,21 (będzie aż tak głupi, by walczyć 
z wrogiem gołymi rękami); 7,2 (kupi sobie do domu lepszego od siebie pana); III 73 
(gadałby o sobie samym, gdyby ludzie kupowali słowa); 83 (wie o czymś); 108 (nabył 
dobrej sławy rozpustą); 131 (przekona mnie o czym); 132 (zdoła wychować dzieci 
jak); 138 (ma pewności szczęścia)

byle kto…I 10,11 (rośnie w siłę lub marnieje jak jego ojczyzna)
ktokolwiek…I 27,18 (źle przestanie mówić o kobiecie); 40,3,35, 14,304; III 134 (twier-

dzi co)
niziny patrz geografia / krajobraz
noc patrz astronomia
noga patrz ciało
nominały patrz bogactwo / pieniądze
noworodek patrz okresy życia
nóż patrz przedmioty
nucić patrz śpiewać
nurt patrz geografia / krajobraz

obaj patrz liczebniki / 2
obawa / obawiać się patrz strach
obcować (1) (‘być z kim w stałym kontakcie, przestawać z kim’)…III 19 (śmiertelni najchętniej chcą 

z Erosem) (προσομιλεῖν)
obcować (2) (‘mieć z kim stosunki płciowe, współżyć z kim’)…I 44,41,101 (Zeus z Antiopą) (μείγνυμι)
obcy patrz gość
obczyzna patrz ojczyzna
obejrzeć patrz widok
obelga…I 23,11 (ὄνειδος); 42,2,23 (ψόγος) 
obiata patrz kult / przybory
obiecać patrz przysięga
objawi(a)ć się patrz jawić się
objęcia patrz ciało / ręka
oblicze patrz ciało / twarz
oblubieniec patrz rodzina / małżeństwo / pan młody
obłęd patrz szaleństwo
obrona…I 43,17,6 (własna) (εἰς ἀλκ[ὴν); 44,41,14 (stanąć w ~ synów) (συμμαχείν φίλοις); 50,9 

(zamierzać przemawiać w ~ swojego życia) (τις σώματος μέλλῃ πέρι λέγειν) 
obronić się…I 46,13 (ἀμύνεται) 
obrońcy…I 14,6 (sprawiedliwości dzielni) (παραστάτες ἐσθλοί) 

obrządek / obrzędy patrz kult
obwieszczenie…I 9,26,11 (κηρύκειον); 44,41,99 (κήρυγμα) 
obyczaj patrz zwyczaj
obyczajność patrz określenia cech / pozytywnych
ocaleć…I 43,27,1627 
ocalić / ocalać…I 29,14,18 (wszystkich za jedno życie). 36 (matkę i dwie siostry). 42. 52 (mia-

sto); 39,15 (Andromedę); 43,20,852 (Hypsipylę), [23]; 44,41,3 (nas); 48,2 (ojczy-
znę); 49,38 (sługę niewolną); III 7 (mnie); 147 (bóg ma chęć) 

dom…I 17,9; III 120 
oceniać…I 29,12 (trudno ~ wstyd)

nie ocenić…I 9,25,97 
ochłoda patrz zjawiska atmosferyczne / chłód
ochota patrz chcieć
ociężały patrz określenia cech / negatywnych
oczy patrz ciało // patrz zwierzęta / części ciała
oczyszczać / oczyszczenie patrz kult
od czasu / od dawna patrz czas / określenia względne
odciąć patrz ciąć
oddech (πνεῦμα)…I 2,6 (gromu); 44,41,118 (wrogów)

patrz dźwięk / rodzaje dźwięków / wzdychać
oddział patrz wojsko / jednostki
odesłać patrz słać
odkryć patrz kryć
odludzia patrz geografia / krajobraz / pustkowia
odmęt patrz geografia / morze
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odpłata / odpłacać patrz płacić
odpoczywać…I 9,27,37 (nie czas stopom)
odpowiadać / odpowiedź patrz mowa / mówić
odrzucić patrz rzucić
odsiecz patrz wojsko / taktyka i strategia
odstraszyć patrz strach
odumrzeć patrz śmierć / umrzeć
odwaga patrz określenia cech / pozytywnych
odwdzięczyć się patrz wdzięczność
odyniec patrz zwierzęta / gatunki / dzik
ofiara patrz kult // patrz śmierć
ofiarny patrz kult
ogień patrz żywioły
oglądać patrz widok
ognisty patrz żywioły / ogień
ogon patrz zwierzęta / części ciała
ogrody patrz geografia / krajobraz
ojcostwo patrz rodzina / ojciec
ojczyzna (πατρίς)…I 5,15 (najmilsza); 9,1,1 (apostrofa); 10,11 (gdy ~ się wiedzie); 11,17 (pogar-

dzanie ~, a chwalenie innej); 27,20 (z dala od ~ jaki żywot); 29,14,15 
(kto ma bronić ~), 15 (kochać ~ bardziej niż dzieci), 25,36a (odwiedzać 
~). 53 (apostrofa); 39,8 (śmierć za ~) (πάτρα); 40,8 (co jest ~ wszędzie), 
14,237 (πόλις); 46,21 (czym strata ~); 48,2 (miłość do ~); II 2 i 3,1,20 
(jakże sportowiec przepędzi z ~ wroga) (πάτρα); III 111 (nie szczędzić 
dla ~ wysiłku); 113 (mężnego)

wygnanie / wygnaniec z ~ (πάτρα)…I 43,9,40; III 64 
ojczysty…I 43,8,20 (dom rzucić) (πάτριοι δόμοι), 12,10 

ziemia…I 11,17 (pogardzać granicami ~) (πατρῴα γῆ); 15,16 (przodków) 
(πατρῴα χθών); 20,1 (ojców) (γῆς πατρῴας πέδον)

kraj (χθών)…I 5,2 (gdzie on) (τίς πάτρας ὅρος); 29,14,39 (poświęcić za ~ córkę) (γαῖα), 
26,56 (odsunąć od ~ trójząb) (γῆ). 63. 77 (zbawić) (γῆ). 98 (uczynić co dla ~) 
(αἶα); 43,8,26 (rzucić swój) (χώρα), 9,33; II 2 i 3,1,20 (przepędzić z ~ wroga) 
(πάτρα); 44,19 (przywódca w ~); III 24 (daleki)

krajanie…I 29,14,50 (πολῖται) 
patrz geografia / kraina

obczyzna…I 26,1,29 (na ~ żyć) (ἔκδημο[ς] ὤν) 
oka patrz przedmioty / sieć
okazać się (‘zaprezentować się jako’)…I 9,25,48 (φανεῖ τις) 

patrz jawić (się)
okaz(yw)ać (‘dać dowód czego, objawić, uzewnętrznić’)…I 9,25,48; 11,3 (cześć władcom); 38,9 

(bogowie współczucie); 43,8,32 (bóg troskę), 27,1620 (wdzięczność ojcu); II 7,8 (swą 
twardość); III 63 (swą naturę)

oko patrz ciało // patrz zwierzęta / części ciała
okresy życia

chłopiec…I 26,1,33. 34 
dziecko / dziecię / maleństwo…I 1,5 (myśleć jak ~); 9,24 (wraży pomiot); 26,1,28 (ma-

leńkie); 33,27,18; 38,1; 43,7,11‒13 (czym dla ~ kołysanka); 44,40 (Sprawiedli-
wość ~ Chronosa); III 93 (unikać hańby, będąc ~)

dziecięcy…I 43,15 (chciwość)
patrz rodzina / dziecko

mąż…III 93 (wstydzi się występku)
młodość…I 27,11 (kobiety szybko gaśnie); 29,19,4 (rady i wskazówki dla ~); 39,32 (~ i śmia- 

łość co przemogły); 40,5,133; II 2 i 3,1,10 (sportowcy w ~ chlubą miasta); III 93  
(jeśli grzeszyło się w ~)

młody / młodzież / młodzieńczy…I 1,8 (powinien przebywać wśród szlachetnych); 
4,7 (gdzie przystoi ~ zdobywać sławę); 6,3(bis) (~ syn lepiej przy ~ wzrasta 
ojcu); 7,3 (wstydem, gdy unika trudu); 11,2 (jego serce doznało już cier-
pień); 14,12 (do czynów silne ręce ~) (νέοι); 28,4 (od ~ serc roztropniejsza 
starość); 29,22,10 (czy ~ dziewczę zatańczy ze starcem); 33,26,15; 36,3(bis)  
(~ cierpią z ~); 40,5,132. 137; 41,13 (który z ~ ma ojca zrzędnego), 14 (~ i głu- 
pi), 15 (czyny ~ a rady starców); 44,8 (pomysły); 49,12 (powinien dowo-
dzić swej odwagi); 17 (~ i biedny, a do tego mądry); III 19,9 (rada dla ~); 
53 (rodzice winni pamiętać, że byli ~)
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mąż…I 6,3; III {32} // pan patrz rodzina / małżeństwo // a żona…I 15,6 
(stary ~ młodej); III {32} (młody ~ młodej / starej)

młodzieniec…I 27,11 (źle wydać za ~ dziewczynę); 36,4 (zwraca oczy ku Kipry-
dzie); 43,24,7; 44,41,81 (ręce ~ wzięły się do czynu); III 94 (jeśli zaniedba 
Muzy); 118 (jeśli wstrętny mu Ares)

patrz stopniowanie / młodszy
noworodek…I 26,6
oseski…I 1,11 (ὄβρια lub ὀβρίκαλα) 
pokolenie…I 19,5,5 (zwierząt) (φῦλά τε θερῶν); 27,28 (przyszłym ~ o wszystkim opowie 

czas) (οἱ ὕστερον); 43,8,38 (]γενεα[....]) 
starzec / staruszek, starucha (γέρων, γέροντες)…I 14,12 (zdanie ~ a ręce młodzieży) 

(γεραίτεροι); 15,3 (ciężko ~, gdy obarczony dziećmi) (ἀνὴρ πρεσβύτης); 23,1,19 
(nie słuchać jej słów) (οὐπώποτ’… δέξασθαι λόγους); 27,10 (miłość brzydzi 
się ~), 12 (to tłum cieni); 29,22,10 (czy w tańcu przyłączy się do ~ młode 
dziewczę); 33,30,54 (πρέσβυς); 40,5,136; 41,15 (rady ~ a czyny młodych) 
(γεραίτεροι), 16 (głosem i cieniem ~ jest tylko) 

(apostrofa) (γεραιός)…I 8,7; 11,3, 11; 17,6 (γέρων); 26,1,73b (γεραιοί); 31,3,2 
(γέρων); II 5,2 

starość (τὸ γῆρας)…I 6,3 (ojcostwa nie należy odkładać na ~); 11,18 (dożywanie ~ 
po stracie dzieci) (γηράσκουσιν ὀρφανοὶ τέκνων); 15,2 (apostrofa); 21,4 (dojść do lat 
~ niesławnych); 26,1,82 (apostrofa), 10,4 (przygniata trudami); 27,10 (stroni od 
miłości); 28,4 (roztropniejsza i bardziej niezachwiana niż młode serca); 29,21 
(siwa, przeżyta w pokoju); 38,13 (niesie ze sobą wiele chorób); II 2 i 3,1,11 
(gorzka); III 54 (przydawać sobie ciężaru na ~); 93 (skłonność w ~ do grzechu 
wrodzona)

stary (γέρων)…I 20,3 (głowa ~ rażona pociskami); 23,1,10 (piastunka) (τροφὸς γεραιά); 
27,12 (przysłowie) (παλαιὸς αἶνος); 29,22,7 (ręka) (γεραιά); 33,5,5 (sprawy) 
(παλαιά); 50,5 (król); III ‹32› (żona) (γραῖα) 

mąż…I 6,3 (zły nabytek dla kobiety) (πρεσβύτης ἀνήρ); 15,3 (gdy mąż ~, wtedy 
żona zawsze panią) (γέρων), 6 (piołun dla młodej żony) (πρεσβύτης) // ojciec 
…I 40,4,59 (γεραιός); III 86 (γέρων) 

patrz stopniowanie / starszy
zestarzeć się…I 36,11

określenia cech (charakteru), właściwości, trybu życia
adiaforycznych

naiwność / naiwny…I 2,1 (φαῦλος); III 26 (skrajna)
przebiegły / spryt…I 9,18 (αἱμύλος); 31/32,10 (na ~ liczyć i samemu się w tym prze-

liczyć) (δοκεῖ πονηρά, καὶ δοκῶν ἁλίσκεται) 
przezorność…III 118 (εὐλάβεια)
śmiałość…I 30,3 (mieć) (τόλμα); 39,32 (θράσος); 45,4 (θράσος); 47,5 (τόλμα)

śmiałek…I 46,13 (θρασύς)
śmieć (się) (‘ważyć na co’)…I 20,5 (ważyć na wszystko) (δράω πάντα) 

nie śmieć…I 42,16 (zabić) (οὐκ τολμάω) 
zręczny…I 44,35 (σοφός)
1zuchwałość / zuchwały…I 14,7; 18,23 (θράσος); 22,6,8 (θαρσῶν); 44,19 (τολμῶν) 

zuchwalstwo patrz określenia cech / negatywnych
negatywnych

bezczelny…I 42,5 (wobec mądrych) (ἀχάλιν᾿ ἔχουσι στόματα) 
bezrozumny patrz rozum
chciwość…I 43,15 (dziecięca) (ψυχᾷ τὸ νήπιον ἄπληστον ἔχων) 
dowcipnisie…I 42,5 (γελοῖοι) 
dufny…I 20,5 (w swą bezkarność) (οὐ νομίζοντες δίκην) 
dziki…I 49,39 (ἄγριος) 
gbur…I 48,9 (σκαιός)
głupi patrz głupi
gwałtowny…I 9,25,46 (βολαῖα); 49,39 (βίαιος) 
lekkoduch…I 49,12 (nie zdobędzie sławy) (ῥάθυμος) 
lenistwo / leniwy (ἀργός)…I 6,16; 14,10,13; 44,10 (odkładać co z ~) (ἀμέλεια) 

gnuśność / gnuśny (ἀργός)…I 42,13; 44,7, 45 (ἀργία) 

1  Kiedy tylko było to możliwe, uznawano ocenę Eurypidesa, stąd ‘zuchwałość’ przypisano do 
jednej kategorii, a ‘zuchwalstwo’ do innej.
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łotr…I 1,8 (wychowywać ~); 14,18 (z dobrego rodu); 18,11 (~ jest skąpiec), 24 (apo-
strofa); 33,18 (są jak niewolnicy)

natrętny…I 20,11 (ὀχληρός)
nicponie…I 29,19,20† (πονηροί)
niecny…II 8,1 (μιαρός)
nieczuły…I 29,25,[44a] (ἄδ]ακρύς) 
niegodziwy / niegodziwiec…I 11,13 (pochodzi ze złego rodu); 29,19,29 (nie znają 

miary, gdy ich los wyniesie)
nieprawość / nieprawy…I 1,7 (τὰ ἄδικα); 14,18 (κακότηται); 29,19,12 (κακῶς); 41,10 

(τἄδικον) 
nierozsądny…I 7,1(bis); 33,26,16 (οὐ σῶφρον); 46,7 (żona) (μὴ σώφρων) 

nierozważny…I 40,7 (μὴ φρονοῦντες)
niesprawiedliwy…I 34,7 (ἔνδικοι)
nikczemność / nikczemny / nikczemnik (κακός, κακοί, κάκιστος)…I 1,7; 3,3; 9,21; 

14,18 (jego dostatek); 15,9 (w towarzystwie ~ łatwo upodobnić się do nich); 
28,1 (nie może wydać się mędrcem); 33,18 (~ łotry); 37,4 (połączyć z ~ w łożu 
to, co prawe) (χρηστόν); 38,8 (sukcesy ~ przykładem); 43,20,949 (trzeba się od ~ 
trzymać z daleka) (μὴ δίκαιοι); 48,11 (być w mocy ~); II 6,6 (dobrze jest karać ~); 
III 101 (ten ~, kto kłamie w pięknych słowach)

ociężały…II 7,1 (εὔογκος)
okrutny…I 29,25,44a (ὠμόφρων); 39,8 (ἄνοικτος)
podłość / podły / podle (κακός, κακοί / κακή)…I 1,8; 6,10 (to taki, który nic nie ma); 

11,14 (oby się nie stać ~ i do ~ nie przystać), 17 (pogardza ojczyzną) 
(κάκιστος); 12,14 (~ mówcy); 14,7 (wrodzona śmiertelnym), 8(bis) (stowa-
rzysza się z podłym), 17 (~ matka nie zrodzi synów noszących oręż); 18,22 
(pluć na ~); 19,1 (lepiej być brzydkim niż ~); 20,5 (kiedy dobrze powodzi 
się ~); 21,1 (~ dzieci najgorszą plagą), 7 (~ dosięga zagłada); 23,1,3 (mimo 
że ~, orze żyzną rolę); 29,19,28 (nie wolno dopuścić, by rośli w mieście); 
33,14 (szukają żon wśród swoich), 22 (cechą ~ nie jest ród znakomity); 
35,1 (zgubą dla państwa); 36,12(bis) (od ~ pochodzą podli); 38,8 (jeśli ~ 
dobrze powodzi się w państwie), 10 (jego pretensje); 43,19 (zysk dla ~ wię-
cej wart od czego), 20,947 (ich czyny); 48,7 (wszystko z ~ idzie na śmierć); 
50,3 (dzieci ~ mają naturę ojców); II 7,7 (największy wróg ~); III 28 (po 
stracie dobrych dzieci pozostają ~); 115 (powinni być pod władzą lepszych 
i słuchać silniejszych); 116 (nie powinno się z ~ wszczynać sporu); 131 (nie 
może się zrodzić z dobrego ojca)

patrz stopniowanie / najpodlejszy / podlejszy
prostak…I 18,11 (ἀμουσία); III 99 (ἀμουσίαν ἔχει)
próżniactwo / próżniacy…I 6,3 (odkładać ojcostwo na starość z ~) (σχολῇ); 29,14,27 

(rodzi ich miasto) (σχήματ᾿ ἄλλως ἐν πόλει πεφυκότα) 
przykry / przykre / przykrość…I 7,2 (co) (λύπη); 33,26,5 (w obejściu) (δυσχερής), 

27,20 (wyrządzić) (ῥέξεις δ᾿ ἃ λυπούμεσθα [); 36,18,12 (usposobienie) (τραχεῖα); 
40,3,33 (πικραί) 

pyszny…I 10,2 (nic równie ~ jak człowiek) (οὐδὲν γὰρ οὕτω γαῦρον ὡς ἀνήρ); 14,18 
(pomyślność ~) (ὑπέρφρων ὄλβος); III 100 (zazdrość i zły język wobec ~) (μὴ καλῶς 
ὠγκωμένους) 

rozpusta / rozpustny…I 13,5,8 (μάχλος); III 108 (ἡδοναί) 
surowy…I 41,13 (στυγνός)
szorstkość…I 36,18,12 (ὀξύθυμος)
tchórz (δειλός, δειλοί)…I 15,13,4 (schodzi śmierci z drogi); 31/32,6 (miano ~); 37,5 

(nie liczy się na polu walki); 48,1 (bój nienawidzi ~); 49,15 (nie wspiął 
się na szczyt wielkości)

tłum ~ (πολλοὶ κακοί)…I 29,9 (ceniony niżej niż kto); 49,9 (nieliczni dzielni 
lepsi od ~)

tchórzostwo…I 14,2 (zsyła podstępy ludziom) (ἄνανδρον); 49,33 (towarzyszy 
bogactwu) (δειλόν) 

tchórzyć…I 29,14,31 (matki radzą synom, by ~) (παρῄνεσαν κακά); 46,13 (mądry, 
co ~) (ἄτολμος) 

tchórzliwy…I 5,13 (panowie) (δειλοί)
upadły…I 42,4 (kobiety) (αἱ σφαλεῖσαι); III 127,16 (żona) (ἀχρεῖος γυνή) 
utracjusze…I 29,19,22 (ἀκόλαστα ἤθη) 
zazdrość / zazdrosny (φθόνος)…I 14,5 (lubi brukać dobrą opinię); 15,17(bis) (nie sza-

nować ~, lecz wzbudzać ją w szlachetnych) (φθονεῖσθαι); 43,20,[936] (obiekt ~)  



668 EurypidEs    Tragedie. Fragmenty

(ζηλωτὸς ἔστ[αι), 24,5 (nieszczęście nie do pozazdroszczenia) (ἀζήλῳ κα[κῷ); 
44,34 (trzeba powściągać przesadną ~) (τὸ λίαν καὶ φυλάσσεσθαι φθόνον);  
III 100 (gorsza, nawet jeśli wobec pysznych); 128 (nie być ~) (μὴ φθόνει) 

zazdrościć…I 11,12 (szlachetnym upodabniania się do złych)
złośliwy…I 42,5 (w żartach) (ἀσκεῖν χάριτας κερτόμους) 
zły / niedobry (‘przynoszący komu nieszczęście, szkodę’) / nic niewart…I 3,10 (οὐ 

ὀρθῶς); 20,7 (ὄντες κακοί); 23,1,29 (być za ~ uznanym); 33,5,10 (κακ[), 
20 (κακός); 42,2,27‒28 (nic gorszego na świecie od ~ kobiety) (τῆς μὲν 
κακῆς κάκιον οὐδὲν γίγνεται / γυναικός), 6,44 (źle się dzieje ~) (] κακοῖς κακά), 
13 (~ człowiek, więc gnuśny obywatel) (ἀργὸς πολίτης κεῖνος ὡς κακός γ᾿ 
ἀνήρ); 44,22 (obywatel) (κακοὶ πολῖται), 25 (towarzysz) (κακός); 46,15 
(~ płaci się złem) (κακὸς ἀνήρ); III 132 (~ ojcowie przekazują te cechy 
dzieciom) (πονηροί) 

(a dobrzy / szlachetni)…I 11,12 (szlachetni upodabniają się do złych) (κακοί), 
15 (zły ojciec nie spłodzi szlachetnego potomka); 42,2,29 (‒) (różne  
w złych i w dobrych natury), 4 (kobiety upadłe sprawiają, że złe i zacne  
potępia się na równi)

Dike ich schwyci / wygubi…I 49,26 (κακοί); III 74 (κακοί)
jedna ~ kobieta wśród wielu…I 16,8; 42,2,26 (lżonych) 
~ żona…I 18,5; 41,10
patrz zło

zrzędny…I 41,13 (ojciec) (ἄμικτος)
zuchwalstwo…III 97 (jego zarzewie) (τόλμη καὶ θράσος)

zuchwałość patrz określenia cech / adiaforycznych
pozytywnych…I 33,38 (zostać zabitym za zalety) (τὸ χρήσιμον φρενῶν) 

biegli…I 38,2 (w sztukach) (τὰς τέχνας ἔχοντες)
bystrość, bystry…I 38,7 (ξυνιέναι); 33,21,9 (rozdaje ją bóg, nie majątek) (τὸ συνετόν) 
cnotliwość patrz cnota
cnotliwy…I 49,18 (przestać być ~) (χρηστός)
czcigodny…I 43,21,1103 (bogini; apostrofa) (πότνια θεῶν) 
dobry…I 18,5 (żona) (ἐσθλή); 31/32,8 (Dzeus); 33,20, 22 (cechą ~ ród znakomity); 

37,22 (panowie); 42,2,29 (‒) (różne w ~ i w złych natury); 47,3 (~ dowo- 
dzenie); II 7,7(bis) (być ~ dla dobrych); III 28 (strata ~); 59 (~ towa-
rzyszy rozsądek) (ἀγαθοί); 60 (być nazwanym ~)

kobieta…I 42,2,28 (najlepszą rzeczą na świecie); III 122 (w małżeństwie)
dobrotliwy…I 27,13 (oby taką spotkać miłość) (εὐμενής)

doskonały…I 44,19 (ἄριστος)
dostojny…I 9,25,57 (σεμνός) 
dzielny (ἐσθλοί)…I 14,6 (~ obrońcy sprawiedliwości); 42,6,41 (~ z natury) (ἀνδρεῖοι 

φύσιν); 44,44 (~ dzieci z kogo się rodzą) (εὐγενῆ); 48,1 (Bój raduje się, 
gdy giną ~) (ἐσθλοί νεανῖαι); 49,9 (nieliczni ~ lepsi od tłumu tchórzy) 

dzielność…I 6,14 (prawy charakter wiedzie ku ~) (εὐψυχία); 49,12 (męską 
~ rodzą jedynie trudy) (εὐανδρία)

hardość…I 12,2 (mieć ~ mistrza) (θρασύς) 
odwaga…I 12,2 (mieć ~) (τόλμη), 10 (tylko dzięki ~ można wszystko osią-

gnąć) (τολμήματα); 14,15 (wiele może wobec nieszczęść) (θράσος); 
29,26,69 (czcić ~ czyją) (γενναιότητος οὕνεκα); 49,12 (młody wi-
nien dowodzić swojej ~) (νεανίαν γὰρ ἄνδρα χρὴ τολμᾶν ἀεί) 

wezwanie do okazania ~…I 3,9 (θάρσει); 9,6 (τόλμα συ); 11,8 (θάρσει) 
porwać się…I 9,8 (mówić)
śmieć (się) patrz określenia cech / adiaforycznych / śmiałość
ważyć się…I 20,5 (na wszystko) (δράω πάντα); 27,27 (co każe w życiu ~ na

 wiele) (τὰ πόλλ᾿ διαφέρει τολμήματα) 
nie ważyć się…I 13,5,1 (żona żadna inna ~ na co)

godny…I 13,5,31 (podziwu ~ i pochwały) (εὐπρεπῆ γὰρ κἀπιδείξασθαι καλά). 50‒51 (spra-
wa ~ namysłu) (φρο]ντί[δος] γὰρ ἄξιον / τὸ πρ[ᾶγ]μα); 14,17 (synowie ~ 
nosić oręż) (ἐσθλοὶ παίδες εἰς ἀλκὴν δορός); 22,7 (~ nagany) (φθόνου ἄξιον); 
27,5 (postać ~ króla) (εἶδος ἄξιον τυραννίδος); 29,14,26 (oby mieć dzieci 
~ mężów) (ἀλλ᾿ εἴη τέκνα / ‹ἃ› καὶ μάχοιτο καὶ μετ᾿ ἀνδράσιν πρέποι); 32,3,5 
(~ litości jak największej) (οἰ‹κ›τροτατα); 33,23,7 (ἄχιον); 43,20,885 (być 
czego ~) (οὐκ ἀνάξιος γὰρ εἶ), 27,1590 (być czego ~) (ἄξιος γάρ); 44,45 (po-
glądy ~ wolnego głosić) (ἐλευθέρας / γνώμας διώκειν); 45,19 (stać się ~)  
(ἀξίως); II 7,1 (~ z postawy) (τὸ σχῆμα σεμνός) 
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niegodny…I 31/32,6 (męża miano tchórza); 35,1 (zaszczytów); 44,41,24 
(przybycia)

godnie znosić/przyjmować zmiany/odmiany losu…I 21,2; 42,15 
godniejszy patrz stopniowanie

honor…I 29,22,21 (umrzeć z ~) (καλῶς τεθνηκότες) 
łagodność…I 29,19,6 (mieć w sercu zawsze trzeba) (φρένας μὲν ἠπίους ἔχειν χρεών);

 49,39 (co robi pośród gwałtownych i dzikich) (τὸ μαλθακόν) 
łagodnieć…I 11,7 (Kipryda ~ bez napomnień)

łagodny / łagodnie……I 11,6 (ojciec ma znosić miłostki synów); III 52 
(ojciec); 62 (perswazja)

mądry / mądrze / zmyślny (σοφός, σοφή, σοφοί)…I 4,3 (co umieją ukryć); 5,10 (ile zna-
czy towarzystwo ~) (κἀγαθοί); 7,4 (~ mąż krótko trzyma żonę); 9,18 (na-
wet tępego potrzeba uczy być ~); 15,9 (jak ~ poznaje prawdę); 22,8 (du-
sza) (σώφρων); 23,1,26 (~ nie doznał śmierci); 26,9 (losy uczą być taką); 
27,16 (co cnotą ~ człowieka), 26 (kto ~, znosi ciężar losu); 29,19,17 
(~ nie uniknie wzgardy, jeśli biedny). 34 (mężowie); 33,19 (~ w ga- 
daniu, nie w działaniu), 35 (dotknięci nieszczęściem uznają za ~ Kas-
sandrę) (σοφή); 38,5 (kto ~, panuje nad własną naturą); 40,13,198; 42,5 
(kto wobec ~ bezczelny), 15 (kto jest ~); 43,20,829 (zaliczyć się do ~)  
(σώφρονες). 948 (trzeba całkowicie zaufać ~); 44,12 (~ w słowach), 37 
(z kim ~ powinien się żenić); 46,8,11, 21 (lepiej wziąć ~ żonę) (σώφρων), 
13 (~ co tchórzy) (συνετός); 49,17 (~, młody i biedny), 19 (~, ale  
nie w sprawach finansowych) (φρονοῦσι), 22 (co ~ wiedzą); II 5,2 (De-
dal); 2 i 3,1,23. 25 (należy wieńczyć ~); III 19,11 (~ użyć miłości) 
(ὀρθῶς); 48 (jak ~ zowią matkę Ziemię); 65,6 (kto ~, ulega Koniecznoś- 
ci); 107 (my wszyscy ~, gdy ganimy innych); 112 (~ ceni dom ponad 
bogactwa); 142 (~ nie oskarżają bogów nawet w nieszczęściach)

nie wierzy kobiecie…I 12,12; 23,12
wódz, wodzowie…I 29,6; 34,6 (rzadkością)
wyda(wa)ć się…I 15,7 (nim raczej, niż być ~); 44,11 

mędrzec / mądry…I 10,1 (cóż ze mnie za ~) (πῶς δ᾿ ἂν φρονοίην); 14,3 (~ słabe-
usz groźniejszy niż kto) (ἀσθενὴς σοφός); 18,6 (jak winni wieść życie) 
(σοφοί); 28,1 (wydać się ~) (†εἴη σοφός†); 29,21 (sławę zyskuje głos 
~) (γῆ- / ρυν ᾇ σοφοὶ κλέονται); 33,9 (σοφός); 34,5 (kto największym) 
(σοφώτατος); 42,11 (gdzie powinien zwracać myśl wraz z bogiem) (οἱ 
σοφοί); 43,8,18 (ich opowieść) (σοφοί), 20,875 (spojrzenie ~) (σῶφρον 
ὄμμα); III 27 (~ nie dla siebie) (σοφιστὴς, ὅστις οὐχ αὑτῷ σοφός); 64 (~ mąż  
pewien, czego nauczył) (σοφὸς τινος); 72 (milczenie dla ~ odpowiedzią) 
(ἡ γὰρ σιωπὴ τοῖς σοφοῖς‹ιν› ἀπόκρισις) 

nie mędrzec / niemądry / nie być mądrym…I 16,8 (żaden z tego ~, kto 
znieważa kobiety) (κοὐ σοφός); 27,18 (kto przestanie źle mówić o ko-
biecie) (κοὐ σοφός); 33,19 (w działaniu) (οὐ σοφός); III 134 (kto uważa, 
że lepiej umrzeć, niż mieć zmartwienia ~) (οὐκ ἐν σοφοῖσίν ἐστιν) 

patrz mądrość
męstwo / waleczność…I 17,3 (bez rozumu na nic) (οὐδὲν ἁρετὴ μονουμένη); 29,14,29 

(łzy matek odbierają ~ synom tuż przed bitwą) (πολλοὺς ἐθήλυν᾿ εἰς μάχην 
ὁρμωμένους); 33,17 (bogactwo i zbytek złym nauczycielem w cnocie ~) 
(εὐανδρία); 37,7 (nie można kupić ~ za złoto) (ἀρετή); III 118 (~ rodzą trudy) 
(εὐανδρία) 

mężny / mężnie…I 3,6 (należy ~ znosić klęski) (εὖ); 29,‹9› (niewielu ~ cenić 
wyżej niż tłum tchórzów) (‹ἐσθλοὺς ἐγώ› / ὀλίγους); III 113 (cała ziemia ~ 
ojczyzną) (ἅπασα δὲ χθὼν ἀνδρὶ γενναίῳ πατρίς) 

mocny / mocno…I 3,11 (pędy) (εὐφυὴς κλάδος); 23,5 (skrzydło) (πυκνὸς πτερός); 42,5 
(w prześmiewkach) (εὐπρεπεῖς); 44,41,117 (bramy) (‒); 46,8,8‒9 (kobieta ~ 
więzom z mężem rada) (γυνή, / ἥτις ἀνδρὶ συντέτηκε); II 7,1 (~ drzewcem) 
(ξύλῳ δραστήριος); III 63 (~ zawróci w głowie) (μεῖζον ἢ χρεὼν φρονεῖν); 114 
(czy w łuku ~, czy w robieniu włócznią) (ἢ τόξα πάλλων ἢ μάχῃ δορὸς σθένων) 

mocniej patrz stopniowanie
niezłomność…I 3,12 (ἀτρέκεια)
obyczajność…I 37,13 (σωφρονεῖν)
piękność…I 46,8,7 (żadnej kobiecie nie pomogła w czym) (κάλλος) 

piękny…I 6,2(quinquies) (blask słoneczny, fala morska, zjawiska, nic tak nie jest ~ 
jak dla bezdzietnych latorośl); 19,1 (~ i podły); 22,8 (dusza) (ἀγαθή); 
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27,5 (ludzie) (καλοί); 43,20,821 (καλαί); 44,35 (mowy ~ w sło-
wach) (ἐπῶν κάλλη), 42 (kobieta); 45,13 (nie wiedzieć, co jest ~);  
46,12 (kochać to, co jest ~) (τὰ καλά); III 61 (wszystko w kim jest ~);  
100 (~ zwycięstwo w słusznej sprawie); 101 (prawda)

rzeczy (τὰ καλά)…I 18,4; 44,15 
słowo, słowa…I 37,11 (εὖ λέγειν); 44,35 (εὐγλωσσία); III 101 (τὰ καλά) 

pięknie…I 13,5,46 (umrzeć); 14,1,7 (cierpieć); 33,6,19; 40,14,291 (brzmieć);  
49,28 (zmieniać się)

przemawiać…I 34,4 (εὖ); 49,24 
patrz stopniowanie / najpiękniej / najpiękniejszy / piękniejszy / prze-

piękny
patrz piękno

poczciwy…III 121 (małżonka ~ szczęściem) (ἐσθλή)
pokorny / pokornie…I 49,20 (jako biedak) (ταπεινός); 50,4 (mówić) (ταπεινὰ λέγειν); 

II 7,1 (nie nazbyt) (οὐ ταπεινός); III 57 (kiedy trzeba być ~) (μικρὸν φρονεῖν χρή) 
prawość…I 4,4 (wieść żywot w ~) (δικαίως ζῶσιν); 30,5 (święta) (Δίκην σέβω); 44,35 

(najwyższą zasadą) (τοὐρθόν); 45,5 (co ~ pomaga znieść) (τὸ ἐπιεικὲς); 
III 130 (τὸ γενναῖον) 

prawy…I 3,12 (jego niezłomność) (δίκαιος); 14,8 (~ nie zwykł nienawi-
dzić prawych) (ἀνὴρ δὲ χρηστὸς χρηστὸν οὐ μισεῖ ποτε); 30,4 (zdobyć 
opinię ~) (δίκαιος); 37,3 (synowie ~ skarbem w domu) (παῖδες δὲ 
χρηστοί … δώμασιν / καλό]ν τι θησαύρισμα); 4 (połączyć z ~ w łożu 
to, co nikczemne) (πονηρόν); 43,20,947 (czyny ludzi podłych oraz 
~) (διαίται τῶν κακῶν τε κἀγαθῶν); II 2 i 3,1,25 (należy ~ nagradzać) 
(δίκαιος); 5,7 (~ z natury) (χρηστὸς φύῃ); III 116 (nie godzi się, 
by wszczynał spór z podłymi) (ἀνὴρ χρηστός); 142 (nie oskarżają 
bogów nawet w nieszczęściach) (ἔνδικοι)

patrz rodzina / dzieci / ślubne
sprawiedliwy (δίκαιος, δίκαιοι)…I 22,8 (dusza) (δικαία); 34,7(bis) (jeden ~ prze-

wyższa rój niesprawiedliwych; zyskał na zawsze nieśmiertelną sławę); 
42,6,42 (choć niewolnik); 47,4 (dowódca)

niesprawiedliwy patrz określenia cech / negatywnych
patrz sprawiedliwość

prosty…I 2,1 (mężczyzna) (ἄκομψος); 22,2,8 (kreska pionowa i ~) (ἡ μὲν εἰς ὀρθὸν μία); 
44,43 (strawa) (πάλιν / φαύλῃ διαίτῃ προσβαλών); 45,11 (róg) (κέρας ὄρθιον); III 17 
(dania) (μετρία βιοτά) 

rozsądek…I 13,4,[5] (frg. 3); 23,1,24 (szuka go jedna z miłości) (τὸ σῶφρον); 33,21,9 
(~ rozdaje bóg, nie majątek) (τὸ φρόνιμον καὶ τὸ συνετόν); 39,32 (co 
przemogło ~) (νοῦς); 46,7 (żona, która ma ~) (σώφρων); III 46 (dać 
dowód ~) (νοῦν ἔχων); 59 (zawsze towarzyszy ludziom dobrym) 
(σωφροσύνη) 

zdrowy…I 10,12 (σωφρονεῖν); 44,20 (εὖ φρονεῖν)
rozsądny / rozsądnie…I 4,4 (żyć ~) (δικαίως); 14,[4] (frg. 3) (ludzie); 22,8 

(~ pobożnych należy kochać) (σώφρονες); 40,14,249 (~ każ-
dy, kto od Hestii zaczyna modlitwy) (σώφρων); 46,8,9 (zacna 
kobieta wie, co znaczy być ~) (σωφρονεῖν); III 127,2 (mąż 
~ nie może zbyt pilnie strzec żony) (σοφός). 10 (wierzyć, że 
postępuje się ~) (σοφόν); 131 (syn) (σωφρονῶν) 

myśleć tak / nie myśleć tak…I 11,17 (οὐ καλῶς φρονεῖν); 44,24 
(γνώμῃ φρονοῦντες) 

nierozsądny patrz określenia cech / negatywnych
roztropność (σωφροσύνη)…I 12,18 (jaki los przypadł komu za ~); 42,10 (co 

można dzięki ~ sobie zapewnić)
roztropny…I 21,1 (też niedobrze, gdy dzieci ~) (σώφρονες); 27,21 (~ wy-

pada milczeć) (φρονοῦν) 
patrz stopniowanie / roztropniejszy

spokojny / spokojnie…I 33,26,13 (znosić co ~) (ῥᾳδίως φέρεις τάδε); 36,18,14 (~ przyj- 
mować, co los zdarzy) (εὐόργως φέρω); 40,4,84 (pod przewodnictwem ~) (ἀκύμονι 
πομπᾷ); 44,19 (człowiek ~ dobrym przyjacielem) (ἥσυχος) 

sprawiedliwy patrz zaraz wyżej: prawość
szczodrze…I 7,9 (chrupki ~ podlane miodem) (κροτετὰ πελανῷ ἀφθόνως δεδευμένα); 

29,14,1 (~ świadczyć dobrodziejstwa) (τὰς χάριτας εὐγενῶς χαρίχεται) 
szlachetność…I 16,9 (εὐγένεια)
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szlachetny / szlachetnie…I 1,8 (starać się przebywać w kręgu ~) (ἐσθλοί); 3,6  
(~ winien mężnie znosić klęski) (ἐυγενής), 10 (zrobić co ~) (γενναίως); 
5,7 (postępować ~) (καλῶς); 6,14 (co objawia się w ludziach ~) 
(γενναῖοι); 11,12 (upodabniają się do złych) (ἐσθλός); 15,17 (wzbudzić 
zazdrość w ~) (ἐσθλοί); 18,20 (kobieta) (εὐγενής), 22 (należy szanować 
~) (εὐγενεῖς); 21,2 (kto jest prawdziwie ~) (ἄριστος); 29,14,3 (już nie 
tak ~); 37,4 (~ dzieci mieć) (εὐτεκνεῖν); 39,24 (kochankowie) (ἐσθλοί), 
31 (~ żonę znaleźć); 42,5 (nie zaliczyć kogo do ludzi ~) (κἀς ἀνδρῶν οὐ 
τελοῦσιν ἀριθμόν); 43,12,17 (ojcowie) (γενναῖοι); 44,44 (ze ~ rodzą się 
dzielne dzieci) (ἐσθλοὶ ἄνδρες); II 2 i 3,1,23 (należy wieńczyć ~); III 60 
(w gronie ~ być biedotą); 61 (wszystko w ~ piękne) (γενναῖοι) 

dusza…I 16,8 (kobiety); 44,8
mąż…I 44,25 (co zdobi ~) (οὐ κακός); 49,20 (gdy posiadł bogactwo) 

(εὐγενὴς ἀνήρ), 32 (~ wodzem) (εὐγενής); 50,3 (~ płodzą szlachetne dzie-
ci) (ἐσθλῶν ἐσθλά) 

potomek…I 11,15 (~ zły ojciec nie spłodzi) (χρηστός); 49,7 (~ w cnotli-
wość) (εὐγενεῖς) 

słowa…I 43,20,829 (γενν[αῖ᾿ ἔ]λε[ξας); III 129 (λόγοι ἐσθλοί)
patrz ród / pochodzenie / dobre // patrz stopniowanie / szlachetniejszy

uczciwość…I 18,24 (bezprawie miesza się z ~) (δίκαια)
uczciwy / uczciwie…I 11,13 (kto ~, ten i szlachetny) (ὁ μὲν γὰρ ἐσθλὸς εὐγενὴς 

ἔμοιγ᾿ ἀνήρ); 18,17 (~ zdobyte dobra) (ὀρθῶς ἃν ἔχῃς ἄνευ ψόγου); 29,10  
(~ własność należy szanować) (τὰς οὐσίας τιμᾶν δίκαιον), 19,27 (~ bie-
daków synowie) (χρηστῶν πενήτων τέκνα); 37,8 (żona ~ ma siedzieć 
w domu) (ἐσθλή); 45,16 (sąd) (δίκη); III 43 (mają trudności w wysło-
wieniu) (τοῖς δ᾿ οὖσι χρηστοῖς ἀδυναμ‹ε›ῖν ἐν τῷ λέγειν) 

nieuczciwie…I 29,19,11 (nie należy gromadzić mienia) (ἀδίκως δὲ μὴ κτῶ 
χρήματα) 

zacny / cny (ἐσθλός, ἐσθλή)…I 1,5 (lec pod chlajną ~ męża), 8(bis) (~ wychowa na 
zacnych ludzi) (χρηστοὺς χρηστός); 4,5 (ród); 7,4 (~ żoną się cieszyć); 18,28 
(~ Palajmonem nazwać) (σεμνός); 37,4(bis) (~ rodzą zacnych) (~, ἐσθλοί); 42,4 
(kobiety upadłe sprawiają, że potępia się i ~, i takie) (οὐ κακαί), 12 (co ~ nie 
szkodzi), 15 (kto jest ~); 46,8,8 (ἀγαθή); 47,21 (małżonka); 49,3,23 (poto-
mek); III 6 (Fema wskaże ~) (ἐσθλός); 24 (choćby żył daleko, mym druhem); 
91 (obyczaj); 120 (małżonka); 143 (druh ~ jedynym lekiem na zmartwienia)

przestawać z ~…I 5,10 (δίκαιος); III 131 (χρηστοί)
patrz stopniowanie / najzacniejszy / zacniejszy

zdolność…I 44,6 (wrodzone) (αὐτὸς αὑτοῦ τυγχάνει βέλτιστος ὤν), 25 (milczenia) 
(κόσμος) 

zdolny…I 44,9 (gdy mężem ~ jakaś sztuka owładnie) (εὐφυής)
znakomity…I 33,22 (ród) (εὐγένεια); 44,6 (kto w jakiejś dziedzinie) (λαμπρός) 
życzliwość…I 43,27,1585 (przy spotkaniu) (πρόθυμος) 

życzliwy / życzliwie…I 20,12,14; 43,17,14 (druhowie); 47,8; III 62 (słowa 
przyjaciół) 

okręg patrz kult / miejsce
okręt patrz żegluga / określenia jednostek
okrutny patrz / określenia cech / negatywnych
okrycie patrz ubranie
oligarchia patrz stosunki społeczne
oliwka patrz rośliny / gatunki
ołtarz patrz kult / miejsce
omylić się patrz mylić się
opieszałość / powolny…I 9,27,43. 48; 44,41,86; 46,13 
opinia patrz mowa
opisać patrz pismo / pisać
opłakać / opłakany patrz płakać
opływać patrz płynąć
opowiedzieć / opowieść patrz mowa / mówić
opóźniać…I 9,27,43 
oręż patrz uzbrojenie
orszak…I 9,26,17 (ustawić) (πομποὺ[ς] παρατασσέσθω) 
orzeł patrz zwierzęta / gatunki
osiedlić się patrz mieszkać
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oskarżać → nie oskarżać…I 50,14,5 (mnie; rozkaźnik); III 142 (bogów)
oskarżony…I 33,15 (język często staje ~ kołkiem)

osłabnąć patrz słabeusz
osły patrz zwierzęta / gatunki
osnowa patrz prząść
osprzęt patrz żegluga
ostrożnie…I 4,4 (wieść żywot) (ἐπὶ φροντίδων); 18,27,8 (złożyć czyje ciało) (ἡσύχως) 

nieostrożny…I 13,5,51 (kto ~ z ludzi) (ο[ὔτις] εὔβουλος βροτῶν) 
ostrze patrz uzbrojenie
oszalały patrz szaleństwo
oszczędność…I 12,6 (nie rodzi pychy) (φειδὼ βίου) 

oszczędzać…I 44,11
ościenie patrz przedmioty
oślepi(a)ć patrz ślepota
owce patrz zwierzęta / gatunki
owczarnia patrz architektura / typy budowli
owoce patrz kult / przybory

   (morza) patrz jedzenie / potrawy
ozdoba (także przenośnie)…I 8,8 (bogów) (κόσμος); 22,4 (spłodzić ~ dla domu co na nic) (ἀνόνατον 

ἄγαλμα); 37,3 (synowie prawi ~ życia) (παῖδες δὲ χρηστοί … ἀνάθημα βιότου) 
błyskotki…I 27,6 (w pstrokate ~ nie stroić się) (μὴ μοι τὰ κομψὰ ποικίλοι γενοίατο) // 

naszyjnik…I 8,6 (złoty) (χρυσὸς ὅρμος) 
przyozdobić…I 49,23 (głowę wieńcem)

oziębiać…I 4,2 (zapalenie płuc ~ żółć)
oznaczać patrz znaczyć
oznaki patrz uzbrojenie
ożenek patrz rodzina / małżeństwo

pachnidło…I 40,4,58 (okadzać nim) (ὀσμαί) 
pająki patrz zwierzęta
pal patrz śmierć / sposoby zadawania śmierci
palce patrz ciało / ręka
palić…I 23,5 (ogień Chimery ~ skrzydło Pegaza); 40,1‒2 (promień słońca ~ dalekie miejsca), 

10,170; 44,41,109 (ciało żony)
palący…I 40,11(bis) (Ajtiops, zwany „palącym”) // palony…I 40,14,262 (ofiary)

rozpalić…I 7,12 (kogo)
rozpalony…I 15,12 (żelazo)

spalić…I 18,18 (zbocza Idy)
spalony…I 44,41,111 (kości)

zapalić…I 35,6; 48,14 (lampę)
zapalenie (płuc) patrz choroba / schorzenia

pałac patrz architektura / typy budowli
pałka patrz przedmioty
pamiętać…I 14,1,19 (kim się było wcześniej); 40,4,45 (rozkaźnik); III 9 (rozkaźnik), 53 (rodzice 

~ że byli młodzi)
nie pamiętać / nie pomnieć…I 43,20,834; 44,16 

niepomny…I 48,9 (co winno się druhom) (μνημονεύων οὐδέν)
zapomnieć…I 9,26,13; 11,11; III 42 

niezapomniany…I 29,26,78 (córki Praksytei)
zapomnienie…I 34,3 (sporządzić lek na ~) (τὰ τῆς λήθης φάρμακα)

być pamiętanym…I 43,20,938 
przypominać / przypomnieć…I 26,1,63 (sobie); 33,8 (pasterz ~ dzieci Priama) 
upamiętniać…I 33,6,8 (dziecko)
wspominać…I 39,19 (nieszczęścia); 43,7,25 (nadmorskie urwiska Lemnos)

pan / pani patrz władca
pan młody / panna młoda patrz rodzina / małżeństwo
panny patrz kobieta
panować patrz władza
państwo / miasto / gród / kraj / mury (πόλις, πόλεις)…I 3,12 (co w ~ najlepsze), 14 (co w ~ 

najwięcej znaczy); 5,2 (zawitać do ~); 8,2, 6; 9,16 (znieważać nasze), 25,8 (przeszu-
kiwać ~); 10,2 (poważamy w ~ ludzi wyróżniających się); 11,17; 14,10,7 (tyrani zdo-
bywają). 10 (małe, szanujące bogów, ale poddane większym); 26,10,9 (przyjść do ~); 
27,6 (radzić ~ to, co najlepsze); 29,14,6 (najwspanialsze). 8 (co robią inne ~ z miesz-
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kańcami). 11 (zamieniać jedno na drugie). 16 (jedną ma nazwę). 21 (klęska domu nie 
jest klęską ~). 23 (gdy ~ grozi wróg). 27 (rodzi próżniaków). 35 (ponieść śmierć za 
~). 39 (jeśli padnie). 47 (wbijać trójząb w fundamenty ~). 52 (ocalić), 18 (przyjść ~ 
z odsieczą), 19,28 (nie dopuszczać, by rośli w ~ podli). 30 (zdobyć w ~ urząd), 22,5 
(chodząc po ~, co śpiewać), 25,40 (‹śmierć› za ~). 48 (chwieje się pod wstrząsem). 49 
(na ~ napada Posejdon), 26,57 (ukochanego nie rujnować). 90 (pośrodku ~ świątynia 
dla męża). 95 (uratować); 30,2; 31/32,5 (kto tworzy ~); 33,6,13. 15; 35,1 (kto dla ~ 
zgubą); 36,10 (co dzieje się w ~ podzielonym na dwa obozy); 38,8 (podłemu powo-
dzi się w ~); 40,5,126 (drugi władca nie szkodzi ~), 7 (rządy ~ dać obywatelom) (‒), 
13,190. 195; 41,1,8 (potomkowie poszli w różne ~); 43,8,20 (rzucić ~), 17,10 (schronić 
się w ~); 44,10 (pożytku nie ma z kogo w ~), 19 (kto w ~ doskonały), 21 (co dobrze ~ 
zarządza), 23 (pomijać to, co szkodzi ~), 25 (co w ~ nic niewarte), 41,84 (πόλισμα). 85 
(przyzywać). 115. 128; 45,14 (co w ~ cieszy), 15 (chore); 48,1 (bój niesie ~ zagładę), 
3 (tak określano Peloponez); 49,1, 14 (co ~ nie dźwignie); II 2 i 3,1,10 (sportowcy 
chlubą ~ w młodości). 18 (sportowcy nie wspomagają ~). 28 (co dla ~ dobre); 6,2

patrz miasto // patrz ojczyzna
para patrz żywioły / woda
parasangi patrz miary / odległości
paroksyzm (?)…I 1,11 (κατηβολή) 
pasterz patrz zawody, profesje i zajęcia
pastwisko patrz geografia / krajobraz
patrzeć patrz widok
pchać (‘skierowywać, wysyłać’)…I 8,4; 29,25,34; 44,43 

nie pchnąć…I 11,4 (uczucie w co; wezwanie)
pean patrz śpiewać / pieśń / gatunki
penesta patrz sługa
peplosy patrz ubranie / rodzaje
perswazja…III 62 (łagodna) (νουθετήματα) 
pęd patrz rośliny / struktura
pędzić (‘gnać’) patrz bieg / biec

    (‘wieść życie’) patrz życie
piastunka / mamka / niania / niańka (τροφός)…I 23,1,10; 43,8,24 (bis), 18,5, 24,[17] 
picie / pić patrz jedzenie
pierś patrz ciało
pierwej patrz czas / określenia względne / najpierw
pierwszy patrz liczebniki / 1
pies patrz zwierzęta / gatunki
pieśń patrz śpiewać
piękno…I 39,21 (jak je poznać) (καλά)
piękność / piękny / pięknie patrz określenia cech / pozytywnych 
pięść patrz ciało / ręka
pijaństwo patrz jedzenie / picie
pilnować / upilnować…I 6,6 (nigdy nie da się kobieta); 9,25,101 (rozkaźnik); 36,4 (daremnie 

młodzieńca); III 125 (daremnie kobietę)
piołun patrz rośliny
pionki patrz przedmioty
piraci patrz żegluga
pismo…I 34,3 (pozostawić na nim wolę podziału majątku w obliczu śmierci) (γράψας)

pisanie…I 22,2,1 (niebiegłym być w sztuce ~)
pisać…II 5,8 (kogo pierwszym)

niepiśmienny…III 99 (to prostak) (σκαιόν)
pisany…I 36,11 (w łożu małżeńskim pomyślność)
zapisany…I 35,4 (skóry czarnym tuszem)

opisać…I 22,2,10 (co niełatwo); III 123 (nie dość na to liter)
spis(yw)ać…I 41,7,2. 5 (krzywdy / winy na tabliczkach / na niebie); 47,9,10 

(nie da się zalet)
litera…I 28,3 (γραφή); 34,3 (odkrycie wiedzy o ~ czyim dokonaniem) (γράμματα); III 123 

(γράμμα)
placek patrz kult / przybory
plamić się patrz hańba
plansza do gry patrz przedmioty
pląs patrz taniec / taneczny
pluć…I 9,24 (na wraży pomiot); 18,22 (na podłych; rozkaźnik); 40,14,215 (parą widoczną) 
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płacić (się)…I 13,5,†41 (śmiercią); 46,15 (złemu złem); III 15 (za słowa słowami)
odpłacać…I 1,11(?) (ἀντενδάσασθαι) 
odpłata…I 12,18 (w ~ za pobożność); 20,2 (wziąć ~ za krew ojca)
popłacać → nie popłacać…I †23,7; 29,19,13 
spłacić…I 43,27,1586 (dług)
zapłata…I 26,9 (brać sobie ~ z najdroższych); 44,41,6 (za świeżo przelaną krew); III 15 

(za czyn czynem); 31 (za trudy co bierze ~ nie z zewnątrz)
zapłacić…III 46 (złotem za wiernego druha)

płacz…I 40,4,69 (zawodzić ~)
płakać…I 9,25,56; 26,6 (nad noworodkiem); 29,18 (rozkaźnik); 31/32,11 (zawsze ~ bliskich)

męża…I 29,25,39; 49,29
opłakać / opłakany…I 26,1,80 (wieloma łzami); 27,20 (żywot); 43,9,4 (w pieśni); 

44,41,89 (żonę)
rozpłakać się…I 26,1,51 // szlochać…I 20,4 // zapłakać…I 29,25,44b 

płaszcze patrz ubranie
płeć

męska…I 18,4 (ἄνδρες); III 127,{8} (τὸ ἄρσεν)
żeńska…I 18,4 (nieszczęśliwsza od męskiej) (τὸ θῆλυ)

kobiecopodobny…I 44,8 (forma)
kobieta sojuszniczką kobiety…I 24,5
(opozycja mąż / kobieta/żona)…I 6,3 (stary mąż to dla kobiety zły nabytek); 7,4 (mąż ma krót-

ko trzymać żonę); 15,3 (gdy mąż stary żona zawsze panią), 6 (stary mąż jak piołun 
dla żony); 32,3,36 (żona słodka dla męża pośród niepowodzeń, jeśli dobrze rządzi 
domem); 46,7 (żona rozsądna służy mężowi, nierozsądna chce się nad niego wynieść), 
10 (żona od męża zawsze warta mniej, nawet jeśli najgorszy ma najzacniejszą mał-
żonkę), 21(bis) (kobieta z dziećmi panuje nad mężem; lepiej dla męża, jeśli weźmie 
mądrą małżonkę); III 32 (źle {młodą} ‹starą› żonę sprzęgać z młodym mężem); 126 
(mąż, który kocha, skarbem kobiety); 127,2 (mąż nie powinien zbyt pilnie strzec żony)

(opozycja mężczyzna / kobieta)…I 4,7 (młodzieniec pośród niewiast); 6,5 (władza kobiet nad 
mężczyznami), 7 (kobiety zawsze gorsze; mężczyźni zawsze je przewyższają); 27,11 
(mężczyzna dłużej zachowuje siłę niż kobieta); 29,19,34 (nie dla mężów mądrych 
niewieścia czułość); 37,9 (gdyby mężczyźni siedli przy krosnach, a kobiety chwyciły 
za broń); 42,2,2 (mężczyźni czynią kobietom próżne zarzuty). 3 (zawsze kobiety są 
lepsze od mężczyzn). 24 (obelgi mężczyzn wobec kobiet); 50,10 (kobieta niesie męż-
czyźnie zarazem pożytek i szkodę)

władza Erosa nad kobietami, mężczyznami i pośród bogów…I 12,19
zniewieściałość / zniewieściały…I 44,20 (τὸ θῆλυ) (ciało); 49,14 (ἀνανδρία) 

płodzić / spłodzić…I 22,4 (dla domu ozdobę); 41,1,10 (Ksutos Ijona); 46,1 (‹Lajos› syna); 
50,3 (szlachetni mężowie szlachetne dzieci), 13 (ojciec kogo); III 29 
(śmiertelni nie powinni ~ dzieci)

Dzeus…I 41,1,2 (Hellena); 44,41,2; 49,3,16 (Heraklesa)
nie spłodzić…I 11,15 (zły ojciec szlachetnego potomka); 22,4

płodność…I 40,4,115‒116 (εὐτεκνία) 
spłodzony…I 11,13 (niegodziwy przez lepszego od Dzeusa); 44,41,106 (przez Dzeusa) 
zapłodniony…I 24,2 (fala boga)

płomienisty patrz kolory i odcienie
płomień patrz żywioły / ogień
płowy patrz kolory i odcienie
płótna patrz żegluga / osprzęt / żagiel
płynąć / pływać (także przenośnie)…I 27,24 (ból ~ z nieszczęść); 39,9 (Perseusz do Argos); 

40,14,254 (przez drzwi smugi sadzy); 43,21,1096 (mleko); 49,1 (przez kraj czarno-
skórych) 

opływać…I 6,12 (dom w dostatki) // popłynąć…I 17,7 (na słomie) // przypłynąć …I 49,2  
(Ajgiptos do Argos) // spłynąć…I 22,3,10 (mózg na ziemię) // wpłynąć…III 82 (na 
Bosfor) // wypłynąć…I 9,14 (łódeczką), 27,47 (Achilles); 44,41,113 (woda ze źródła 
Dirki)

pnie patrz rośliny / drzewo
po niewoli patrz dobrowolnie
pobożniejszy patrz stopniowanie
pobożność / pobożny / pobożnie patrz kult
pocałunki patrz miłość
pochlebstwo…II 7,6 (nie doczekać się ~) (θὼψ λόγος); III 95 (nie da się ~ zniewolić cnota) 

(θωπεία ὄχλου) 
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pochlebcy…I 29,19,19 (przymilni złymi druhami) (οἱ πρὸς χάριν σὺν ἡδονῇ) 
pochodnia patrz kult / przybory
pochodzenie / pochodzić patrz ród
pochować patrz śmierć / miejsce i czynność pochówku / pogrzeb
pochód…I 26,10,8 (κῶμοι); 40,4,115‒116 (ἔξοδος) 
pochwalać / pochwalić / pochwała patrz chwalić
pociecha / pocieszenie patrz cieszyć (się)
pociski patrz uzbrojenie
początek patrz czas / określenia względne
poczciwy patrz określenia cech / pozytywnych
poddać się → poddany…I 14,10,11 (małe państwa większym); 39,24 (ludzie miłości); 42,7 

(bezdzietni woli bogów); II 2 i 3,1,5 (człowiek szczękom)
podesty patrz architektura / elementy konstrukcji
podłość patrz określenia cech / negatywnych
podły patrz ród / zły
podmuchy patrz zjawiska atmosferyczne / wiatr
podobać się / spodobać się…I 3,15 (rządzącym zawsze); 37,9 (kobietom broń); 43,20,1084 

upodobać…I 15,9,8 (sobie towarzystwo nikczemnych)
podobny…I 10,7 (~ do bogów stać się); 14,8 (to, co jest ~, zbliża ludzi do siebie); 17,6 (kłam-

stwa ~ do prawdy); 33,11 (sobie ~); 36,13 (synowie ~ ojcom); 43,8,32 (troska); III 39  
(tobie ~)

patrz kobieta / kobiecy / kobiecopodobny
podpowiadać patrz mowa / mówić
podróż…I 14,24 (pogoda zwiastuje pomyślną) (τίν᾿ ἔχει / στάσιν εὐοδίας); 39,7,25 (do zmarłych 

już bliska) (αἰόλα πορεία); 43,9,15 (są uciążliwe) (ἐχθρὸν ἀνθρώποισιν αἵ τ᾿ ἐκδημίαι) 
wędrowiec…I 18,28 (morza) (πόντου πλάνητες); 43,9,17 (ὁδοιπόρος) 

podstęp / knowania…I 6,5(bis) (kobiety biegłe w ~) (τέχναι); 14,2(bis) (~ i mroczne ~ zsyła tchó-
rzostwo) (δόλοι καὶ σκοτεινὰ μηχανήματα), 4 (rozstrzyga spory) (δόλοι); 23,1,8 (knuć 
~) (δόλος); 26,1,1 (δόλος); 42,6,[10] (nie podejrzewać ~) ([δόλον) 

podstępny…I 13,3 (bestia) (ἀποφώλιον); 26,1,22 (gwałt) (βίᾳ δολώσας) // podstępnie 
…I 40,14,267 (φαύλως) 

intryga…I 7,5 (δόλοι); 40,13,202 (πλοκή) 
podupadać patrz upadek
podwójny / podwójnie patrz liczebniki / 2
podwórzec patrz architektura / elementy składowe
podziemie…I 29,25,47 (χθόνιος); 38,11 (co oznaczają w ~ słowa ‘żyć’ i ‘umrzeć’) (κάτω); III 8 

(θεοὶ χθόνιοι) (bóstwa)
podziemny…I 26,1,56, 5 (kraina) (νερτέρα χθών); 29,26,62 (ν]ερτέροι[σιν) 
patrz „Indeks”, s.v. ‘Hades / Podziemia’

podziw…I 10,7 (budzi ten z bogów, który ma najbogatszą świątynię); 13,5,31 (godne ~)
podziwiać…I 33,29,1 

nie podziwiać…I 44,19
poeta…I 23,2 (kto nauczy, jak być ~) (ποιητής) 
pogardzać / pogardzić…I 11,17(bis) (ojczyzną własną); 18,12 (złem)
pogłoska patrz wieść
pogoda patrz zjawiska atmosferyczne
pogrzeb / pogrzebać patrz śmierć / miejsce i czynność pochówku
pojawi(a)ć się patrz jawić się
pokarm patrz jedzenie
pokazać…I 15,10 (prawdę); 42,2,3 (że kobiety lepsze od mężczyzn); III 20,{6} (czynem po-

tęgę bogini)
przekazywać…I 42,2,16 
wskazać…I 9,27,27; 43,11, 20,891; III 6
wykazać…I 9,25,31. 32; 17,9; 48,11 
patrz rozkaz / nakaz(yw)ać // patrz okaz(yw)ać

pokoje patrz architektura / elementy składowe
pokolenie patrz okresy życia
pokonać patrz zwycięstwo / zwyciężyć
pokorny patrz określenia cech / pozytywnych
pokój…I 29,21 (εἰρήνη) (przeżyć w ~ starość)

niepokój…I 40,5,146 (κῆδος) 
pokrewieństwo patrz rodzina / krewni
pole patrz geografia / krajobraz // patrz wojna / walka
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polec na polu walki patrz śmierć / sposoby zadawania śmierci
polegli patrz śmierć / trup
polowanie patrz łów
połóg patrz rodzić
pomiot patrz okresy życia / dziecko
pomnik triumfu patrz zwycięstwo / oznaki zwycięstwa
pomoc…I 23,1,11 (namową nieść ~ zdradzie); 26,1,[70] (zabić z czyją ~); 43,20,847 (wezwanie);

 44,41,83 (wołanie o ~). 88 (ginąć bez żadnej ~)
przyjść na / z…I 39,7,1040; 50,7 

pomocnicy…I 44,41,21 (δρῶντες) 
pomagać / pomóc…I 9,1,7 (matce w połogu); 45,5 (prawość w czym ~); 48, 12† (jakoś); 

III 50 (komu ~ skromna ofiara)
komu ~ bóg…I 12,8; 47,7 

nie pomóc…I 46,8,7 (piękność ~ w czym)
pomocny…I 9,2 

wspomóc…I 43,20,861 (obcych). 870 (w nieszczęściu); II 2 i 3,1,18 (państwo); III 111  
(ojczyznę) 

pomówić patrz mowa / mówić
pomstować patrz klątwa
pomyłki patrz błądzić
pomyśleć patrz myśl / myśleć
pomyślność / pomyślny / pomyślnie patrz los
popaść / popadać…I 7,2 (w hańbę i nieszczęście); 9,26,10; 14,9 (jak popadnie); 18,15 (w nie-

szczęścia)
w biedę…I 6,10; 44,16, 29; 50,4 

popiół patrz żywioły / ogień
popłacać patrz płacić
popłynąć patrz płynąć
poprowadzić patrz prowadzić
pora patrz czas
porodzić patrz rodzić / urodzić
port patrz żegluga
porwać…I 44,39 (λαβών) 
pory roku…I 6,15 (następują kolejno) (ἔτειοι μεταλλαγαί) 

lato…I 6,15; 40,11 (późnoletnie zagony); 50,11
wiosna…I 6,2; 26,10,6 
zima / zimowy…I 6,15; 47,9,7; 50,11

porzucić patrz rzucić
posag…I 32,3,23 (w ~ dawać teraz) (φερνάς δέδωκεν νῦν); 40,6 (sprzedać ciało za ~ żony) (πεπρα- 

μένον τὸ σῶμα τῆς φερνῆς ἔχων) 
posąg patrz rzeźby
posiadłości patrz bogactwo
posiłki patrz jedzenie
posłać patrz słać
posłaniec / herold (κήρυξ, κήρυκες)…I 14,21; 34,10,780 (mej biedy); 40,4,103
posłuchać patrz słuchać
posłuszeństwo / posłuch…I 12,14 (oby stracili ~ podli mówcy); 14,10,12 (trzymać w ~) 

być posłusznym…I 44,41,107 (Amfion dzieciom Dirki); III 82 (gwiazdom); 115 (podli 
powinni ~ silniejszym)

pospólstwo patrz zgromadzenie
postać…I 13,5,16 (zgrabna ~ oblubieńca) (δέμας); 27,5 (godna króla) (εἶδος); 34,5 (wszelakie 

losów człowieczych) (ἀνθρώποισι πᾶσαν αἱ τύχαι / μορφὴν ἔχουσι); 44,33 (przychodzić pod ja- 
ką ~) (σχήματ᾿ ἐκμιμούμενον) 

postanowić…I 13,5,52 (nie zwlekać z wyrokiem)
postawa patrz charakter
poszukać patrz szukać
poślubić patrz rodzina / małżeństwo / ślub
pośmiewisko patrz śmiech
pośpiech patrz śpieszyć się
poświęcić (‘ofiarowywać, składać w ofierze’) patrz kult / święty

   (‘przeznaczyć na co’)…I 44,6 (większą część dnia na co) (νέμων τό πλεῖστον ἡμέρας τούτῳ 
μέρος), 22 (życie na co) (ἀσκέω βίοτον) 

potajemnie patrz tajemnica
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potępienie…I 42,4 (ψόγος) 
potępiać…I 40,7,160 (głupców)

potężniejszy patrz stopniowanie
potomek / potomstwo patrz rodzina
potrafić patrz umieć
potrawy patrz jedzenie
potrzeba (χρεία)…I 9,18 (uczy); 14,2 (zsyłać co w ~); III 33 (rządzi mną)

potrzebować / być w potrzebie…I 9,26,9 (χρῆσθαι); 43,9,16 (χρεία)
być potrzebnym…I 29,12 (δεῖ)

potwór patrz zwierzęta / mityczne
poważanie…I 48,12 (mieć)

poważać…I 10,2 (pewnych ludzi w państwie)
nie poważać…I 33,26,5 (nikogo) 

cenić…I 10,2 (ludzi robiących więcej), 7 (bogowie ~ sobie zyski); 14,1,4 (jedną 
z trzech doli człowieka); 18,9 (wyżej rangę niż majątek), 17 (prawdę); 29,9 
(mężnych niewielu), 14,31 (wyżej życie niż cześć synów); II 5,8 (niżej czyny niż 
pieniądze); III 112 (własny dom nad bogactwa)

powiedzenie / powiedzieć patrz mowa / mówić
powieki patrz ciało / oko
powierzać patrz wiara
powinność…I 24,6 (co uważać za swoją) (νομίζειν τ᾿ αὐτὸ τοῦτ᾿ εἶναι δίκην) 

(po)winien / (po)winno być/się…I 3,6 (szlachetny jak ~ znosić klęski); 11,6 (ojciec jak 
~ znieść miłostki synów); 16,9 (kobiece łoże ~ wspólne); 18,6 (mędrcy jak ~ 
znieść życie), 12 (jaką ~ żonie dać służącą); 22,8 (co dla śmiertelnych ~ prawem); 
26,2 (~ zamierzać co), 6 (wynieść z domu ze śpiewem ~ kogo), 12 (do jakich ~ 
śmiertelni dążyć zysków); 29,6 (jak ~ wszczynać wodzowie wojny); 31/32,1 
(co kobieta ~ dzielić z towarzyszem łoża); 33,4(bis) (zdusić smutek), 9 (myśleć 
więcej niż ~), 23,9 (co ~ człowiek), 24 (nie wiedzie się, w czym ~ wygrać); 
36,9 (władca ~ zabiegać o co); 42,11 (mędrzec gdzie ~ myśl zwracać); 44,37 
(mądry z kim ~ się żenić); 48,9 (co ~ druhom); 49,12 (młody ~ dowodzić swej 
odwagi), 31 (dzieci ~ słuchać słów ojca); 50,4 (kto ~ mówić pokornie); III 35  
(lekarze ~ zbadać styl życia mieszkańców); 114 (kto ~ rządzić gorszymi); 115 
(podli ~ pod władzą czyją); 127 (kto kogo ~ uczyć)

nie powinien / nie powinno być/się…I 10,12 (nieśmiertelnego gniewu żywić); 16,1 
(nieczysty ~ tykać domu); 33,24 (szczęści się, kiedy ~); 36,8 (władcy bez praw); 
50,5 (śmiertelni ~ zbyt wysoko mierzyć); III 29 (śmiertelni ~ płodzić dzieci)

powodzenie / powodzić się patrz los
powolny patrz opieszałość
powrót…I 43,20,916 (doczekać ~) (νόστος) 

z powrotem…I 43,27,1580; 44,28, 44 
niepowrotny…III 8 (mroki) (ἀδίαυλος) 

powrócić…I 11,18 (syna komu); 19,5,9 (co z ziemi ~ pod ziemię); 43,20,917 
wracać → nie wracać się / nie wrócić…I 29,7 (cało z niesłusznej wojny); 43,10,388; 

44,11 (do pustego domu) 
powstrzymać…I 9,25,52 (cóż cię ~); II 2 i 3,1 (słowem zło); III 120 (męża ~ małżonka)
pozbawić (się)…I 3,2 (praw należnych); 6,3 (przyjemności); 45,12 (wino ~ rozumu)

pozbawion(y)…I 5,4 (mąż mienia); 26,1,78 (władcy?) 
zostać pozbawionym…I 50,1 (dzieci) 

pozbierać patrz zebrać
pozna(wa)ć patrz znać
pozwolić (rozkaźnik / wezwanie)…I 14,24; 26,1,62; 39,5; 43,20,929; 44,41,63 

nie pozwolić…I 3,2; 14,1,14 (wstyd ~ na co); 34,3 (tabliczka kłamać); 39,27 (mieć nie-
ślubnych dzieci); 42,1 (umrzeć zmarłym) 

pożądanie / pożądać patrz miłość / żądza
pożoga patrz żywioły / ogień
pożywienie patrz jedzenie
później patrz czas / określenia względne
praca patrz czyn
pradawny patrz czas / określenia względne
pragnąć patrz chcieć
prawda…I 12,12 (słyszeć ~ od kobiety), 13 (~ lubi ujawniać czas), 14 (mówcy kradną ~); 14,4 

(niczego się drogą ~ nie wskóra) (τῆς δ᾿ ἀληθείας ὁδός / φαύλη τίς ἐστι);15,9 (jak 
poznaje ~ człowiek mądry), 10 (pokazać ~); 18,12 (powiedzieć ~ w oczy), 
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17 (trzeba cenić ~); 27,12 (~ w starym przysłowiu); 31,3,2 (całą powie-
dzieć); 40,4,62 (słów ~ dowieść); 41,1,1 (zgodnie z ~ co twierdzić); 44,35 
(co może zwyciężyć ~); 50,3 (~ w twierdzeniu); II 4,1 (niewolnikowi nie 
wolno rzec ~); III 14 (czy to ~)

(a kłamstwo)…I 17,6 (kłamstwa podobne do prawdy); III 101 (ten, kto kłamie, a nie 
chce wykorzystać prawdy); 102 (twardą prawdę mówić czy miłe łgarstwa) 
(σκλήρ᾿ ἀληθῆ) 

(przytaknięcie)…I 14,1,7; III 14; 130
prawdziwie / prawdziwy…I 11,15 (dawne powiedzenie); 21,2 (szlachetny); 27,3 (wieść);  

43,20,877 (widzieć); 48,10 (wolność słowa), 11 (mężowie)
nic prawdziwego…I 9,25,23 (οὐδὲν ἀληθεσ[) 

prawica patrz ciało / ręka
prawo (νόμος, νόμοι)…I 3,2 (~ słusznych pozbawić); 9,26,8 (helleńskie); 11,10 (jedno tylko 

wspólne ludziom i zwierzętom); 12,9 (w niebezpieczeństwie ustępują konieczności); 
18,5 (dotyczące kobiet złe); 22,8 (co powinno być ~ dla śmiertelnych); 23,1,15 (sza-
nować ~ Hikesjosa) (θεσμοί); 29,14,38 (natury). 45 (dawne przodków), 26,96 (dać do 
czego ~); 31/32,3 (wbrew boskim ~) (δυσσεβῶς); 33,21,8 (powstanie ~); 36,8 (nie 
powinno być władzy bez ~); 39,27 (wyrok ~); 40,13,196; 42,6,21; 45,7 (natura ma ~ 
za nic); 46,15 (nie zważać na ~); 49,1 (~ w Grecji jak zwać Pelazgów), 34 (na czym 
~ oparte przynoszą pożytki); III 81 (~ jest śmierć); 149 (~ jest szkodzenie wrogom)

bezprawie…I 18,24 (miesza się z uczciwością) (μὴ δίκαια)
prawość / prawy patrz określenia cech / pozytywnych
prawy patrz rodzina / dzieci / ślubne
precedens → bez precedensu…I 13,4,3 (frg. 3) (ἀπείρου) 
prędzej patrz czas / określenia względne
proch patrz substancje
progi patrz architektura / elementy konstrukcji / próg
prosić patrz błagać / prośba
prostak patrz określenia cech / negatywnych
prostota patrz określenia cech / pozytywnych
prośba patrz błagać
prowadzić / poprowadzić…I 9,1,14 (Hellen barbarzyńców), 25,87; 40,4,82, 14,245 (rozkaźnik); 

16,10; 36,21 (złe do dobrego nieraz); 40,4,79 (wiosła łodzie), 14,218 (Helios chór 
dziewic). 230 (Afrodyta gody dziewic); 43,9,1, 17,16, 20,851, 27,1626 (ojciec wnuki); 
III 19,6 (przyjemność ku nadziei)

przyprowadzić…I 43,27,1630 (matce dziecko)
próba…II 7,5 (podjąć ~ pokonania kogo w piciu) (πεῖρα) 
próg patrz architektura / elementy konstrukcji
próżniactwo / próżniacy patrz określenia cech / negatywnych
próżny (‘bezcelowy, czczy, daremny’)…I 42,2,1 (zarzuty); 43,20,852 (starania); II 2 i 3,1,15 (rozrywki)

(na) próżno…I 9,25,24; 17,1; 33,35; 40,14,287; 43,20,926; 44,41,73; II 5,7; III 60,6; 
127,11 

prząść…I 4,5 (ξαίνω) 
czółenko patrz przedmioty
osnowa…I 43,7,10 (πῆναι)
tkacki…I 43,7,9 (pieśni) (ἱστότονος) 

przebaczenie…I 14,7 (nie należy czekać ~) (συγγνώμη) 
przebiegły patrz określenia cech / adiaforycznych
przebłagalny patrz kult / błagalnik
przeciwnik patrz wróg
przedmioty / sprzęty / naczynia / narzędzia

beczki…I 32,2
belka…I 29,14,12 
cugle (przenośnie)…I 18,7 (niepuszczanie ~)
cyrkiel…I 22,2,3 (τόρνοι) 
czara…I 7,10; 43,9,29 
czerpak…II 5,4
czółenko (tkackie)…I 37,14; 43,7,10 (κερκίς) 
deska…I 34,10,11 (deszczułki); III 37
dłuto…III 42
dysk…II 2 i 3,1,19
dzban…III 21 (niemożność napełnienia dziurawego)
dzwonki…I 34,1
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jarzmo…I 2,3 (Konieczności); 36,20 (małżeńskie) 
jęczeć pod ~…I 14,1,10; 43,3

kamyk do głosowania…I 27,15 (κλῆρος)
kołek…I 29,14,12 
kosze…II 2 i 3,3; III 151,5 
kotły…I 34,9
kottabos…I 20,3; 35,8
krosna…I 37,9
krotala…I 43,7,8 
krzesło…I 10,9
kubek…I 39,23
lampa…I 48,14
laska…I 26,1,76; 43,22,[6] 
łańcuchy…I 39,7,4 
łoże (także przenośnie)…I 5,1; 6,4 (kobieta należy do ~); 16,9 (kobiece powinno być wspól-

ne); 23,1,9 (wabić do ~); 27,3 (połączyć dzieci ~); 37,4 (połączyć w ~ nik-
czemne z prawym); 40,3,10, 4,45, 6 (kto niewolnikiem ~), 14,279 (Helioso-
we); 42,10 (skromne); 43,8,31 (ślubne), 27,1599 (zabić w ~ mężów); 44,43 
(coś pcha niektórych od tych piękniejszych ku szpetnym)

wstąpić / wejść w ~…I 36,11 (małżeńskie); 44,33, 41,103 
łożnica…I 49,3,15; II 6,4; III 32

maczuga…I 22,6,13 
nóż…I 18,14 (chirurgiczny); 34,10,12 
ościenie…I 1,6
pałka (dwuznacznie)…II 7,8 (miła) (apostrofa) (φίλον ξύλον) 
pionki…I 29,14,10 (πεσσοί) 
plansza do gry…I 29,14,10 
przynęta na zwierza…III 76
puchar…I 39,(38) (κρατήρ)
sidła…I 44,41,77 
sieć, sieci…I 23,10 (jej oka); 33,29,8 (wpaść w ~). 10 
siekiera…I 13,2,5 
sito…II 5,4 (brązowe)
stół patrz jedzenie / miejsce
stryczek patrz śmierć / sposoby zadawania śmierci
tabliczka, tabliczki…I 29,21 (δέλτοι); 34,3 (δέλτος); 41,7,3 (δέλτος) 
trójząb…I 29,14,47, 26,55 
uzda…I 14,23; 31,1
wiatyk…III 43 (ἐφόδιον) 
więcierze…I 23,10
wodza, wodze…I 29,19,18; 40,10,172; II 2 i 3,4 
wóz…I 33,6,6 (zaprzężony w źrebce); 40,10,169. 177; 47,9,8 (kwadryga); 49,1† (cztero-

konny Słońca)
zabawki…I 43,5,2 (ἀ]θύρμα[τ]α) 
zaprzęg…I 29,23; 39,1; 40,4,104 
zwierciadła…I 6,16; 43,7,2 
żagiew…I 3,8

przedwczesny patrz czas / określenia względne
przekazywać patrz pokazać
przekleństwo / przeklęty patrz klątwa
przekonać (się)…I 9,25,136; 21,1 (nie mieć się jak ~); 36,7 (łatwo każdy o czym); 40,4,52 

(wkrótce); II 7,5 (rozkaźnik) 
przekonany…III 60,7 (o czym)

nie przekonać…I 13,5,4 (nigdy ~ zaprzeczaniem); 39,25 (natury barbarzyńskiej); 43,20, 
806; III 131 (nikt mnie); 137 (czym jest los)

przeliczyć się patrz liczyć (3)
przemawiać patrz mowa / mówić
przemiana…I 41,1,21 (cielesna) (ἀλλαγά) 
przemilczeć patrz milczeć
przepaść patrz śmierć
przepędzić patrz wygnaniec
przepiękny patrz stopniowanie
przepowiednie / przepowiadać patrz wyrocznia
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przestępca…I 46,15 (u ołtarza siedzący) (μὴ δίκαιος ὢν ἀνὴρ / βωμὸν προσίζει) 
rabusie (λῃσταί)…I 3,1; 9,11 // zbójcy…I 49,16 (przepędzić ~ na drogach) (ἔπαυσ᾿ 

ὁδουροὺς λυμεῶνας ‹ ›) // złoczyńca…I 14,9 (nie są bogami bogowie ~) (εἰ θεοί 
τι δρῶσι φαῦλον, οὔκ εἰσιν θεοί); III 43 (każdemu ~ Dzeus dał obrotny język)  

przestępstwa…I 14,10,8 (ταῦτα δρῶντες) 
przestworza patrz żywioły / eter
przeszłość patrz czas / określenia względne
przeszukiwać patrz szukać
prześmiewki patrz śmiech
prześwięty patrz stopniowanie
przewiny patrz wina
przewodnik…I 9,27,34 (żeglarz ~ słonych wioseł) (πεμπτήρ); 15,13,2 (ślepy trzyma się swojego ~)  

(προηγητήρ); 43,9,18 (bez ~) (ἀνερμήνευτος) 
przewodzić…I 40,14,218 (śpiewom)

pod przewodnictwem…I 40,4,84 (wiatrów) (πομπᾷ σιγώντων ἀνέμων) 
przeznaczenie…I 42,8 (wbrew ~ się żenić) (γάμοι μὴ πεπρωμένοι) 

przeznaczony…III 30 (nieszczęścia wszelkie)
przezorność patrz określenia cech / adiaforycznych
przeżycie / przeżyć patrz życie
przodkowie patrz rodzina
przybiec patrz bieg
przybój patrz geografia / morze
przybyć / przybycie patrz przyjść
przybysz patrz gość
przybytek patrz kult / świątynia
przychodzić na świat patrz rodzić (się)
przyczyna…I 36,12 (~ głupoty choroba ojca); 40,9,165 (jaka ~, że głupota wrodzona bogaczowi)
przyjaciel, przyjaciółka / druh (φίλος, φίλοι)…I 1,3, 4 (wśród nieszczęść); 7,6 (bogaczy); 

9,27,36 (zebranie ~); 10,13 (trzymają się z dala od człowieka w niedoli), 16 (bogów); 
14,28 (lojalność wobec ~); 20,7 (nie mieć ~), 12,13 (żywi); 24,3 (jaki widok nie 
cieszy ~); 27,21(bis) (nie być ~ kogo; traktować ~ jak sługi); 29,19,18 (jakich ~ należy 
zdobywać); 30,2 (być z dala od ~); 32,1,38 (miłe zwodzenia ~); 36,17 (złoto ~ bez po-
żytku, gdy głupi); 37,13 (Kipryda ~ nocy); 39,5 (wraz z ~ nasycić pragnienie czego); 
42,6,10 (patrzeć w oblicza ~); 43,8,33 (apostrofa), 17,14 (życzliwi); 44,10 (być dla ~ 
nikim), 19 (kto dobrym ~), 24 (ulegać radom ~), 41,18 (apostrofa); 48,9 (nie pamiętać, 
co jest się winnym ~); III 24 (~ jest dla mnie mąż zacny); 46 (płacić za wiernego ~ 
złotem); 56 (mieć ~ u boku) (ἀνήρ); 60; 62 (lekiem słowa życzliwe ~); 80 (sprawdza-
nie ~); 143 (pocieszenie od ~ lekiem najlepszym); 144 (nie będzie wierny grobowi)

przyjaźń…III 38 (ręczyć z ~) (φιλέγγυος) 
przyjemność…I 6,3 (z posiadania dzieci); 20,5 (ważyć się dla ~ na wszystko); 38,6 (co dostar-

cza ~ ludziom); 44,10 (słodkie ~ władają człowiekiem), 17 (nie spotka się z umia-
rem), 25 (co sprawia ~), 29 (to ~ nie wiedzieć); III 19,5 (kto nią obdarza)

przyjemny / przyjemnie…I 20,4 (szlochać); 33,5,10; 37,19 (światło dnia); III 52 (dzie-
ciom i ojcu, gdy jacy) 

patrz stopniowanie / najprzyjemniej
przyjść (1) (‘mieć miejsce, zdarzyć się, nastąpić’)…I 11,18 (komu co ~ łatwiej); 33,26,6 (na kogo ~ 

nieszczęście); 36,18,15 (znosić nieszczęścia); 43,20,839 (umrzeć)
nie przyjdzie…I 26,12 (żałować); 44,41,7 (do tego) 

przyjść (2) / przychodzić (‘posuwając się, zbliżyć się do określonego miejsca’)…I 9,26,6 (rozkaźnik); 
18,15 (żniwa); 26,10,9 (rozkaźnik); 29,18 (rozkaźnik); 39,7,12 (rozkaźnik); 42,6,9 
(w sam czas); 43,8,22 (Europa na Kretę), 9,5 (śmierć); 50,2 (ktoś tu ~); III 74 
(pora); 127 (z klęską ~ pośmiewisko)

nie przyjść…I 50,7 (z pomocą) 
przybyć…I 8,1; 9,1,9, 26,1, 27,36. 39. 47; 13,2,4; 18,27,4; 29,14,7; 32,1; 36,18,5; 43,16, 

20,849 (rozkaźnik). 870, 27,1625; 44,41,18. 99; II 5,9; 6,2 
przybycie…I 44,41,24 
przybysz patrz gość

patrz rodzić się / przychodzić/przyjść na świat
przykry / przykrość patrz określenia cech / negatywnych
przynęta patrz przedmioty
przyobiecać patrz przysięga
przyozdobić patrz ozdoba
przypadek / przypadkowy patrz los
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przypłynąć patrz płynąć
przypominać / przypomnieć patrz pamiętać
przyprowadzić patrz prowadzić
przysięga…I 3,1 (odmówić ~) (ἐξομεῖται μηδενὸ[ς); 14,10,7 (nie dotrzymywać ~) (ὅρκοι); 

29,26,70 (nie chciały złamać danej ~) (ὅρκους οὐκ ἐτόλμησα[ν λι]πεῖν); 31,3,6 (i bez ~ nie 
kłamać) (ὄρκου τ᾿ ἐκτὸς οὐ ψευδῆ λέγω) 

przysięgać…I 31,3,6
obiecać…I 39,15 // przyobiecać…I 13,5,24 (ofiarę z byka)

przysłowie patrz mowa
przysługa…I 37,21 (trzeba świadczyć ~ żywym) (τοὺς ζῶντας εὖ δρᾶν); 43,20,872 (hańbą przy-

jęcie ~) (αἰ[σ]χρὸν γὰρ εὖ μὲν ἐξεπίστασθαι παθεῖν), 22,21 (χάριν); 49,6 (czekać jakiej) (τί δῆτα 
τυγχάνεις χρείαν ἔχων) 

przyszłość patrz czas / określenia względne
przytrafić się patrz trafić się
przywódca patrz władca
przyznać patrz znać
pszczoła patrz zwierzęta / gatunki
pszenica / pszenna patrz rośliny / gatunki
ptak patrz zwierzęta / gromady
puchar patrz przedmioty
puklerz patrz uzbrojenie / tarcza
pustkowia patrz geografia / krajobraz
pustynia patrz geografia / krajobraz
pycha patrz duma
pyszny patrz określenia cech / negatywnych

rabusie patrz przestępca
racja patrz słuszność
rada…I 27,6 (być zdolnym do ~); 41,15 (~ starców a czyny młodych); 43,12,20 (~ Fojbosa 

mieć w myśli), 20,885. 920 (przyjąć ~); 44,11 (pójść za czyją ~), 24 (ulegać ~ 
przyjaciół); III 38 (Delf)

dawać komu ~…I 1,5 (córce); 6,3 (wszystkim młodym mężom); 12,12 (Tezeuszowi 
dobrą); III 19,9 (młodym) 

mądra ~…I 29,19,3; 44,21 
radzić…I 21,2 (łatwiej, niż robić); 27,6 (miastu to, co najlepsze); 28,2 (porzucić, co bez 

bogów podjęte); 29,14,31 (tchórzyć)
doradca / doradzić…I 9,26,6 (σύμβουλος); 44,8 (w czym) // naradzić się…I 44,41,60 

// poradzić → nie poradzić…I 15,4 (komu)
wskazówki…I 29,19,4 (~ cenne) (κειμήλι᾿ ἐσθλά); 40,10,176 (dziecku dając) (παῖδα νουθετῶν) 

radość…I 29,19,23 (ze złej rozkoszy jaka); 36,21 (troska często przeradza się w ~); 40,4,91 
(pieśń ~); 43,9,20, 27,1581 (być miotanym to ~, to strachem); 46,3 (co niesie większą), 
8,4 (dzielić ~, tak jak dzieliło się smutek); III 4 (jest w śmierci poniesionej w ofierze)

radować (się)…I 12,1 (słodko ~ widok kogo); 48,1 (Bój ~, gdy giną dzielni) 
radosny…I 43,7,12 (dar) 

ramię patrz ciało / ręka
rana / ranić / ranny patrz choroba
ranga…I 18,9 (wyżej cenić ~ niż majątek) (ἀξίωμα) 
rano patrz astronomia / dzień / pory dnia
ratunek…I 34,10,10 (do dzieła, co ~ da) (ἐγχειρεῖν χρὴ ἔργῳ πορίμῳ); III 147 (znajdować tysiąc 

pretekstów ~) (πολλὰς προφάσεις δίδωσιν [θεός] εἰς σωτηρίαν) 
ratować / uratować…I 29,14,51 (rozkaźnik), 26,96 (miasto)

nie ratować…I 40,5,124 (jedna kotwica ~ statku) 
raz patrz liczebniki / 1
reguła patrz zasada
ręce patrz ciało
rękojeść patrz uzbrojenie / miecz
robić patrz czyn / (w opozycji do słów) 
rodzaj…I 18,15 (ludzki) (θνητῶν γένος); 22,8 (miłości inny) (ἄλλος τις ἔρως) 
rodzic / rodziciel, rodzicielki patrz rodzina
rodzić (się)…I 1,7 (nieprawość ~ w ludziach nikczemnych); 9,27,33 (Hellada ~ żeglarza miłe-

go bogom); 11,7 (Kipryda zmuszana ~ bunt w domu), 10 (dzieci [ludz-
kie i zwierzęce]); 12,5 (powodzenie ~ pychę), 6 (bogactwo ~ pychę); 
19,5,4 (Gaja ~ śmiertelników); 21,4 (wiek leciwy ~ tysiąc cierpień); 



682 EurypidEs    Tragedie. Fragmenty

22,4 (po co ~); 29,14,14 (po co ~ potomków). 27 (miasto ~ próżniaków); 
37,4 (zacni ~ zacnych); 44,14 (ziemia ~ wszystko), 44 (dzielne dzieci 
~ ze szlachetnych mężów); 49,12 (trudy ~ męską dzielność); III 11  
(Eter/Dzeus ~ córę); 20,12 (niebo i ziemia wszystko ~ ludziom); 118 
(trudy ~ waleczność mężczyzny)

rodzinny…I 6,4(bis) (dom, groby)
rodzony…I 13,4,22 (frg. 2) (rodzice); 29,13 (dzieci); 43,20,843 (synek)

nie rodzić (się)…I 12,6 (oszczędność ~ bogactwa); 43,20,842 (Hypsipyla ~ 
Ofeltesa)

lepiej…I 14,1,2; III 28 
narodzić się → nie narodzić się…I 6,9 (nikt silniejszy od bogactwa) 

narodziny…I 13,2,17 (unikać ~ śmiertelnych) (φεύγω / γένεσίν τε βροτῶν) 
przychodzić na świat / ujrzeć świat / wydawać na świat / na światło…I 9,1,7; 

38,12; 41,5; III 28
nie przyjść na świat…I 39,33 (nikt szczęśliwy)

urodzić / porodzić…I 37,10 (Atalanta ~ synów); 43,8,7 (Ajgina ~ Peleusa)
urodzenie…III 60,[13] (co nie z ~) (τ[ὸ] μὴ πεφυ[κός) 

zlec…I 45,2 (ja tu ~) (ἐγὼ ᾿τέκον) 
zrodzić (się)…I 10,12 (ciało ~ śmiertelnym); 39,8 (kto cię ~ okrutny); 41,5 (wszystko); 

44,2 (przy drodze [Amfiona]), 3 (wszelkie rzeczy ~ Gaja), 28 (dzieci); 
45,7 (kobieta ~ na to); III 28 (bezrozumnych); 30 (do cierpień i klę-
ski); 128 (matka); 131 (z takiego ojca nie może ~ podły)

(kto komu kogo)…I 3,19 (temu i tamtemu ~ Heraklesa i Ifitosa); 9,1,4 (Auga 
~ Heraklowi Telefosa)

(kto z kogo)…I 40,4,48 (Faetont ~ z Heliosa); 49,3,9 (Perseusz ~ z Danae); 
III 45 (Hellen ~ z Dzeusa)

nie zrodzić…I 14,17 (podła matka ~ synów godnych nosić oręż)
zrodzon(y)…I 6,2 (świeżo ~ latorośl); 9,25,86; 19,5,12 (co ~, nie umrze); 23,1,3 

(podle); 43,10,381 (z bogini), 21,1105 (co ~ najpierw); 44,41,135 (z Dzeusa)
patrz charakter / wrodzony

rodzina…I 29,19,15 (co zapewni związki z pierwszymi z ~); 40,14,241 (boska)
bezdzietny…I 6,2; 21,1; 49,3,19 (ἀπαιδία) 
bezpotomny…I 42,7
bliscy / najbliżsi…I 7,1; 11,18 (widząc klęski ~, łatwiej znieść własne); 31/32,11 (płakać 

ich)
stać się dla ~ wrogiem…I 6,12; III 85

brat…I 20,12,5; 26,1,87; 29,22,4 (apostrofa); 33,26,3. 9 (apostrofa); 42,6,7. 15. 18 (matki) 
(μητρὸς κασίγνη[τοι) (apostrofa). 28 (młodszy z ~). 39. [46] (słyszeć o ~ wieści); 43,27,1623; 
III 71 (prowadzą ze sobą ciężkie wojny)

córka / córa…I 1,5 (rada dla ~); 4,2; 7,8 (zabicie ~); 9,1,4; 13,4,8 (apostrofa); 16,6; 20,1; 
29,14,4 (poświęcić życie ~ w ofierze). 34, 25,25. 37. 38 (poświęcić ~ za kraj), 
26,63 (apostrofa). 65 (wydana na śmierć przez męża). 71 (ich dusze); 33,5,11; 
37,1; 39,34; 40,14,228. 268 (apostrofa). 281 (apostrofa); 41,1,9. 13; 43,8,6‒7 
(rzeczna). 21, 12,21 (dać ~ w zamęście dzikim zwierzom); 44,41,131; 45,12 
(za zgodą ~ co zrobić); 46,2,20; 49,1, 3,6 (oszalałe). 11; III 5 (jej zarżnię-
cie); 11 (apostrofa) 

(w opozycji do syna)…I 29,14,23 
dziecko / dziecię…I 3,5 (bóg zauroczył ludzi uczuciem do ~); 5,14 (z poprzedniego 

związku); 6,8, 10 (dobre małżeństwa ~ dzięki pieniądzom); 8,7; 11,5 (podsycać 
w ~ nienawiść do nowego potomstwa), 9(bis) (najdroższe ojcu; rodzice ~ najdroż-
si), 10 (miłość do ~ wspólna ludziom i zwierzętom), 18 (strata ~ i dożywanie po-
tem starości); 13,5,20; 15,2, 4 (ojciec pod władzą ~); 16,12 (kładą czar w serca 
ludzi); 18,9 (wzgląd na ~ przy wyborze małżonka); 20,8 (tylko ~ można ufać); 
21,1(bis) (lepiej ludziom z ~ czy bez; podłe); 24,6 (mają słuchać rodzica); 25,2 
(apostrofa); 26,1,12. 23 (nie mieć ~). 88. 90, 7 (odumarły), 11 (apostrofa); 27,3 (po-
łączyć ~ łożem), 15 (~ losu), 16 (apostrofa); 29,13 (przybrane a rodzone), 14,26 
(jakie chciałoby się mieć). 40 (jaka z ~ korzyść), 15 (kochać ponad ~ ojczyz- 
nę), 17(bis) (kto dla ~ kimś najmilszym; apostrofa); 31,3,9 (obmyślić ~ zgubę); 
31/32,2 (nieprawe); 33,5,1, 6,8 (upamiętnić ~), 8, 17 (~ kształci ubóstwo), 26,3, 
27, 29,9; 36,13 (jak się mają z ~ sprawy); 37,4 (nie mieć szlachetnych); 39,27 
(nieślubne); 40,4,83 (ukochane), 10,176 (dawać ~ wskazówki), 14,235. 286 (apo-
strofa); 41,10 (wzgląd na ~ nie pozwala zgładzić żony); 42,7(bis) (cudze wpro-
wadzać w swoje progi; co robić, jeśli bogowie nie dali ~), 14 (apostrofa); 43,8,25 
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(~ potrójne żniwa). 31 (ślubne), 17,7 (śmierć ~), 18,5 (niańka ~), 20,826. 840  
(zabójczyni ~). 845 (apostrofa). 867 (zabić ~ umyślnie). 869 (kiedy skona). 898. 922 
(pogrzebać ~ i posiąść nowe). 943, 24,[16], 27,1578 (los wtacza ~ na tę samą 
drogę). 1626. 1630 (przyprowadzone matce); 44,28 (zrodzić ~), 35 (apostrofa),  
36 (gdyby bogowie nie dbali o ~), 41,13 (nie mają pożytku z matki). 71. 106 (odna-
leźć swe ~), 44 (z kogo się rodzą dzielne); 45,6 (apostrofa), 8 (zabawy małych ~);  
46,4, 21(bis) (z matką panują nad ojcem; czym strata ~); 49,31 (winny słu-
chać ojca); 50,1 (zostać pozbawionym ~), 3(bis) (kto płodzi szlachetne; ~ pod-
łych), 5 (uchodzić bez ~), 14,11; III 29 (nie powinno się płodzić ~); 52(bis) 
(przyjemnie ~, gdy mają łagodnego ojca, a ojcu, gdy ~ są mu niewstrętne);  
53 (miłostki ~ pobłażliwie znoszone przez rodziców); 54 (ojciec zbyt surowy 
wobec ~); 86 (staremu ojcu milsze małe); 87 (ojciec tylko mniema, że są jego); 
132 (w ~ trwają cechy złych ojców)

zginęły…I 26,8; 33,5,7 
patrz okresy życia / dziecko

krewny…I 3,1,12 (nieściganie [w pomście] za ~) (ὃς μὴ μετέλθοι συγγόν[ων); 38,7 (biedzie 
losem mądrość, jej ~, przypadła) (πενία δὲ σοφίαν ἔλαχε διὰ τὸ συγγενές); 39,7,11 
(doznać ciężkich krzywd od ~) (ἀπὸ συγγόνων †ἀλλὰν† ἄνομα πάθεα); 48,9 ([wobec 
zmarłych być lojalnym,] choćby i krewnych) (κἂν ὁμόθεν ὦσι) 

krewniacza…I 20,1 (zmaza ~ krwi) (αἷμα συγγενές) // pokrewieństwo…I 41,10 
(przez wzgląd na ~) (συγγενείας οὕνεκα) 

macocha…I 31/32,2 (źle myśli o dzieciach nieprawych) (μητρυιαί) 
małżeństwo / stadło…I 40,3,13. 24 (bogini ~). 107 (więzy ~), 5,129, 14,237 (związać ~ 

kogo); 42,4 (nic dobrego co do ~ nie zamyślać), 9 (nie wiedzieć, co znaczy ~),  
10 (skromne); III 121 (nie wszystkim marnie wiedzie się w ~); 122 (z do-
brą kobietą)

małżeński…I 36,11 (łoże), 20 (być wciągniętym w ~ jarzmo) (ζευχθεὶς γάμοις) 
małżonkowie…I 40,4,116 (płodność [zwiastować] ~) (αἰτῶ εὐτεκνίαν γάμοις) 

gody…I 40,4,100, 14,230 
iść za mąż…I 37,10
ożenek…I 49,7 (bogaty)
pan młody / oblubieniec…I 13,5,16; 40,14,233 
panna młoda…I 18,9 (brzydka) (ἄμορφος γάμος)
rozwód…I 42,9 (αἱ διαλύσεις)
ślub / zaślubiny…I 3,3,14; 15,5; 17,5; 29,1 (γάμοι); 40,3,31, 4,61. 95. 118, 14,231. 
     235. 260 

ślubny…I 43,8,31 (łoże) (λέκτρον) 
nieślubny…I 39,27 (dzieci) (παῖδες νόθοι) 

poślubić…I 29,26,104; 40,5,128. 151; 43,10,5 
wesele / weselny…I 39,7,6 (pean); 40,4,89 (pochwała ~ moich panów), 14,217 

(śpiewy)
wiano…I 42,9 (majątek, który w ~ wniosła żona) (πλοῦτος ἐπακτὸς ἐκ γυναικείων γάμων) 
zamęście…I 24,8; 43,12,21 
związki…I 29,19,15 (γάμοι)
żenić się…I 15,3; 42,8; 44,37

małżonka / żona…I 5,14 (druga ~ ojca dzieci); 7,4 (mąż nie powinien na wiele pozwa-
lać ~), 5 (intrygują i trują); 13,5,32 (zaprzeć się własnej ~); 15,3 (panią starego 
męża), 6 (stary mąż jak piołun dla ~); 16,6; 18,5(ter) (żywić ich tyle, ile się 
zdoła; by złą można wyrzucić z domu; ryzykowne branie do domu nie dość po-
znanej), 12 (jaką powinna mieć służącą); 23,1,30; 26,1,23 (nie mieć ~). 40. 49; 
31,3,16 (ubliżać ~); 32,1,16(?). 33. 35 (słodka); 33,14 (podli szukają ~ wśród swo-
ich); 37,8 (uczciwa); 39,15, 31 (szlachetną znaleźć największym bogactwem); 
40,4,83 (ukochane), 6 (posag ~), 14,245 (ma tańczyć dla bogów). 264; 41,10(bis) 
(zła niezgładzona przez wzgląd na co); 42,9 (majątek, który wniosła w wianie, 
jaki); 43,6; 44,41,89 (opłakać ~). 109. 129 (wziąć za ~). 142 (pochować ~, wrzu-
ciwszy do źródła Aresa); 46,7 (rozsądna / nierozsądna jaka dla męża), 8,3 (miło 
będzie ~ dzielić też smutek męża). 11 (mądra), 10(bis) (zawsze warta mniej od 
męża), 21 (czym strata cnej ~); III 32 (źle sprzęgać z młodym mężem {młodą} 
‹starą› ~); 120 (ocala dom); 121 (klęską); 124 (kłótliwa); 127,3. 10 (mąż nie 
powinien zbyt pilnie strzec ~). 16 (upadła)

patrz kobieta
matka / matczyny / macierz…I 5,3 (nadaje imię); 6,8; 8,3, 5 (zmyć krew ~); 9,1,7. 9 (pomoc 

niesiona ~ w połogu); 13,4,38 (pierś ~), 5,29 (bezwinna); 14,17 (podła), 20 (zabić ~);  
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18,14 (kto ~ nienawiści); 19,5,7; 22,4 (apostrofa); 26,1,30. 70 (zabić wroga z pomocą 
~); 29,14,28 (ich łzy). 36 (ocalić ~), 17(bis) (czymś najmilszym dla dzieci), 26,64 (ta 
bogini, która nie zna ~); 33,5,6; 34,9 (kto cieszy się z ~); 37,3 (apostrofa), 10 (z za-
prawionej w trudach jakie potomstwo); 40,4,62 (apostrofa); 41,1,14. 22 (jak się miały 
sprawy z ~), 5 (pomysł jaki znać od ~); 42,3 (jedynym wyjątkiem wśród znienawidzo-
nych kobiet), 6,15 (bracia ~); 43,5,5 (ma szczęście), 27,1587 (synowie mają pomyśleć 
o ~). 1592 (apostrofa). 1613 (wzywa syna, by opowiedział jej swoje losy). 1616 (apostrofa). 
1630 (przyprowadzić ~ dziecko); 44,2 (szukała miejsca dla połogu), 41,10 (apostrofa). 
100 (opowiedzieć historię ~). 123 (drzewa opuszczą siedziby ~ [uwiedzione grą Am-
fiona]). 137 (szczęsny los ~); III 2 (odmawiać ~ czci); 7 (być ~ dla kogo); 48 (~ Zie- 
mia); 87 (wie, że dzieci są jej); 128(bis) (nigdy nie odmówić ~ miłości; mężczyzna 
się ~ nie szczyci)

mąż / małżonek…I 6,3 (rada dla młodych ~); 7,4 (ma krótko trzymać żonę); 13,5,20; 
26,1,41, 2 (zamierzał zabić [Kresfontes Polifontesa]); 29,22,16, 25,39 (płakać 
go), 26,65 (wydał żonę na śmierć); 31/32,1 (towarzysz łoża); 32,1,16(?); 37,1; 
40,14,217(bis) (przewodzi weselnym śpiewom). 222 (gdzie leży złoto ~); 42,8 
(właściwy), 9 (kiedy niewolnikiem, a nie wolnym człowiekiem); 43,9,3 (zabił 
żonę-łowczynię), 27,1599 (zabici w łożach); 46,7 (jaka dla ~ żona rozsądna i nie-
rozsądna), 8,2 (starać się zadowolić ~). 7 (piękność nie wystarcza w zdobyciu 
~). 9 (mocne więzy z ~). 10(bis) (zawsze wart więcej niż żona, nawet jeśli najgor-
szy), 21 (lepiej, jeśli weźmie mądrą); III 120 (niszczący dom); 126 (kochający); 
127,2 (nie powinien zbyt pilnie strzec żony). 16 (niedorajda)

stary…I 6,3 (czym dla kobiety); 15,3 (wówczas żona zawsze panią), 6 (jak piołun dla 
żony); 32,3,36 (żona jaka dla starego męża i pod jakim warunkiem)

ojciec…I 4,5 (dzielny); 5,2, 14† (drugi); 6,3 (młody lepiej chowa syna), 8, 13 (apostrofa); 
8,4 (zaklęcia ~), 7; 11,6 (winien łagodnie znieść miłostki synów, a oni winni 
wspierać ~ w miłości), 9 (najdroższe ~ dzieci), 15 (zły ~ nie spłodzi szla-
chetnego potomka); 13,4,8 (sławny), 5,19; 14,18 (Czas nie zna ~); 20,1(bis) 
(ziemia ~), 2 (odpłata za krew ~); 22,4(bis) (apostrofa); 26,1,5. 8. 30. [[64]]. 72 
(prośba o los szczęśliwszy niż los ~). 90; 27,7 (apostrofa); 29,19,32 (dotyka 
ręki syna); 32,1,22 (apostrofa); 35,2 (wrogiem); 36,12 (choroba ~), 13 (są-
dzi się, że synowie są podobni ~); 37,10 (z zaprawionego w trudach jakie 
potomstwo); 40,3,9. 20. 22. 39, 4,51. 54 (zbudzi się wnet). 59 (stary). 117 (cze-
go pragnie wspólnie z synem), 7† (władza ~), 10,175, 14,282 (rzucić się do 
kolan ~); 41,1,5 (podlegać berłu ~). 14, 13 (zrzędny i surowy); 43,8,35(bis) 
(~ ojca), 12,17 (szlachetni), 27,1595 (siwa głowa ~). 1596 (nakaz zabicia ~). 
1616. 1620 (biedny). 1626; 48,12(bis) (świetny; jego renoma) (τὸ τοῦ πατρὸς 
γενναῖον); 49,1, 3,6. 14. 19, 6 (wielcy), 7 (szlachectwo ~), 10 (czczony), 31 
(słowa ~); 50,3 (dzieci mają naturę ~), 7(apostrofa); II 2 i 3,1,6 (sportowiec 
nie pomnoży schedy po ~), 2 (obrażać ~); III 2 (odmawiać ~ czci); 52(bis) 
(przyjemnie dzieciom, gdy łagodny, a ~, gdy one niewstrętne); 54 (zbyt su-
rowy wobec dzieci); 86 (staremu milsze małe dzieci); 87 (mniema tylko, że 
dzieci są jego); 128(bis) (kochany najbardziej ze śmiertelnych; mężczyzna 
szczyci się właśnie ~); 131 (nie może zrodzić podłego syna); 132 (źli prze-
kazują dzieciom swoje cechy)

co spłodził…I 22,4; 50,13
~ Dzeus…I 29,26,99; 44,41,2

ojcostwo…I 6,3 (nie należy odkładać ~ na później) // ojcowski / ojcowy…I 40,4,57 
(dobra); III 60 (komnaty)

patrz mężczyzna
potomek…I 6,2 (ludzie spragnieni ~); 9,27,39 (apostrofa); 11,15 (zły ojciec nie spłodzi 

szlachetnego); 13,2,1 (apostrofa); 18,27,[6]; 20,2 (~ tych, co wówczas padli); 
29,14,14 (po co rodzimy ~); 33,6,20; 37,7 (szlachetny może wyjść z nędz-
nego domu); 41,1,8 (w różne poszli miasta); 43,10,382; 49,3,23 (apostrofa), 6 
(wielkich ojców), 7 (szlachetni w cnotliwość); 50,7 (co ludziom po ~); II 8,1  
(apostrofa); III 14 (apostrofa); 75 (na głowy ~ błędy rodziców)

(czyj)…I 9,27,39 (Peleusa); 22,6,10 (Ajgeusa); 49,3,23 (krwi Heraklesa); II 8,1 
(Alkmeny); III 14 (morskiej bogini) 

latorośl…I 6,2 (ujrzeć świeżo zrodzoną) (παίδων νεογνῶν ἰδεῖν φάος); 13,2,1‒2 (apostrofa) 
(τέκνον) 

potomstwo…I 6,3 (należy mieć ~ jak najszybciej); 11,5 (nowe zasiać w swoim 
domu); 26,1,25 (przepadło); 33,5,1 (dom bogaty w ~), 13 (niewolników); 37,10 
(z jakich rodziców zacniejsze); III 28 (wydawać wśród boleści)
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przodkowie…I 15,16 (ojczyzna, ziemia mych ~) (πατρῴα χθὼν ἐμῶν γεννητόρων); 29,14,45 
(dawne prawa ~) (προγόνων παλαιὰ θέσμια) 

rodzic / rodziciel…I 2,2 (trud ~ sławy); 5,2; 6,4 (mężatka już nie należy do ~), 8 (dzie-
ci nie dają ~ takich rozkoszy jak złoto); 11,9 (najdrożsi dzieciom); 13,4,39 (rodzeni 
karmią). 41; 19,5,2 (Gaja i Eter Dzeusowy ~ ludzi i bogów); 21,1(bis) (nie zawsze 
szczęśliwsi niż bezdzietni; boi się o dzieci); 24,6 (dzieci mają słuchać ~), 7 (nie liczyć 
się z ~); 37,3 (kto ozdobą życia ~); 38,12 (nieszczęśliwe, we łzach); 44,41,94 (kim 
są); 50,12 (zmaza ciążąca na ~); III 2 (szanowanie ~); 3 (względy dla ~); 53 (powinni 
pamiętać, że byli młodzi); 75 (błędy ~); 85 (nieznośnymi być dla ~)

siostra…I 29,14,37 (dwie) (δύο ὁμοσπόρω), 26,68 (złożyć ~ w tej samej mogile) (ἀδελφαί). 
70 (ukochana) (ἀδελφή); 37,1 (Altaja ~ Ledy) (ὁμαίμων); III 7 (być ~ dla kogo) (ἀδελφή) 

syn / synek / chłopcy…I 6,3 (młody); 11,5 (przedłużeniem rodu), 6(bis) (ojciec winien 
łagodnie znieść miłostki ~, a ~ winni go wspierać w miłości), 18 (powróci 
z Hadesu); 14,17 (podłej matki niegodni oręża); 15,4 (oddanie rządów ~); 
22,6,11 (czyim ~ Tezeusz w istocie); 26,1,24 (zabić dwóch). 26 (pozostały 
przy życiu). 86 (tęsknota za ~); 27,5(bis) (~ synów); 29,14,28 (~ odprowa-
dzają łzy matek). 32 (gdy legną w boju), 19,27 (~ uczciwych biedaków); 
36,13 (sądzi się, że podobni ojcom); 37,3 (prawi ~ skarbem), 10 (dużo 
lepszych urodzić), 17 (dwukształtny); 38,1 (przebywa na lądzie), 12 (ro-
dzeni dla Hadesa); 40,4,108 (połączyć ~ więzami małżeństwa z kim). 117 
(czego pragnie wspólnie z ojcem), 7 (nierozważni), 10,172 (pochwycił wo-
dze skrzydlatych koni), 14,276 (martwy). 287 (na próżno wołać ~). 312. 322; 
43,18,13 (przepadł), 20,835 (zgubić ~). 843 (kochać niczym rodzonego). 865 
(o śmierci ~ powiedzieć komu), 27,1586 (czyim ~ spłacić dług); 44,41,14 
(matka winna stanąć w obronie ~); 45,19 (wychować ~ jak); 49,3,20 (pra-
gnienie posiadania ~); 50,1 (dziewica dała ~); III 131 (rozsądny, pobożny 
i przestaje z zacnymi)

(apostrofa)…I 13,1, 4; 14,12; 28,4; 29,19,1. 32; 30,1; 36,19; 43,5,4 (chłopcy), 
7,6, 20,846. 944, 26, 27,1593. 1598. 1607. 1612. 1613. 1618. 1621; 44,41,[117] 
(chłopcy); 49,10, 25, 37,7 

(kto czyim)…I 13,1 (Kreteńczycy ~ Idy), 4 (Latony); 20,1 (Tydej ~ Ojneusa); 
22,6,[11] (Tezeusz ~ Posejdona); 30,1 (Iksjon ~ Flegiasa); 32,1(bis) (Foj-
niks, Kadmos, Kyliks ~ Agenora); 36,19 (Diony); 37,1 (Ojneus ~ Porta-
ona), 15 (Testiosa); 41,1,10 (Ksutosa); 43,9,42 (Amfiaraos ~ Ojklesa), 
20,846 (Ojklesa); 44,41,98 (Hermes ~ Mai); 46,1 (‹Lajosa›), 5 (Polibosa 
[w rzeczywistości: Lajosa]); 49,2 (pięćdziesięciu ~ Ajgiptosa), 3,12 (Alka-
jos, Elektrion, Stenelos ~ Perseusza i Andromedy). 24 (Archelaos ~ Teme-
nosa); 50,1 (Alkmeona)

(w opozycji do córek)…I 29,14,22 
~ niewolnicy…I 33,[28]; 42,6,[19] 

teść (γαμβρός)…I 8,7; 16,6 
wdowa…I 26,7 (ἀνδρὸς στερέω)
wnuki (ἔκγονος)…I 27,5
wujowie…I 42,6,7 (θείω) 
zięć…I 40,14,244 (nieśmiertelnych) (ἀθανάτων / γαμβρός) 
żona patrz rodzina / małżonka
patrz ród

rogi / rogaty patrz zwierzęta / części ciała
rok patrz czas / określenia względne
rola / gleba…I 31,3,5 (zasiać w nią ziarno)

żyzna…I 5,10; 23,1,3 
rosa patrz zjawiska atmosferyczne
rośliny…I 19,5,5 (rodzi je Gaja)

drzewo…I 13,2,6. 8 (pnie); 40,4,67, 17; 41,5; 44,41,123; II 2 i 3,2 (na opał)
gatunki

bluszcz…I 3,11; 39,23 (bluszczowy [kubek]); 44,38
buki…I 42,2,16 
cyprys…I 13,2,8 (cyprysowe [bierwiona]); 43,22,[10] (cyprysowy [dach])
dąb…I 29,4 (dębowa [zmaza]); 43,7,23; 44,39
dereń…I 40,19
figi…II 6,7 (figowiec dziki) (κράδαι); 7,4
hiacynt…I 29,26,76 
mirra…I 43,22,2 
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oliwka…I 29,14,46 
pszenica…I 29,16 (pszenna [mąka])
sitowie…II 2 i 3,4
sosna…I 3,8; 42,6,35 (sosnowe [gałęzie]); 43,1, 8,14 (sosnowe [drzewce]); III 37 

(sosnowa [deska])
trzcina…I 46,4
winna latorośl / winorośl…I 43,27,1632, 34

krzaki…I 42,6,[37] 
kwiaty…I 40,11 (kwiatolubny [Bakchos]); 43,15 
owoc (także przenośnie)…I 29,14,50, 26,86; 47,9,4 (owocodajna [Lakonia]); III 20,8 
struktura

gałęzie…I 42,6,35; 43,7,24 
grono…I 43,21,1094 (winne), 34 (święte)
kłos…I 43,12,3, 20,925; II 5,3
korzeń (przenośnie)…III 151,11 
liście…I 33,30
łodygi…II 2 i 3,4
pęd (także przenośnie)…I 3,11; 29,26,84 (winodajne) (οἰνοποιὸς ἄμπελος); 33,21,7; 

37,15 (winny); 43,22,6 (laska o trzech ~); II 6,7 (dzikiego figowca)
słoma…I 17,7
ziarno…I 31,3,4 

zarośla…I 14,17
zboże…I 32,2; III 16

rozgniewać się patrz gniew
rozkazy…I 3,15 (spełniać wszelkie ~, by dogodzić panom) (ἐφ᾿ ὅτῳ τεταγμένος / εἴη τις); 27,1 

(boga jakie) (βουλεύει θεός) 
        kazać…I 1,3; 15,12; 27,27; 43,7,11; 44,41,132; III 34

nakaz(yw)ać…I 29,26,77; 43,27,1596; 44,41,120 // rozkaz(yw)ać…I 29,26,99; 
40,14,246; 44,41,96 

rozkosz (ἡδονή, ἡδοναί)…I 6,8; 21,3; 29,19,23; 44,16 (ὡς ἥδιστα); 46,12; III 127,4 
rozlewiska patrz geografia / krajobraz
rozliczny patrz liczyć (1) / liczny
rozłogi patrz geografia / krajobraz
rozpacz…III 62 (co lekiem w ~) (λυπούμενος) 

rozpaczać…I 33,5,2 
rozpalić / rozpalone patrz palić
rozpłakać się patrz płakać
rozpusta / rozpustny patrz określenia cech / negatywnych
rozrywki…II 2 i 3,1,15 (próżne) (ἡδοναί) 
rozsądek / rozsądny / rozsądnie patrz określenia cech / pozytywnych
rozsądzić patrz sądzić
rozstrzygać…I 7,7 (κρίνω); 14,4 (co ~ podstęp) (δόλοισι κλέπτειν) 
roztropniejszy patrz stopniowanie
roztropność patrz określenia cech / pozytywnych / rozsądek
rozum / umysł (νοῦς)…I 23,1,10 (mącić) (γνώμη); 27,17 (obrotny) (πραπίδες); 36,4 (każdy na-

biera ~ do spraw miłości) (σοφώτατος), 5 (nie tracić ~ wraz ze szczęściem) (οἱ λόγοι); 
38,4 (ludzkie ogarnia szał) (φρένες), 8 (zaszczepić w ~ chorobę) (φρένες); 39,30 
(mieszkać w ~); 40,9 (ślepy) (φρένες); 41,3 (jest w kobiecie); 44,24 (słuchać ~) (γνώμῃ 
φρονοῦντες), 42(bis) (nie mieć przytomnego ~) (νοῦς, φρένες); 45,12 (wino pozbawia ~) 
(οἶνος ἐξέστησέ μέ); 46,6 (co zgubiło ~ wielu) (φρήν), 8,12 (tylko ~ sędzią), 9(bis) (tylko ~ 
się liczy); 49,35 (kto ma ~, ten szczęsny); 50,9 (nie potrafi powiedzieć tego, co chce); 
III 88 (~ ma ten, komu się wiedzie) (γνώμη); 89 (bogiem w nas) (γνώμη); 98 (nazbyt 
ruchliwy i zwinny) (γνώμη) 

bezrozumny / bez rozumu / brak rozumu…I 17,3 (męstwo na nic); 27,12 (~ starcom); 
36,17 (przyjaciel); 48,8 (~ kto boi się, gdy słaby) (ἀσύνετος); III 28 (zrodzić ~) 
(ἄφρονες) 

patrz głupi
niepojęty…I 27,1 (rozkazy boga) (δύσγνωστα) 

rozwiązywalne…I 1,11 (λύσιμον) 
rozwód patrz rodzina / małżeństwo
ród (γένος)…I 4,5 (ostatni potomek ~); 6,11 (ktoś ze skromnego domu) (λεπτῶν τις ἀπ᾿ οἴκων), 

15 (zmienne koleje ~) (σπέρμα); 9,1,3 (wywodzić ~ z dumą skąd); 11,5 
(synowie przedłużeniem ~); 13,2,1 (fenickiego potomek) (φοινικογενής); 
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23,1,4 (być dumnym z ~); 32,1 (z ~); 33,6,9, 11 (panów), 21,7 (świetność 
i podłość ~ z jednego pędu) (τό τ᾿ εὐγενὲς καὶ {τὸ} δυσγενές), 22 (znakomity 
nie jest cechą ludzi podłych) (εὐγένεια); 37,6 (górować ~) (γονῇ κράτιστον ἦ); 
41,1,7 (jeden od kogo się wiedzie); 42,4 (kobiecy), 9 (brać żonę wyższą ~); 
43,9,34 (γέν[ος), 21,[1108] (bogów) (γένο[ς); 48,12 (od świetnego ojca) (τὸ 
φῦναι πατρὸς εὐγενοῦς ἄπο); 49,3,5 (podwójny) (δίπτυχον γένο[ς); II 9,1

ludzki / śmiertelnych (γένος)…I 41,5; III 20,13; 78 (biedny) (σπέρμα) 
dobry…I 14,18 (łotry z niego) (γενεά); 18,9 (εὐγένεια), 13 (τὸ εὐγενές); 48,12 (χρηστὸς γεγώς)

(a bogactwo)…I 6,10 (ludzie ze szlachetnego rodu popadają w biedę) (εὐγενεῖς); 
17,5 (ludzie chwalą szlachectwo, a wiążą się z bogatymi) (εὐγένεια); 27,7 
(nie ma co mówić o szlachectwie, bo cała rzecz w pieniądzach) (εὐγένεια); 
37,7 (nie można kupić szlachectwa za złoto) (γενναιότης) 

(a ubóstwo)…I 14,1,11‒15 (σπέρμα γενναῖον) 
szlachectwo / szlachetność (εὐγένεια, ηὑγένεια)…I 3,3 (nic nie znaczy wobec zło-

ta); 5,7 (co lepsze od ~); 7,6 (liczy się pośród zamożnych); 11,13 (nie 
mieć o ~ wiele do powiedzenia); 29,19,14 (da je staranie, by „mieć”) 
(τὸ εὐγενές); 33,21,9 (co nią jest); 42,6,41 (jaką miarą ją mierzyć); 49,7 
(~ ojca nie straci nawet nędzarz) (τὸ γενναῖον); III 130 (pozostaje, gdy 
zbywa na majątku) 

szlachetny…I 11,13 (każdy uczciwy) (ἐσθλὸς εὐγενὴς ἀνήρ); 14,1,11 (krew) 
(γενναῖος); 23,1,2 (nie ma środków do życia) (ἐσθλός); 36,18,13 (rodem) 
(εὐγένεια), 20 (dom) (ἐσθλός); 37,7 (potomek) (γενναιότης) 

świetność / świetny…I 4,5 (blask cnego rodu gasić) (γένος); 6,10 (partie dla 
dzieci zdobywać) (γάμοι); 33,21,1 (urodzenie) (εὐγένεια). 7 (rodu) (εὐγενές); 
48,12 (ojciec) (εὐγενής); II 8,1 (potomek) (βέλτιστος)

patrz określenia cech / pozytywnych / szlachetność
podły / niski / zły…I 11,13 (pochodzi z ~ niegodziwy, choćby go zrodził Dzeus); 

14,1,6 (nawet jeśli kto ~, pięknie cierpi w czas niepowodzenia, gdy majętny); 
33,10 (niewolników)

bastardzi / dzieci nieprawe / bękart…I 31/32,2 (νόθοι παῖδες); 36,14 (τὸ νόθον); II 5,7 
(νόθοι) 

dziedzic…I 29,26,100 (γεγώ[ς); 34,3 (~ poznał [pozostawioną na piśmie wolę podziału ma-
jątku]) (τὸν λαβόντα εἰδέναι)

pochodzenie…III 95 (dobre) (εὐγενεία) 
pochodzić…I 11,13 (z podłego rodu); 29,14 (z tej ziemi); 36,12 (podli ~ od pod-

łych); 48,12 (od świetnego ojca)
róg patrz zwierzęta / części ciała
równina patrz geografia / krajobraz
równość…III 114 (żadnej nie ma pośród ludzi) (οὐδὲν ἴσον) 

równy…I 1,8 (sobie łotry); 29,14,33 (sława), 19,7 (część); 36,8 (sobie), 14 (naturą 
bękart); 44,37 (mądry człowiek powinien się żenić z ~); 46,21 (nieszczęś- 
cie dla kogo)

nierówne / nie równe…I 4,4 (losy człowiecze); 29,14,22 (klęska domu i miasta)
równie / na równi…I 10,2 (pyszny); 12,4; 21,1 (źle); III 137 (śmiertelnych szczęś- 

       cie śmiertelne)
równo…III 76 (niebo zmieszane nad nami)

dorównać…I 43,9,9 
różany patrz kolory i odcienie
rumak patrz zwierzęta / gatunki / koń
rumienić patrz kolory i odcienie
ruszać (się) / ruszyć (‘wykonywać ruchy, wprawiać w ruch’)…I 14,10,14 (ręką nie chcieć); II 5,2 

(wydają się posągi Dedala)
patrz iść

ruszyć (‘zacząć iść, posuwać się w jakimś kierunku’) patrz iść
ryby patrz zwierzęta / gromady
rychło patrz czas / określenia względne
rydwan patrz uzbrojenie
rygle patrz architektura / elementy składowe
ryś patrz zwierzęta / gatunki
rytm patrz dźwięk
rytuały patrz kult / ofiara / składanie ofiar
rządzący / rządzić / rządy patrz władza
rzec patrz mowa / mówić
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rzecz…I 3,15 (jaka ~ najlepsza dla sług) (ταῦτα ἄριστα); 9,16 (śmieć gadać takie ~) (τάδε), 
26,13 (dobrze ~ załatwić) (‒); 12,14 (ludzkim ~ głos przydać) (πράγματα); 13,5,5 (jak 
się miała) (τάδε); 17,6 (nie do wiary zdarzają się) (πράγματα); 18,4 (piękne i złe) (τὰ καλά, 
τὰ αἰσχρά), 12 (słuszna) (τὸ δίκαιον); 21,2 (z wszystkich ~ to jedno [trzeba wiedzieć]) (ἕν 
ἐστι πάντων πρῶτον), 5 (widzialne [sądzić z nich o skrytych]) (τὰ πάροντα); 23,1,27 (roz-
ważyć) (‒); 27,7 (cała ~ w czym) (τόδ᾿ ἐστί), 9 (muszą się połączyć dla porządku) (ἔστι 
τις σύγκρασις ὥστ’ ἔχειν καλῶς), 11 (złą ~ co jest) (‒), 26 (konieczna [cierpieć]) (ἀνάγκη); 
32,3,22 (τάδε); 33,12 (niedobrą ~ co jest) (οὐ καλόν), 16 (wiele ~ psuje bogactwo) (πολλά); 
36,18,8 (święte) (ἱερὰ τάδε); 42,6 [(frg. 3)] (odbyła się) (‒); 43,20,837 (zbadać ~ jak trzeba) 
(ὀρθῶς πρᾶγμ[α] [τόδε). 880 (o życie) (‒); 44,3 (wszelkie ~ [zrodzili Eter i Gaja]) (πάντα), 
15 (piękne) (τὰ καλά), 16 (ulotna) (‒), 23 (mądre) (σοφόν τι); 49,32 (niemała) (τοῦτ᾿ οὐχὶ 
μικρόν); III 16 (dwie tylko potrzebne ludziom) (τί πλὴν δυοῖν μόνον); 34 (każdą ~ czynić 
niestałą) (ἐπὶ παντί) 

rzecznik…I 9,21 (πρόξενος) 
rzeka patrz geografia
rzeź patrz śmierć / sposoby zadawania śmierci
rzeźbiarz patrz zawody i profesje, i zajęcia
rzeźby / posąg…I 6,12 (grabienie ~ bogów); 39,10 (dziewicy); 43,4 (malowane); II 5,2 (zdają 

się ruszać); III 42 (święte)
rzucić / rzucać (się) (1) (‘ciskać, miotać’)…I 7,11 (psom resztki uczty); 9,25,49 (τὸν βα[λόντα); 

23,11 (obelgi nikt nie mógłby); 39,6 (na żer potworowi), 22 (potwór na dziew-
czę); 40,5,125 (lepiej trzy kotwice), 14,282 (do kolan ojca); 42,6,26 (na ziemię); 
47,9,11 (do morza) 

wrzucać (co gdzie)…I 44,41,111. 141 (spalone kości do źródła Aresa) // wyrzucać 
(komu co)…I 44,20 (słabości) // wyrzucać / wyrzucić (kogo skąd)…I 18,5 (złą 
żonę z domu); III 23 (z domostw) 

zrzucać…I 9,6 (ciężar na barki) 
rzut dyskiem patrz sport

rzucić / rzucać (2) (‘opuszczać, odchodzić, poniechać’)…I 13,2,4 (świątynię); 32,1 (fenicką rów-
ninę); 41,1,19 (górski dom); 43,8,22. 26 (dom ojczysty i kraj swój), 17,13 (plan), 
21,1091; 49,1 (Nilu brzegi)

odrzucić…I 43,29 (gniew) // porzucić…I 7,1 (bliskich); 23,1,13 (gniew; rozkaźnik); 28,2 
(pragnienia podjęte przez bogów); 38,1 (swój zwykły tryb życia)

sadza patrz żywioły / ogień
samogłoski patrz mowa / słowo
sandał patrz ubranie / elementy ubioru
sąd (‘trybunał, rozprawa’)…I 14,21 (Danaid) (Δαναϊδῶν ἐδρασμάτων); 45,16 (uczciwy) (δίκη)

sądzić (‘rozpatrywać w sądzie, decydować o winie’)…I 41,7,4 (Dzeus ~ śmiertelnych)
sędzia…I 15,9 (wielu sporów) (πολλῶν λόγων κριτής); 46,8,12 (~ jest rozum nie oko) (οὐ γὰρ 

ὀφθαλμὸς †τὸ κρίνειν ἐστίν, ἀλλὰ νούς), 15 (oddać ~ przestępcę) (πρὸς τὴν δίκην ἄγοιμ᾿ ἄν)
wyrok (δίκη)…I 13,5,52 (nie zwlekać z ~); 39,27 (~ prawa) (νόμος); 44,8
patrz sądzić (‘oceniać’) 

sądzić / rozsądzić / sądy (‘oceniać’)…I 3,16; 12,16; 46,8,12 
sąd (‘opinia, pogląd’)…I 19,1 (bystry) (†γνώμη σοφός μοι†)

(‘uważać / mniemać’) patrz myśl / myśleć
sąsiad, sąsiadka…I 40,1‒2 (γείτονες); 47,9,13 (γείτων); III 25 (sprawy ~) (τὰ τῶν πέλας)
schronienie / schron / schronisko…I 3,11 (słowików) (μουσεῖον); 23,8 (piratów) (ᾗ λῃσταῖσι 

φρουρεῖται); 43,5,7 (στέγης… ἀχθῆναι), 12,16 (κλισία); 44,41,58 (στέγος)
schronić się…I 43,17,10; III 34 

sczerniały patrz kolory i odcienie
sczeznąć patrz śmierć / sposoby zadawania śmierci
sekret patrz tajemnica
sen…I 40,4,59 (przegnać) (ὔπνον ἐκλιπών); 43,7,11 (nucić kołysankę do ~) (εἰς ὕπνον) ,18,11 (usy-

piać u drzwi do ~ słodkiego) (π]έλας θυρῶν ἆ[ρ᾿] ὕπνον ἐκτελεῖ γλυκ[ύν) 
we śnie…I 24,3 (ὄναρ κατ᾿); 37,19 (εἰς ὄνειρον)

senny…I 27,12 (mara) (ὀνείρων μιμήματα) 
bezsenny…I 40,4,68 (melodia) ([ἀηδὼν] ἁρμονίαν / ὀρθρευομένα) 

uśpiony…I 18,1 (nieszczęście ~ na długo) (εὕδουσα συμφορὰ πολὺν χρόνον)
serce patrz ciało / organy
sędzia patrz sąd
sfery patrz astronomia
sfora patrz zwierzęta / gatunki / pies
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sidła patrz przedmioty
sieć patrz przedmioty
siedziba…I 2,4 (Teutrasa) (σχῆμα); 18,27,7 (do ~ pańskiej dźwigając) (πρὸς δεσπόσ[υνον δ]ῶμα 

φέρ[οντες); 25,1 (boska) (ἕδος δαιμόνιον); 26,1,46 (ἑστία); 27,2 (Ajola) (σκηνώματα); 40,4,61 
(Słońca) (δόμοι); 42,2,16 (Dodony czcigodne) (βάθρα); 43,9,26 (można Likurga) (μέλαθρα); 
44,41,123 (matki) (ἑδώλια) 

siekiera patrz przedmioty
sięgać / sięgnąć…I 28,2 (nie ~ wyżej); 43,20,857 (ku brodzie); III 20,3 (dokąd ~ Afrodyta)

dosięgać…I 6,15 (kres ~ kogo); 21,7 (zagłada ~ kogo); 23,5 (płomień Chimery ~ kogo); 
42,2,25 (obelgi mężczyzn ~ kobiety) 

silniejszy patrz stopniowanie
siła…I 9,1,15 (orężna); 10,11 (rosnąć w ~ wraz z ojczyzną); 11,8 (wielka ~ sprawiedliwości); 

14,10,12 (włóczni); 27,11 (mężczyzna zachowuje ~ dłużej); 35,1 (pienią-
dza); 40,5,127; 41,15 (co ma ~); 43,20,871 (być zbrojnym nie w ~); 44,21 
(mądrość największą na wojnie ~); 48,2 (ze wszystkich ~), 5 (bezmyślna); 
49,20 (wielka ~ bogactwa); III 82 (trzeciej fali); 114 (pozwala się wyróż-
nić); 123 (fal morza)

co ~ w nogach…I 40,14,252; 42,6,32 
~ ramienia…I 12,10; 44,20

bezsilny…I 14,16 (wszystko ~ wobec konieczności) (πάντα τἄλλ᾿ ἔστ᾿ ἀσθενῆ) 
moc…I 12,18 (żadna nie może być większa nad cnotę); 26,5 (stracić swą); 27,17 (czło-

wieka krótkotrwała); 48,11 (być w czyjej ~); III 64 (wszelkich nieszczęść)
siłacz…I 14,3 (ἰσχυρός φύσει) 

siostra patrz rodzina
sito patrz przedmioty
sitowie patrz rośliny / gatunki
siwy patrz kolory i odcienie
skała patrz geografia / krajobraz
skarb patrz bogactwo
skarbiec patrz architektura / elementy składowe
skarga…I 43,9,6 (jakiś jęk, jakaż ~) (τίς ἂν ἢ γόος); III 28 (daremne) (στένω ματαίως)

skarżyć (się)…I 43,20,839 (że przyjdzie umrzeć). 923 (że się umrze). 927 (na próżno); 
49,25 (bogów) 

nie skarżyć się…I 43,27,1610 (rozkaźnik) 
skaza patrz wada
składanie ofiar patrz kult
skłamać patrz kłamać
skonać patrz śmierć / umrzeć
skończyć patrz kończyć
skosić…II 5,3 
skóra patrz ciało // patrz kult / przybory // patrz zwierzęta / części ciała
skraść patrz kradzież
skryty patrz tajemnica
skrywać patrz kryć
skrzydło / skrzydlaty patrz zwierzęta / części ciała
skrzywdzić patrz nieszczęście / krzywda
skwar patrz zjawiska atmosferyczne
słabeusz…I 14,3 (bać się mędrca ~)

słabnąć…I 20,8 (więzy krwi ~ dla zysku)
osłabiać…I 14,1,13 

słabość…I 44,20; 47,3 // słaby…I 48,8 
marnieć…I 10,11 (wraz z ojczyzną)

marny / marnie…I 27,23,(bis) (początek i koniec); 39,12 (tłumacz słów); 49,27 
(złość); II 2 i 3,1,12 (płaszcze); III 121 (wiedzie się w małżeństwie)

patrz stopniowanie / słabszy
słać

odesłać…I 7,1 (kobiety z Krety)
posłać…I 9,27,26 (kogo na wybrzeże Troady) 

nie posłać…I 29,14,25 (w bój)
zesłać / zsyłać…I 3,9 (co ~ bóg ludziom); 12,15 (klęski); 13,5,42 (nieszczęście); 14,2 

(co ~ tchórzostwo ludziom); 19,3 (bóstwa ~ zło); 39,21 (co ~ Eros kochankom) (σὺ 
δημιουργὸς εἶ); 40,4,99 (gody); 41,7,9 (co ~ bogowie ludziom); 44,41,133 (kiedy Dzeus 
~ wiele niespodzianek); III 34 (kres); 141 (co ~ los)
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sława (κλεινός, κλειναί)…I 2,2 (kto rodzicem ~); 4,7 (gdzie należy zdobywać ~); 6,10 (cieszyć 
się dobrą ~ dzięki pieniądzom); 20,10 (co przyciąga ~); 29,14,33 (rów-
na), 21 (dzięki czemu zyskuje ~ głos mędrców); 34,7 (nieśmiertelna 
na zawsze); 39,17 (zyskać ~ nie bez wielu trudów); 48,1 (bój obdarza 
~ poległych); 49,12 (lekkoduch nie zdobędzie ~), 15 (nie ma ~ bez 
trudów), 32 (dobra); II 2 i 3,1,10 (sportowcy chodzą w ~ w młodości); 
III 84 (zyskać ~ w przyszłych czasach); 117 (rośnie wśród niebezpie-
czeństw); 118 (nie ma ~ z czego)

nie nabyć / nie zyskać ~…I 49,13 (bez natrudzenia się); III 108 (nikt ~ 
rozpustą)

sławny…I 13,4 (frg.1) (ojciec); 33,1 (Ilion); 41,1,9 (Ateny); 43,10,376, 20,882
               (z mądrości); 49,3,16 (Herakles)

niesławny…I 21,4 (dojść do ~ lat starości) (δυσώνυμον / εἰς γῆρας ἐλθεῖν)
sławić…I 43,7,19 (usta ~ Argo), 8,15 (serce wyrywa się), 20,933 (będą); 44,41,121 

(w hymnach ~ bogów); II 2 i 3,1,15 (próżne rozrywki); III 4 (zgon) 
słynąć…I 37,15 (Salaminę czcić ~ z win) (Σαλαμῖνα κοσμῶν πατρίδα τὴν εὐάμπελον)

chwała…I 10,3 (dawnych trudów skłania do podejmowania dzisiejszych) (χάρις); 44,41,14
        (żadna to) (οὐ γὰρ κ]αλὸν τόδε)
patrz stopniowanie / przesławny

słodki / słodycz / słodko patrz smak
słoma patrz rośliny / struktura
słony patrz smak
s(S)łońce patrz astronomia
słowik patrz zwierzęta / gatunki
słowo / słówka patrz mowa
słuchać / słyszeć…I 11,10 (naszych własnych praw); 12,12 (prawdę); 13,4,13 (frg. 2); 15,9 

(sprzeczne wersje od świadków); 23,1,12 (śpiewkę wciąż taką); 24,6 (rodzica 
mają ~ dzieci); 26,1,18. (o Kresfontesie). 77 (że pałac); 27,24 (o nieszczęściach); 
31,3,16 (jak ubliżają żonie); 39,5; 40,14,285 (pierwszy jęk pana); 42,6,39. [46] 
(o braciach wieści); 43,8,18 (opowieść mędrców). 28 (o królewnie), 20,882 (ze-
wsząd o czym); 44,41,85; 49,31 (dzieci winny ~ słów ojca); II 7,3 (nie będzie się)

nie chcieć ~…I 23,1,19 (słów staruchy); 44,24 (rozumu)
posłuchać (rozkaźnik)…I 23,1,13; 36,5; 43,20,878 

patrz posłuszeństwo
usłyszeć…I 9,25,66 (pora); 28,8 (Mojry; rozkaźnik); 33,31 (głos); 40,4,101 (śpiewy); 

42,6,[22] (słowa)
nie usłyszeć…I 40,14,287

wysłuchać…I 9,17 (tych słów; rozkaźnik); 10,10 (o mojej sprawie); 29,26,64 (słów tej, 
która nie zna matki); 40,10,172 (syn ~ [Faetont słów Heliosa]); 43,20,884 (ciebie)

sługa / służący, służąca (δοῦλος, δοῦλοι)…I 3,15 (co dla ~ najlepsze); 5,11 (dobrze być 
choćby ~ u prawego); 15,12 (kazać ~ co); 18,12 (jaka dla żony) (πρόσπολος); 
27,21 (traktować przyjaciół jak ~); 31,2(bis) (penesta ~ w domu) (λάτρις); 32,3,1 
(πρόσπολοι). 13 (δμῶες). 20 (πρόσπολοι); 33,6,5 (λάτρις), 9 (~, który myśli więcej, niż 
powinien), 12 (górujący nad panem), 24 (wygrywać dzięki ~), 26,[10] (zagarnął 
nagrodę), 27,3 (δο]ῦλοι); 36,18,2 (powloką kogo) (πρόσπ[ολοι); 37,22 (miło ~ 
służyć komu); 40,4,55 (kręcą się przed domem) (δμῳαί). 92 (wzniecać w ~ ochotę 
do zabaw). 221 (apostrofa) (δμωΐδες); 43,18,5 (wciąż na dworze) (δμωΐς); 44,41,82 
(apostrofa) (πρόσπολοι); 48,[14] (apostrofa) (ἀμφίπολοι); 49,38 (niewolną ~ ocalić) 
(δούλη); II 5,5 (ma być wierny i dyskretny) (διάκονος); III 40 (kobieta ma mówić 
do ~)

być ~ dla kogo…I 39,15 (πρόσπολος); III 7 (δμωίς)
służba…I 43,7,18 (niewolnica na ~) (δούλα) 
służyć…I 9,30 (Grecy ~ barbarzyńcom) (δουλεύειν); 46,7 (jaka żona ~ mężowi) (δούλη); 47,6 

(ludziom ~ lepiej wstyd niż gniew) (ὠφελεῖν); 49,38 (mocniejszym ~ słabsi) (δουλεύειν) 
służalczy…II 7,1 (φαῦλος) 

słup patrz architektura / elementy składowe
słuszność…I 6,7 (masz) (συμμαρτυρῶ σοι); 33,15 (mieć ~, a mimo to przegrać z dobrym mów-

cą) (δίκαια λέξας ἧσσον εὐγλώσσου φέρει)
słusznie…I 13,5,8 (nazwać kogo rozpustną); 16,6 (teściem swoim nazwać kogo); 

19,5,6 (zwać kogo macierzą wszystkiego); 29,19,1 (pytać); 30,2 (nie postę-
puje); 40,14,226 (zwać kogo Apollem-Zgubnym); 46,8,1 (mówić)

niesłusznie / nie jest słuszne…I 36,8 (panować bez praw); 44,20 (wyrzucać 
komu co); 46,8,1 (mówić)
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słuszny…I 3,2 (prawa); 6,11 (zdanie); 9,12 (odpowiedź); 18,12 (rzecz); 26,1,81; 
31/32,1 (słowa), 8 (co jest ~ wie Dzeus); 43,19 (to, co ~); 49,34 (oparte na 
~ prawa); III 23 (to, co ~); 100 (sprawa); 103 (to, co ~)

niesłuszny…I 29,7 (wojna); 49,15 (trudzić się to ~); III 100 (sprawa) 
patrz stopniowanie / słuszniej

racja…I 46,8,1 (przyznać ~ zawsze) (εὖ λέγειν χρὴ δοκεῖν)
mieć ~…I 40,4,51 (οὐ κακῶς λέγεις); 43,17,13 ([ν]ικᾷ[ς]) 

nie mieć…I 12,16 (bogowie nie mają ~ w tych sądach) (οὐ γὰρ ὀρθῶς ταῦτα κρίνου- 
σιν θεοί)

służąca, służący / służyć / służba patrz sługa
słynąć patrz sława
słyszeć patrz słuchać
smak

goryczy…I 46,8,6 
gorzki…I 39,7,13 (łzy). 19 (los); II 2 i 3,1,11 (starość); III 10 (miłość)
słodki / słodko (także przenośnie)…I 12,1 (widok jasnego eteru); 23,1,8 (słowo); 29,17 

(miłość); 43,10,12, 18,11 (sen); 44,10 (przyjemności), 41,12 (miłostki); 50,14,8; 
III 10 (miłość)

słodycz…I 49,29 (we łzach dana śmiertelnym) (ἔστι ‹  › καὶ παρὰ δάκρυσι κείμενον / ἡδὺ 
βροτοῖς)

słony…I 9,27,34; 11,1 
smok patrz zwierzęta / mityczne
smutek…I 32,3,38 (uwalniać od ~ duszę) (δυσθυμίας / ψυχὴν μεθιστᾶσα); 33,4 (zdusić ~ z czasem) 

(κάμπτειν τῷ χρόνῳ λύπας χρεών); 43,5,2 (zabawki zaraz ukoją ~ w sercu) (ἀ]θύρμα[τ]α / 
ἃ σὰς [ὀ]δυρμῶν ἐγκαλη[νιεῖ φ]ρένας); 46,8,4 (dzielić ~ tak jak radość) (ἐν κοινῷ τε λύπης 
ἡδονῆς τ᾿ ἔχειν μέρος)

smucić…I 27,13 (co najwięcej)
smutny…I 29,26,66 (śmierć); 43,27,1608 (towar) 

sojusznik, sojuszniczka patrz sprzymierzeńcy
sosna / sosnowy patrz rośliny
spać patrz sypiać
spalić / spalone patrz palić
spisać patrz pismo / pisać
spiskować…I 43,20,867 (κἀπιβουλεῦσαι δόμοις)
spiż / spiżowy patrz metale
spłacić patrz płacić
spłodzić / spłodzony patrz płodzić
spłynąć patrz płynąć
spodobać się patrz podobać się
spodziewanie patrz nadzieja
spojrzeć / spojrzenie / spoglądać patrz widok
spokojny patrz określenia cech / pozytywnych
sport

sportowcy…II 2 i 3,1,2 (najgorszą plagą Hellady) (ἀθλητῶν γένος) 
bieg…I 24,1 (ćwiczenia w ~) (τρόχοι); II 2 i 3,1,17 (ὠκύπους ἀνήρ) 

patrz bieg
igrzyska…I 20,12,7 (dostąpić ~) (ἀγῶνες) 
meta…I 36,16 (nieszczęść) (ἄκρα γραμμὴ κακῶν) 
rzut dyskiem…II 2 i 3,1,17 (δίσκον ἄρας) 

dysk patrz przedmioty 
zapasy…II 2 i 3,1,16 (παλαίσας) 
zawodnicy…I 24,1 (ἄνδρες) 
zawody (ἀγών)…I 33,23,12, 26,3 (ἀγωνίαι); 43,20,934; 50,9 (wrogie) 

spółgłoski patrz mowa / słowo
spór patrz kłótnie
sprawiedliwość (δίκη/Δίκη)…I 11,8 (wielką ma siłę) (τὸ δίκαιον); 14,6 (dzielni obrońcy ~); 34,7 

(z kim idzie w parze); 38,9 (bogowie wyżej cenią miłosierdzie niż ~); 43,20,888 
(przez wzgląd na ~); 46,18 (widzi w ciemności)

sprawiedliwy…I 14,18 (reguły); 22,8 (dusza); 31/32,11 (śmierć)
patrz „Indeks”, s.v. ‘Dike’ // patrz określenia cech / pozytywnych / prawość // patrz 

stopniowanie / sprawiedliwszy
spryt patrz określenia cech / adiaforycznych / przebiegły
sprzęty patrz przedmioty
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sprzymierzeńcy / sojusznik, sojuszniczka (σύμμαχος, σύμμαχοι)…I 9,25,82; 11,9 (najsprawiedliw-
si ~ rodzic i dzieci); 24,5 (kobiety ~ kobieta); 43,23 (nie mieć ~); 44,41,74 (bezużyteczni)

srebro patrz metale
ssać…I 13,4,38 (matczyną pierś ~, nie wymię krowie) (μ]αστ[ὸς] δὲ μ[η]τρὸς ἢ βοὸς)
stadło patrz rodzina / małżeństwo
stajnia patrz architektura / typy budowli
starość / stary / starzec patrz okresy życia
starszy patrz czas / określenia względne // patrz stopniowanie
statek patrz żegluga / określenia jednostek
stawy patrz geografia / krajobraz
ster patrz żegluga / osprzęt
stopa patrz ciało / noga
stopniowanie…I 29,26,73 (przesławny); 40,4,108 (przepiękny); 43,8,24 (prześwięty) (ζάθεοι) 

stopień wyższy…I 6,11 (pobożniejszy); 9,26,11 (dłużej); 11,9 (sprawiedliwszy), 12 
(podlejszy); 18,4 (nieszczęśliwszy); 26,1,14 (łaskawszy), 4 (korzystniejszy), 17 
(milszy); 28,4 (bardziej niezachwiany, roztropniejszy); 29,14,6 (wspanialszy). 20 
(mniejszy); 37,10 (zacniejszy); 42,6,28 (młodszy). 43 (szlachetniejszy); 44,13 
(potężniejszy), 20 (ważniejszy), 35 (ważniejszy), 43 (piękniejszy); 49,8 (cen-
niejszy); III 15 (słuszniej); 95 (godniejszy); 110 (trudniej)

bardziej…I 21,6; 29,15, 22,22; 31/32,7; 38,2
częściej…I 21,6; 24,8
gorszy…I 21,1; 23,11; 39,20; 42,2,27; 44,9, 31; III 100; 114
lepszy / lepiej…I 21,1; 29,8, 13; 33,23, 27,12; 31/32,3; 37,3, 10; 38,8; 42,2,3. 28, 

12; 44,8; 46,21; 49,7, 8, 22, 37,9; II 5,8; III 115; 136; 143
łatwiej…I 11,18; 14,7; 21,2; 28,3; 29,14,54; 33,4; 36,18,15
mądrzejszy…I 3,16 (~ jest się wobec cudzych klęsk); 6,11 (biedni ~ od bogaczy); 

43,29 (każdy ~, kto odrzuci gniew)
mocniejszy / mocniej…I 23,4; 40,14,[326]; 48,4; 49,38 
silniejszy…I 9,29; 48,6 (~ wspólne „musieć” niż „nie musieć”); III 115
słabszy…I 9,25,60; 49,38 
starszy…I 29,19,21; III 59
szczęśliwszy…I 14,10,8; 21,1; 26,1,71
więcej…I 10,2, 9; 14,7; 18,17; 27,7; 29,26,56; 30,2; 31,3,15; 33,9; 34,7; 37,9; 

39,24; 40,4,46; 47,9,10; 48,9; III 16; 141
większy…I 29,14,19; 44,6; 46,3; II 7,7
wyższy / wyżej…I 18,9; 28,2; 29,9, 14,30; 42,9

stopień najwyższy…I 10,1 (najmędrszy); 12,2; (najtrudniejszy); 18,18 (najmniejszy); 
20,12,7 (najwspanialszy); 27,7 (najczęstszy), 8 (najpodlejszy), 22 (najczęściej); 
28,8 (najbliżej); 29,25,50 (najnieszczęśliwszy); 33,27,15 (najsilniejszy); 34,5 
(najbogatszy); 36,4 (najprzyjemniej); 37,6 (najcenniejszy); 42,11 (najkorzyst-
niejszy); 44,35 (najwyższy), 41,128 (najwyższy). 131 (najszybciej); 45,12, 13 
(najmocniejszy); 46,10 (najzacniejszy) (εὐδοκιμοῦσα), 20 (najtrudniej); 49,5 (naj-
straszliwszy), 19 (najbrzydszy), 25 (najłatwiej); III 19,4 (najchętniej) 

najbardziej…I 13,5,22; 27,13; 36,1; 39,28; 40,7; III 128 
najdroższy…I 9,25,98; 20,1; 26,9
najgorszy…I 13,5,33; 46,10
najlepszy / najlepiej…I 3,12, 15; 9,25,10; 26,10,2; 27,6 (radzić to, co ~), 21, 26; 

42,10; 49,21; II 2 i 3,1,25; III 69; 76; 146
najmilszy…I 26,1,65; 40,3,42
najpiękniejszy…I 40,14,232; 44,41,130; 49,1; III 81
najważniejszy…I 24,6; 42,2,11; 44,10; 46,8,10; III 127,2
najwięcej…I 3,14; 10,7; 27,13
największy…I 18,14(bis) (ludzka plaga, zło); 27,5 (cnota); 32,1,5 (litość); 34,5 (mę-

drzec); 37,3 (zysk); 39,31 (bogactwo); 42,2,13 (udział); 44,21(bis) (siła, zło); 45,13 
(bóg); 50,10 (pożytek i szkoda); III 42 (z bóstw); 63 (powodzenie); 96 (dobro)

stosunki społeczne
mieszkaniec, mieszkanka…I 5,1 (jaskini) (ἀντραῖος), 2 (jakiej ziemi) (‒); 9,1,12 (ziem 

myzyjskich) (ἀστοί); 29,14,9 (miasta sobie nawzajem oddają ~) (‒). 53 (gdyby wszyscy 
~ tak kochali ojczyznę) (οἳ ναίουσι), 26,77 (nakazać ~ czcić kogo) (ἀστοί); 36,10 (lubi 
między nimi wybuchać wojna domowa) (ἄνθρωποι ἐν ἀστοῖς); 38,1 (ptak, ~ wybrzeża) 
(οἰκῶν); 39,5 (jaskiń; apostrofa) (‒); 40,4,109‒110 (brzegów Okeańskich) (οἰκήτορες); 
43,16 (~ wąż) (πάροικος); III 8 (niepowrotnych mroków) (‒); 35 (kto winien zbadać 
styl życia ~) (ἐνοικοῦντες) 
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obywatel (πολίτης, πολῖται)…I 9,26,10 (ἀστός); 29,14,13 (być ~ tylko z miana, a nie z czy-
nów), 26,95 (złożą byki w ofierze Erechtejowi) (‒); 30,2 (któż z ~ pragnie mieć 
więcej) (ἀστοί); 31,3,9 (obmyślać ~ zgubę); 35,1 (może się w ~ obudzić tyran) 
(‒); 40,7 (przekazanie rządów ~ znamionuje głupca); 42,13 (dlaczego gnuśny); 
44,22 (zły ~ jaki)

współobywatele…I 29,19,25 (nie należy gwałcić ~ nadużywaniem władzy) (δημόται) 
oligarchia i tyrania…I 45,14 (co ma się stać z tymi, których cieszą w mieście ~) (μοναρχία 

ολίγων, τυραννίς)
urząd…I 29,19,30 (jakiś w państwie zdobyć) (ἀρχή) 

patrz władca / tyran
stowarzyszać się patrz towarzysz
stół patrz jedzenie / miejsce
strach (φόβος)…I 18,19 (nie myśleć o ~); 26,10,4 (~ mi) (δέδια μή); 40,4,94 (razić okropnym 

~ domostwo) (βαρὺν βαρεῖα φόβον ἔπεμψεν οἴκοις); 43,27,1581 (miotanym 
być to ~, to radością) (ἐπὶ φόβον ἐπὶ {τε} χάριν / ἑλίξας); 46,15 (nie czuć ~ 
przed bogami) (οὐ τρέσας θεούς); 50,9 (nie pozwala mówić); III 129 (co 
leczy ~ śmiertelnych) (φάρμακον φόβου βροτοῖς) 

co budzi ~…I 13,[4] (frg. 3) (φόβος); II 7,2 (twój widok) (σὲ δ᾿ εἰσορῶν / πᾶς 
τις δέδοικεν) 

straszny / straszliwy…I 4,4 (niedola gniecie); 13,5,30 (dopust boga); 26,1,87; 
27,1 (rozkazy boga) (δεινά); 33,15 (oszczerstwa ~ złem), 26,[8] (krzyw-
da); 39,2 (los Andromedy); 40,5,139 (coś), 9,165 (to); 43,20,893. 
{927a} (co nie jest ~); 44,41,23 (uważać co za ~). 105 (nieszczęście); 
48,13 (trud); III 4(bis) (zgon ~; nic ~ przeżyć); 104 (gniew); 123(qua- 
ter) (siła wzburzonego morza; nurt rzeki; nędza; nic nie tak)

najstraszliwszy patrz stopniowanie
groza…I 43,27,1597 (mnie bierze) (φόβος ἔχει με) 

grozić…I 6,15 (eter ~ zimą); 29,14,23 (miastu ~ wróg)
obawa…I 1,3 (wzmagać ~) (πλεῖστος φόβος πρόσεστι); 36,20 (baczyć z ~, by nie uchy-

bić) (δέδοικε μηδὲν ἐξαμαρτάνειν); 43,17,3 (οἱ φόβοι) 
z obawy…I 29,14,24 (że zginie) (θάνατον προταρβοῦσ᾿); 39,16 (by samemu 

nie zaznać cierpień) (αὐτὸς ὀρρωδῶν παθεῖν) 
obawiać się…I 43,17,7 (kary po śmierci dziecka)

trwoga…I 33,26,8 (ulegać ~) (συνέστηκεν φόβῳ); 45,4 (czasami nas opanowuje) (τὰ  
δ᾿ οὐκ ἂν ἡμῶν θράσος ὑπερβάλοιτό τις) 

odstraszyć…I 7,4 (rykiem barbarzyńcę)
straż…I 13,5,45 (apostrofa) (λόγχη[); 44,41,69 (ustawić ~ wokół groty) (φ]ρουρεῖτε περίβολον 

πέτρας) 
stróż…I 43,16 (nie było ~) (φύλακα δ᾿ οὐ π[); 44,15 (bogactwa zamożny) (φύλαξ χρημάτων 

εὐδαίμων); III 125 (~ być kobiety) (θῆλυ φρουροῦντες γένος) 
strażnice patrz architektura / typy budowli
stronnik…I 45,3 (πιστὸς φίλος) 
strugi patrz geografia / krajobraz
strumień patrz geografia / krajobraz
stryczek patrz śmierć / sposoby zadawania śmierci
strzała patrz uzbrojenie
stwory patrz zwierzęta / mityczne
stworzenia patrz zwierzęta / gromady
substancje (także przenośnie)

kleje ze skóry wołowej…I 13,2,7 (ταυρόδετος κόλλα) 
proch…I 13,2,17 (w grobowcach) (νεκροθῆκαι); 39,7,21 (runąć, rozbić w ~) (εἴθε με τὰν 

βάρβαρον ἐξολέσειεν); III 106 (ściera w ~ byle przypadek kogo) (ὂν ἐξαλείφει πρόφασις 
ἡ τυχοῦσ᾿ ὄλον) 

suka patrz zwierzęta / gatunki / psy
susza patrz zjawiska atmosferyczne
sylaby patrz mowa / słowo
syn patrz rodzina
sypiać…I 29,4 (na gołej ziemi)

usypiać…I 43,18,11 (u drzwi do snu)
sypialnia patrz architektura / elementy składowe
syrena patrz zwierzęta / mityczne
syringi patrz dźwięk / instrumenty
szacunek patrz cześć
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szaleństwo…I 33,31 (bakchantki); 36,6 (dla śmiertelnych ~ miłość); 49,39 (~ poskramia ła-
godność)

szaleć…I 23,4; 29,25,54 (jak bakchant); 33,35; 50,14,9 (rozkaźnik) 
nie szaleć…I 6,16

szaleniec…I 50,14,7. 9 (zyskać opinię ~) (μωρία) 
szalony / szaleńczo…I 26,10,11 (Spór) (μαινομένη); 42,6,4 (biec) (χορέω δρομαίαν); 

43,20,812 (~ / bezmyślny) (ἄφρων); III 68 (być uznanym za ~) (ἄφρων) 
szał…I 38,4 (ludzkie umysły ogarnia) (ἀνθρώπων δὲ μαίνονται φρένες); 44,41,96 (miotać 

się w ~) (ἐξορμώμενοι); III 45 (w ~ gromami ciskać) (μαίνω) 
obłęd…III 104 (serce zarażone ~) (πλάνος) 
oszalały…I 49,3,6 (trzy córki) (μανε[ι]σῶν) 

szaty patrz ubranie
szczeniak patrz zwierzęta / gatunki / pies
szczęka patrz ciało / twarz
szczęsny / szczęścić się patrz szczęście
szczęście…I 1,4 (złudnie zawdzięczane samemu sobie); 7,3 (nie ma ~ bez wysiłku); 23,1,31 

(zniszczyć ~ domu); 33,5,8 (co nie jest ~), 7 (żaden człowiek nie zna pełni 
~); 36,5 (nie tracić wraz ze ~ rozumu); 37,23 (kto szybko obraca ~ w ni-
wecz); 39,21 (obdarzyć ~), 24 (niczego więcej do ~ nie trzeba), 39 (starać 
się o ~ póki życia); 42,14 (co starcza do ~), 15 (skromne życie starcza do ~); 
43,8,27 (rządy darzące ~ rzucić), 27,1610 (nie trzeba się w ~ skarżyć); 44,1 
(dać komu ~), 13 (co potężniejsze od ~), 36 (dla części ludzi przeznaczo-
ne); III 121 (~ gdy los obdarzy kogo poczciwą kobietą); 137 (śmiertelnych 
śmiertelne); 138 (pewności ~ nie ma nikt śmiertelny)

(a nieszczęście)…I 7,4 (mieć szczęście w nieszczęściu); 19,4 (nie znać miary 
ani w szczęściu, ani w nieszczęściu); 39,29 (w nieszczęściu całkiem brak 
szczęścia); 44,16 (nie całkiem szczęśliwy ani nieszczęśliwy), 29 (w nie-
szczęściu szczęściem bywa nieświadomość)

mieć ~…I 43,5,5; 49,37,11 
szczęścić się…I 33,24; 39,29; 44,16
szczęśliwiec…I 12,18 (apostrofa) (ὦ μάκαρ) 
szczęśliw(y) / szczęsny / szczęśliwie…I 3,7 (trzeba, by był też mądry); 10,14 (pozostaje 

w domu); 12,1 (~ raduje widok dnia i eteru); 14,1,12 (rodem); 18,7 (gdy jest się ~ nie 
wolno puszczać cugli); 23,1,1 (żaden człowiek nie jest całkiem); 26,10,2 (bóstwa); 
27,7 (wielce ~ w czyim domu gości pieniądz); 29,22,17 (już być ~), 26,58; 36,1 (kto 
był ~ na początku); 39,28 (być ~ dzięki złotu), 33 (ze śmiertelnych nikt nie przyszedł 
na świat naprawdę ~), 36 (bóg wyrwał kogo z grona ~); 40,14,240 (pan), 15 (mienić 
kogo ~); 43,9,38; 44,15(bis) (mieć ~ życie; nie można ~ nazwać człowieka, który nie 
ściąga do domu pięknych rzeczy), 41,15 (łowy). 138 (los); 45,18 (nikt nie jest nigdy do 
końca); 48,3 (miasto całe); 49,28 (kto był ~, upada), 35 (~ ten, kto rozum ma, by czcić 
bogów); III 122 (~ ten, komu udało się związać z dobrą kobietą)

szczęśliwym być…I 43,27,1590. 1591 (rozkaźnik) 
uszczęśliwiać…I 6,15
patrz los / pomyślność // patrz stopniowanie / szczęśliwszy

szczodrze patrz określenia cech / pozytywnych
szczyt patrz geografia / góra
szereg patrz wojsko
szkarłatnik patrz zwierzęta / gatunki
szkoda…I 40,4,50 (by nie doznać ~) (σῶμα μὴ βλάπτειν τὸ σόν); III 38 (ponosić ~, kto ręczy

 z przyjaźni) (ζημία φιλέγγυον / σκοπεῖν) 
szkodzić (1) (‘wyrządzać szkodę komu’) / nieść ~…I 9,25,62 (wspólnocie); 42,14 (przepych 

komu); 44,23 (państwu); 48,5 (bezmyślna siła ~); 49,24 (piękna przemowa ~); 
50,10 (kobieta ~ mężowi); III 149 (wrogom jest prawem); 150 (wrogom zada-
niem męża)

nie szkodzić / nie nieść ~…I 40,5,126 (miastu); 42,12 (zacnemu ~ nazwa „niewolnik”) 
szkodzić (2) (‘przeszkadzać komu’)…I 10,7 (tobie) 

szlachetniejszy patrz stopniowanie
szlachetność / szlachetny / szlachetnie / szlachectwo patrz określenia cech / pozytywnych 

// patrz ród / pochodzenie / dobre 
szlak patrz geografia / krajobraz / droga
szlochać patrz płakać
szorstkość patrz określenia cech / negatywnych
sztuka (1) (‘jedna pojedyncza rzecz, jednostka, egzemplarz’) → na sztuki…I 1,11 (ciąć) (ἀρταμεῖν)
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sztuka (2) (‘zręczny postępek, fortel’) → sztuczki…I 1,5 (μηχανήματα) 
sztuka (3) (‘twórczość artystyczna’) (τέχνη, τέχναι)…I 9,25,95; 22,2,1 (pisania) (γράμματα); 34,5 

(miłośnicy ~) (οἵ μουσικῆς φίλοι); 38,2 (ci biegli w jakichś ~); 43,20,890 (sprawowana 
w dymie ofiar), 27,1623 (Aresowa) (Ἄρεως μάχη); 44,9 (jakaś ~ pochwyci zdolnego, 
a wypuści gorszym), 41,78 (ludzkie). 122 (być oczarowanym ~) (μουσική);

kunszt…I 43,20,857 (Apolla) (τέχνη); 44,11 (codziennej pracy) (πόνων εὐμουσία) 
szukać…I 23,1,24 (rozsądku); 33,14 (ludzie podli żon gdzie); 43,5,7 (schronienia pod da-

chem); 44,2 (miejsca do połogu); 45,3 (wezwanie); III 143 (w pijaństwie ulgi)
nie szukać…I 44,41,12 (rozkaźnik) 

poszukać…I 43,8,37 (szybkim biegiem) // przeszukiwać…I 9,25,8 (frg. 1). 11 (frg. 1) (miasto)
szybkoskrzydły patrz zwierzęta / części ciała / skrzydło
szydzić…I 15,13,3 (ze ślepego) (λοιδορέω) 
szyja patrz ciało

ścieżki patrz geografia / krajobraz
ścigać…I 3,1 (kogo za krewnych); 15,13,3; 43,9,41; 45,6 (nadzieje płoche)
ślepy…I 7,1 (chór); 15,13,2 (widywać ~, jak się trzyma przewodnika); 40,9 (bogactwo; ro-

zum); 42,6,1 (na ~) 
ślepak patrz zwierzęta / gatunki / giez

oślepi(a)ć…I 13,5,13 (przepych stroju ~); 46,5 (kogo, niszczyć mu źrenice)
zaślepienie…I 44,41,134 (ἀβουλία) 

ślub patrz rodzina / małżeństwo
ślubne patrz rodzina / dzieci
śmiałość / śmiałek patrz określenia cech / adiaforycznych
śmiech…I 29,19,22 (~ warci utracjusze) (συγγελᾶν) 

pośmiewisko…I 7,2 (γέλως); III 127,15 (μέγας γέλως) 
prześmiewki…I 42,5 (ἐν γέλωτι)

uciecha…I 42,5 (dla ~) (τοῦ γέλωτος οὕνεκα) 
wyśmi(ew)ać…I 6,11 (biednego) (γελάω); III 79 (konkretne słowa) (ἐγγελάω) 
żarty…I 42,5 (być złośliwym w ~) (κέρτομος) 

śmieć (się) patrz określenia cech / adiaforycznych / śmiałość
śmierć / kres…I 5,6 (nieunikniona), 8 (ofiara ~); 6,15 (dosięga wśród dostatków); 7,5 (od 

intryg i trucizny żon), 6 (dla biedaka najlepsza); 9,22 (z powodu Hele-
ny), 31 (dla Hellady dobra); 13,5,41 (zapłacić ~ za błędy); 14,11 (ży-
czenie sobie ~); 15,13,4 (zejść ~ z drogi). 10 (nieznana); 20,7 (czeka 
bez przyjaciół); 23,1,26 (nie doznać ~); 29,14,35 (ponieść ~ za miasto), 
25,‹41› (święta i nieświęta, zbożna i bezbożna za miasto), 26,66 (smut-
na); 31/32,11 (sprawiedliwa); 33,3 (dla wszystkich); 34,3 (w obliczu 
~ wyrażenie woli na piśmie); 36,7 (wyznacza kres waśniom); 38,1 
(spotkać ~), 9 (uniknąć ~ krzywoprzysięstwem); 39,2 (nieszczęsna), 
8 (oddać Hadesowi na ~); 43,9,5 (gdy przyszła), 10,[388], 17,7 (dziec-
ka), 20,847 (haniebną ginąć). 860 (iść na ~). 865 (syna), 22,20[?]; 44,32 
(wypowiedzieć ~); 48,6 (czeka wszystkich bez wyjątku), 7 (z podłymi 
wszystko idzie na ~); 49,21 (posiadanie władzy nie zapobiegnie ~); 
II 5,1 (czeka w Hadesie) (τέρθρον); III 4 (w ofierze); 34(bis) (zesłany 
przez Dzeusa; zmrażająca chłodem); 51 (w rękach bogów); 58 (mieć ~ 
za nic); 64 (przedwczesny życia); 81 (prawem)

po ~…I 26,1,35; 37,3; 44,41,95 
ujść przed ~…I 26,1,27; 43,27,1600 

przedśmiertny…I 44,41,83 (pieśń) (θανάσιμον μέλος) 
umrzeć…I 13,5,46 (pięknie); 29,19,3, 22,20[zmarł]. 21[zmarł, zmarli]; 31/32,11 (spra-

wiedliwą śmiercią); 33,6,7; 37,19 (nie chcieć mimo przeżytych 
lat), 21 (kto ~, ziemią i cieniem); 42,1 (nie pozwalać ~ zmarłym); 
43,10,20 (mimo wylewania libacji), 20,839 (przyjdzie ~). 846. 923 
(samemu), 24,9[zmarli], 27,1616; 48,7 (cnota, nawet gdy ktoś ~, 
nie ginie); 49,37,9 (wolnym ~ lepiej); III 81 (najpiękniej)

‘umrzeć’ termin co znaczy…I 31/32,9(ter); 38,11
(w opozycji do życia)…I 6,15

nie umrzeć…I 19,5,12 (co zrodzone ~ przenigdy)
ginąć (także przenośnie)…I 9,31 (rozkaźnik); 43,20,845 (niewinnie dziś). 848 

(śmiercią haniebną). 859 (przez ciebie); 44,10 (co ~, gdy człowiekiem 
władają przyjemności), 41,88 (z rąk czyich); 48,1 (gdy ~ dzielni)

nie ginąć…I 48,7 (cnota)
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mrzeć…III 34 (każe żywot człowieczy) // nie żyć…I 44,41,59. 90 // odumrzeć 
…I 26,7 // pomarły…I 20,7 (przyjaciele) // przepaść…I 29,25,43(bis). 52; 
43,14,16 // skonać…I 43,20,869 

miejsce i czynność pochówku…I 13,2,17 (grobowce z prochami) (νεκροθῆκαι); 18,27,5 
(mary) (φοράδην); 29,26,68 (w tę samą mogiłę [złożyć siostry]) (ἐν τάφῳ τ[αὐτ]ῷ); 
36,7 (kamienie nagrobne) (πετραῖον σκόπελον) 

grób…I 6,4 (szczep męski ‒ opiekun rodzinnych ~) (τὸ ἄρσεν γένος ‒ πατρῴων τάφων 
τιμάορον); 20,12,5 (obiaty spełniać na ~, jak się godzi) (δ[ωρ]ήματα / ὅπως [γ]
ένηται κἀποπληρωθῇ τάφος); 29,14,33 (wspólny dzielić z wieloma) (πολλῶν 
μέτα / τύμβον τε κοινὸν ἔλαχον), 25,37 (obłąkany) (†δραμωνφρ[…]μανει τάφῳ); 
40,13,207 (w jakim ~) (ποίῳ τάφῳ); III 144 (żaden druh nie będzie ~ wierny) 
(τύμβῳ γὰρ οὐδεὶς πιστὸς ἀνθρώπων φίλος) 

pogrzeb…I 33,6,12 (trudy ~) (ἐπικηδείους πόνους) 
pogrzebać / pochować…I 28,1 (nikczemnik gdzie ~ swą naturę); 29,26,67 

(rozkaźnik); 43,20,922 (dzieci). 929 (pozwolić); 44,41,109 (żonę). 142 
(żonę)

osoba zadająca śmierć…I 5,5 (mężobójca) (ἀνθρωποκτόνος); 38,9 (morderca) (αὐθένται) 
zabójca, zabójczyni…I 29,26,92 (na cześć ~ przyjąć imię) (κεκλήσθαι δὲ τοῦ κτανόντος 

οὕνεκα); 40,4,75 (zwierząt ~ myśliwi) (κυνα- / γοὶ… θηροφόνοι); 43,20,840 (mieć za 
~ dziecka) (εἰ δὲ κτανεῖν τὸ τέκνον οὐκ ὀρθῶς δοκῶ) 

zbrodniarz, zbrodniarka…I 13,5,32 (najgorszy z ludzi) (apostrofa) (ὦ κάκιστ᾿ ἀνδρῶν 
φρονῶν). 46 (chwyćcie ~) (λάζυσθε τὴν πανο[ῦργον); 23,1,18 (jego ręce) (φόνον 
ἐμῆς χειρός); 45,16 (nie zna litości) (οὐ τῶν κακούργων οἶκτος) 

zbrodniczy…I 26,1,88 (ręka); 44,41,97 (szał); 50,12 (zmaza)
sposoby zadawania śmierci

gubić / zgubić (kogo lub się)…I 8,6 (kto Edypa, kogo Edyp); 13,5,34 (ty ~ mnie); 
29,14,17 (jakże wszystkich); 40,14,224 (Helios oboje); 43,20,835; 
46,6 (zawiść umysł wielu); 49,36 (gniew i tępota wielu); III 141 
(sami się ~, więcej pragnąc)

zgubny…I 3,4 (majątek i brak doświadczenia) (σκαιός); 29,25,40 (podmu-
chy); 40,14,226 (Apollo-Zgubny) (Ἀπόλλων ὀρθῶς καλῇ). 278 (gromy 
Dzeusowe)

wygubić…I 2,6 (wielu ~ oddech gromu); 49,26 (Dike ~ złych)
zguba (‘doprowadzenie do upadku, klęski; stracenie czego’)…I 15,2 (starość ~ dla 

kogo); 31,3,8 (obmyślić ~ biednej); 33,29,14; 35,1 (podli ~ dla państwa); 
45,3 (wahanie ~ ludzi)

kamienować…III 12 (λευσμοῦ τυχεῖν) 
kaźń…I 43,20,853 
mordować…I 14,10,6 (setki ludzi); 33,36 (nie wolno błagalnika) 

mord…I 13,5,37 (wszelakie) (μιαιφόν᾿ ἔργα); 20,12,1 (φόνῳ) 
polec…I 29,26,[101] 
rzeź…I 13,5,37 (ludobójcze) (σφαγαὶ ἀνδροκτόνοι); 43,12,15 (σφαγα[….]λον) 
sczeznąć…I 45,14; II 8,1 
skok ze skały…III 134 (πετρῶν ῥίπτειν ἄπο) 
stryczek…I 29,19,26 (ἀγχόναι); III 134 (δεῖν δ᾿ ἀγχονῶν) 
ubić…I 42,6,31 
wbić na pal…III 12 (σκόλοπος τυχεῖν) 
zabijanie / zabójstwa…I 14,4 (rozstrzyga podstęp) (φόνια); 42,6,38 (niewolników) 

(δούλους φονε[ύειν) 
zabi(ja)ć)…I 1,3 (przyjaciół); 7,8 (córkę [córki]); 26,1,20 (Arystomacha ~ 

Polifont). 70 (wroga z matki pomocą), 2 (mąż zamierzał żonę); 
31,3,[12]. 14; 33,27,21 (niewolnika); 34,8(bis) (słowika [Sokrate-
sa?]); 42,6,[16] (tych, których najmniej się godzi), 16 (Alastora 
nie śmieć); 43,9,2 (mąż ~ łowczynię Prokris), 20,[833] (Ofelte-
sa). 836 (Eurydyka ~ czy zamierza Hypsipylę). 867 (czy umyślnie 
dziecko), 27,1596 (czy nakazano ojca). 1599 (mężów w łożach); 
49,37,3; III 94 (przyszłość)

matkę…I 8,3; 14,20 
syna, synów…I 26,1,24 (dwóch Arystomacha); 37,17 (Minosa)
(za co)…I 33,37 (za słowa), 38 (za zalety)

nie zabić…I 35,2 (ojca)
zginąć / zabitym zostać…I 26,8 (dzieci Nioby); 29,14,24 (z obawy, że ~, nie 

posłać w bój syna); 33,5,7 (ponoć dziecko), 29,4 (musi); 36,18,9 (wraz 
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z [kim?]); 40,14,216 (wykrzyknienie); 43,18,[17]; 44,41,8 (trzeba). 93 (Dirka 
przez Amfiona i Dzetosa)

zagłada…I 21,7 (widzę, że dosięga podłych) (ὁρῶ βροτῶν / πίπτοντας); 48,1 (nieść ~ 
miastu) (τῇ πόλει μὲν οὖν νόσος / τόδ᾿ ἐστί) 

zbrodnia…I 43,27,1598 (pomyśleć o ~ ze zgrozą) (τὰ κακά); 46,2,[20] (córa skalana ~)  
(ἡ μιαιφ[όνος κόρη) 

zgładzić → nie zgładzić…I 41,10 (złej żony przez wzgląd na co)
trup…I 36,7 (bezczeszczone) (ἀτιμάζων νέκυν); 40,14,216 (wnieść do domu) (νέκυς); II 5,1 

(nie ~ słać do Hadesu) (πέμψεις δ᾿ ἐς Ἅιδου… κοὐ τεθνηκότα) 
martwy…I 20,12,12; 40,14,277; III 2
poległy…I 29,22,19 (zebrać ~ z pola); 47,1 (na polu walki); 48,1 (Bój obdarza ~ 

sławą)
umarły…I 26,6; 40,14,214; 44,41,89; 46,2,10; III 8 (siedliska ~); 151,9 (duszę ~ 

wysłać na blask słońca)
zabity…I 26,1,23; 44,41,9 
zmarły…I 26,1,17; 33,6,18; 38,4 (czcze wydatki na ~); 39,7,25 (podróż do ~ bliska); 

40,13,211; 42,1 (nie pozwalać umrzeć ~), 6,30 (oddać ciało ~); 44,41,95 (dowie-
dzieć się czego od ~); 45,2 (łup po ~); 48,9(bis) (lojalność wobec ~)

śmiertelny patrz człowiek
śniegi patrz zjawiska atmosferyczne
śnieżnobiały patrz kolory i odcienie
śpieszyć (się)…I 14,{24} (rozkaźnik); 31,3,8; 34,10,16 (rozkaźnik); 40,4,76 (na łowy). 111‒112 

(rozkaźnik)
pośpiech…I 9,27,42 (kiedy dobry); 43,20,878 (pozbyć się ~)

śpiew…I 26,6 (wynieść umarłego z domu ze ~); 40,4,101 (w końcu usłyszeć ~), 14,218 (prze-
wodzić ~ weselnym)

śpiewać / zaśpiewać…I 13,4,5; 26,1,84 (melodyjnie); 29,21, 22,6; 39,7,8 (pean nie 
weselny, lecz więzienny); 40,4,67 (słowik delikatną melodię). 90 (hymen panom), 
14,231 (śluby króla). 248 (pieśń świętą); 41,1,17 (hymny wieszcze śmiertelni-
kom); 43,7,11 (Muza każe komu). 14 (melodię). 21 (o wiosłach pięćdziesięciu); 
44,11 (w te tony), 23 (o rzeczach mądrych) 

melodia…I 40,4,68; 43,7,14 (μελῳδός) 
melodyjnie…I 26,1,84 

nucić…I 43,7,11 (do snu kołysankę)
pieśń…I 26,10,7 (pląsy wśród ~); 35,8 (Afrodyty); 40,4,90 (radości), 14,248 (święta); 

43,7,9 (tkackie) (ἱστότονος), 9,4 (opłakać kogo w ~). 6; 44,5 (miłość do ~), 10 
(zasmakować w ~ i na nie polować), 41,83 (przedśmiertna)

gatunki
hymen…I 40,4,90, 14,227. [290]. [296] // hymn…I 29,22,6 (zwycięski); 41,1,16 

(wieszcze); 44,41,121; 46,2,27, 4 (hymnotwórczy) // kołysanka…I 43,7,12 
(εἰς ὕπνον… πρόσφορα) // pean…I 39,7,6‒7 (weselny, więzienny) // śpiewy 
weselne…I 40,14,217‒218 

śpiewka patrz mowa
świadek…I 15,9 (sprzeczne wersje ~) (μαρτύρες); 33,39 (niech ~ będzie Dzeus Opiekun) 

(μαρτύρομαι δὲ Ζηνὸς Ἑρκείου); 42,2,4 (umowy bez ~) (ξυμβόλαι ἀμάρτυρα); 43,20,849 
(czyich nieszczęść) (μάρτυρ ἐμῶν κακῶν) 

świadczyć…I 29,14,1 (szczodrze dobrodziejstwa). 2 (z ociąganiem); 37,21 (przysłu-
gi żywym)

doświadczyć patrz doświadczenie
wyświadczyć → nie wyświadczyć…I 18,11 (skąpiec ~ dobra)

świadectwo…I 15,7 (πεῖρα) (nie podać ~), 8 (τεκμήρια) (dzięki ~ można pojąć niewidzial-
ne); 33,20 (czasu) (τεκμήριον) 

świadomość…I 9,1,7 (ujrzeć świat) (γίγνομαι), 3 (być tym, kim się jest) (εἶναι μὲν ὅσπερ εἰμί) 
świadomy…I 43,20,868 (przychodzić ~) (εἰδώς); II 5,1 (~ jestem, że czeka mnie kres) 

(τὸ τέρθρον μοι δῆλον); III 29 (cierpień) (ὁρῶντες) 
nieświadomość…I 44,29 (szczęściem w nieszczęściu) (ἀγνωσία)

nieświadomy…I 43,17,8 (cierpień) (ἄπειρος) 
świat…I 42,2,27 (co na ~ najgorsze) (οὐδὲν γίγνεται); II 7,7 (największy na ~ wróg dla podłych) 

(κατὰ χθόνα) 
przyjść na ~ / wydać na ~ patrz rodzić (się)
ujrzeć ~ patrz świadomość

światło…I 29,22,20 (oglądać, tj. ‘żyć’); 37,20 (w ~); 43,3, 20,833 (oczu); 44,41,[134] (dobywać 
na ~); 46,2,9 (odbijać)
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~ dnia…I 12,1; 14,11; 37,13, 19; 44,41,8 
~ słońca / słoneczne…I 15,13,11; 39,7,23 
wydać na ~ patrz rodzić (się)

świątynia patrz kult
świetne urodzenie / świetny patrz ród / pochodzenie / dobre
święty patrz kult
świt patrz astronomia / dzień / pory dnia

tabliczka patrz przedmioty
tajemnica / sekret…I 18,{18} (całe miasto pozna ~); 40,14,225 (znać ~ bogów); II 5,5(bis) (~ pa- 

nów służący ma utrzymywać w ~)
potajemnie…I 9,1,5 (zrodzić) // skryty…I 21,5 (rzeczy) // taj(em)ny…I 18,18 (le-

piej tego, co ~, nie znać); 29,26,110 
zataić…I 18,23 (klęski)

nie zataić…I 18,12 ([dobra] służąca rzeczy słusznej)
talent…III 21 (wymowy) (εὔγλωσσον μέλος) 
taniec…I 29,22,10 (przyłączyć się do kogo w ~). 80 (święte ~ korowodów dziewcząt)

taneczny…I 39,7,1 (pląs)
tańczyć…I 40,14,246 (rozkazać ~ dla bogów)

tarcza patrz uzbrojenie
tchnienie…I 44,5 (boskie) (πνεῦμα); III 30 (życiodajne) (πνοή) 

tchnąć…III 44 (podwójnym tchem) (δισσὰ πνεύματα πνεῖν) 
wytchnienie…I 39,21 (od trosk dać kochankom) (μοχθέω μόχθους) 

tchórz / tchórzliwy / tchórzostwo patrz określenia cech / negatywnych
teraz patrz czas / określenia względne
teść patrz rodzina
tępy / tępota patrz głupi
tęsknota…I 26,1,86 (jęczeć w ~ po synu) (παιδ]ὸς οὗ πόθωι στ[έ]νει(ς)) 

tęsknić…I 26,10,3 (za Ejreną) (ζῆλός μοι σέθεν) 
tężyzna patrz siła
tkacki patrz prząść
tłum patrz zgromadzenie
tłumacz…I 39,12 (milczenie ~ słów) (ἑρμηνεύς)

tłumaczyć…I 42,2,14 (kobiety ~ myśli Loksjasza) (προφητεύω) 
wytłumaczyć…I 29,16 (rozkaźnik) 

tony patrz dźwięk
topór patrz uzbrojenie
towar / ładunek…I 10,14 (mieć na lądzie, żeglować na nogach) (ὁ φόρτος); 43,27,1608 (smutny 

~ morskiego handlu) (νάϊος μέλεος ἐμπολή) 
towarzysz…I 12,7 (Wstyd ~ śmiertelnych) (apostrofa) (ὦ πότνι᾿ Ἀιδώς); 31/32,1 (łoża) (εὐναῖος 

πόσις); 40,9 (bogactwo ślepe jest ~ bogaczom) (ὄλβος αὐτοῖς τυφλὸς συνηρεφεῖ); 
44,25 (gadulstwo złym ~) (τὸ δ᾿ ἐκλαλοῦν… / κακὸν δ᾿ ὁμίλημα) 

towarzystwo…I 15,9 (nikczemnych upodobać sobie) (ὄστις δ᾿ ὁμιλῶν ἥδεται κακοῖς ἀνήρ); 
29,19,21 (starszych ludzi należy wybierać) (ὁμιλία); III 91 (złe psuje obyczaj) (ὀμιλίαι 
κακαί) 

towarzyszyć / przestawać z / stowarzyszać się…I 5,10 (zacnymi i mądrymi od czego 
lepsze); 14,8 (podły chętnie ~ z podłym); II 6,8; III 59 (ludziom dobrym ~ rozsądek)

trafi(a)ć (1) (się) / przytrafić się (‘zdarzać się, nadarzać się’)…I 1,8 (podły ~ wśród innych); 
14,13 (na przeszkody); 34,6 (mądry ~ z rzadka); 43,27,1604 (gdzie); III 63 (coś złego)

trafić (2) (‘osiągać cel, ugodzić w cel’) → utrafić…I 3,2; 20,3 
triumf patrz zwycięstwo / oznaki zwycięstwa
tron patrz władza / oznaki władzy
tropajon patrz zwycięstwo
troska patrz nieszczęście
trójząb patrz przedmioty
trucizna…I 7,5 (od żony) (φάρμακα) 
trud…I 2,2 (czyim rodzicem); 6,16 (miłość leniwa stroni od ~); 7,3 (wstyd, gdy młody unika 

~); 10,3 (dawna chwała ~); 15,1 (bogactwo wnosi ~ w życie); 23,7 (w sa-
motności); 26,10,5 (starość przygniata ~); 29,20 (~ przynoszą dobra), 26,86 
(owoc ~ pszczół); 31,1 (żeglować po morzu ~); 33,6,10 (czekają). 12 (po-
grzebu), 41 (kto zamyślił ~ Hellenom); 37,10 (jakie potomstwo z matki 
i ojca zaprawionych w ~), 14 (pilny ~ czółenka); 39,23 (ulżyć komu po ~); 
42,2,6; 43,8,16 (opiewać ~), 10,21 (co nie jest ~), 27,1628; 45,9 (miła od-
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miana wśród ~); 47,5 (podjęty w porę); 48,13 (straszliwy); 49,11 (co żąda 
niezliczonych ~), 12 (rodzą męską dzielność); III 31 (zapłata za ~ skąd); 
34 (żywot człowieczy pełen ~); 39 (~ myśli); 60,2. 3 (kto gotów podjąć ~); 
66 (życie zna tylko ~); 118 (rodzą waleczność mężczyzny); 125 (daremny) 
(μοχθοῦμεν ἄλλως); 151,13 (cieszenie się ulgą po ~)

bez ~ nie ma sławy…I 39,17; 49,15 
trudność…I 14,13 (napotkać i pokonać) (οὑντυγχάνων / τὰ πράγματ᾿ ὀρθῶς ἢν τιθῇ); III 43  

(w wysłowieniu) (ἀδυναμ‹ε›ῖν ἐν τῷ λέγειν) 
trudzić się…I 9,5 (konieczne); 11,18 (w więzach); 34,5 (wszyscy ~ dla pieniędzy); 

42,8 (darmo); 44,18 (choć się nie musi); 49,15 (~ to słuszne)
bóg pomaga takiemu, który sam ~…I 12,8; 47,7 
na próżno (wielce)…I 17,1; III 60,6

trudny / trudno…I 17,5 (o ślub); 29,12 (oceniać wstyd); 47,9,1 (pola do 
orki); III 143 (chwile przeżywać) 

natrudzić się…I 49,13 (by zyskać sławę)
utrudzony…I 33,26,2 (Hektor) 

wysiłek…I 30,3 (co daje) (οὔτε χωρὶς πόνου γένοιτο); 49,10 (złowi się ~ sukces) (τὰς τῦχας ἐκ 
τῶν πόνων / θηρᾶν); III 84 (wyczerpywać wśród ~ każdy dzień) (ἀντλή[σαν] ἡμέρας 
[πόν]ον); 111 (nie szczędzić ~) (μὴ κάμνε) 

bez ~…I 7,3 (nie można zdobyć szczęścia) (μὴ καμών); 10,1 (wieść dolę najmędrszego 
z ludzi) (ἀπραγμόνως) 

patrz stopniowanie / najtrudniej / najtrudniejszy / trudniej
trup patrz śmierć
trwoga patrz strach
tryb życia patrz życie
trzcina patrz rośliny / gatunki
trzewia patrz ciało / organy
trzoda patrz zwierzęta / bydło
tułać się…I 9,25,56 (płacząc) (κλαίω[ν] πλανήσεις [) 
tunika patrz ubranie
tusz patrz kolory i odcienie / czarny
twardość…II 7,8 (okazać swą) (γίγνου θρασύ) 

twardy…III 102 (prawda) (σκλήρ᾿ ἀληθῆ) 
twarz patrz ciało
twierdza patrz architektura / typy budowli
twierdzenie…I 50,3 (ileż w tym ~ prawdy) (ὡς ἀληθὲς ἦν ἄρα) 

twierdzić (co / że)…I 6,15; 14,10,5; 21,7; 26,2; 31/32,6; 41,1,1 (zgodnie z prawdą co); 
42,6,41; 43,20,866; 46,21; III 134

tymczasem patrz czas / określenia względne
tyran patrz władca
tyrania patrz stosunki społeczne
tyrsy patrz kult / przybory

ubogi / ubóstwo patrz bieda
ubranie / okrycie…I 20,11 (bez ~) (ἀθράνευτον); 43,9,12 (być odzianym w doryckie ~) (Δωρίδι

 πέπλων / ἐσθῆτι) 
strój…I 13,5,13 (przepych ~ oślepił) (ὡς εὐπρεπὴς μὲν ἐν πέπλοισιν ἦν ἰδεῖν); II 7,1 

(świetny ~) (στολήν / ἰδόντι λαμπρός) 
szaty…I 7,1 (królewskie) (.]. βασιλικ[); 9,2 (ubogie strzępy ~) (πτώχ᾿ ἀμφίβληστρα ῥάκη); 

13,2,16 (śnieżnobiałe) (πάλλευκα δ᾿ ἔχων εἵματα) 
elementy (sandał)…I 37,15 (πέδιλοι); 39,9 (~ lotne przyniosły) (ἀφίγμεθα / ταχεῖ πεδίλῳ); 

43,7,38 (w jednym) (μονοβάμονε[ς) 
rodzaje…I 1,5 (chlajna) (); 18,27,11 (peplosy niech kogo nie kryją) (μὴ καὶ λεληθὼς ἐν 

πέπλοισιν[); 50,11 (tunikę tylko mieć na grzbiecie) (ὡς ἄπεπλον… σῶμ᾿ ἔχεις σέθεν); II 2 
i 3,1,12 (płaszcze marne, wyleniałe) (τρίβωνες ἐκβαλόντες κρόκας) 

uchybić…I 36,20 (baczyć, by w niczym nie)
uciecha patrz śmiech
uciekać / uciec…I 6,16 (przed trudami); 23,1,17 (musieć); 29,25,45 (rozkaźnik); 42,6,33 (każdy 

gdzie indziej); 43,17,5; 44,41,1. 5 (nie ma jak). 70 (z domu); 49,5 (bogactwo ~ 
w dal)

nie uciekać…III 19,10 (przed miłością)
uciekinierzy…I 9,27,9 (φυγάδες) 

uciszyć patrz cisza
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uczcić patrz cześć
uczciwy / uczciwość patrz określenia cech / pozytywnych
uczta patrz jedzenie
uczucie…I 3,5 (jakim ~ bóg zauroczył ludzi) (φίλτρον); 11,4 (oby nigdy nie pchnęło w głup-

stwo) (ἔρως) 
patrz miłość

uczyć / nauczyć…I 9,18 (potrzeba ~); 23,2 (jak być poetą ~ Eros); 26,9 (losy ~ być mądrą); 
39,21(bis) (przestać ~ ; ~ kochać); 43,27,1622 (gry na cytrze); III 49 (dzień każ-
dy ~ czegoś nowego); 127,1 

nie nauczyć się…I 44,34 // nieuctwo…I 44,21 (idące z głupotą największym złem) 
// nieuk …I 46,13 (σκαιός)

ćwiczyć (się) / ćwiczenie…I 43,27,1623 (w Aresowej sztuce); 44,6 (w jakiejś dziedzinie), 
11 (rozkaźnik) 

nie ćwiczyć…I 9,27,41 (żaden hoplita)
udręczyć patrz dręczyć
ufać → nie ufać…III 105 (cierpiącemu sercu)
ugościć patrz gość
ujawni(a)ć patrz jawić się
ujrzeć patrz świadomość

(świat) patrz rodzić (się)
ukarać patrz karać
ukochany patrz miłość
ukojenie…I 43,7,10 (Lemnos ~ Muza każe śpiewać) (παραμύθια) 
ukraść patrz kradzież
ukryć…I 7,2 (nieszczęście i hańbę); 13,5,3 (nieszczęścia). 30 (dopust boga); 40,14,234 (kogo 

w eterze). 273; 45,3 (kogo gdzie i jak) 
ukryć się / być ukrytym…I 27,29; 42,6,2. [35] 

ukwiecony patrz kwitnąć
uleczyć patrz leczyć
ulewa patrz zjawiska atmosferyczne
ułatwienie patrz łatwo
umarły patrz śmierć / trup
umieć…I 9,18 (być przebiegłym); 10,12 (trzymać się zdrowego rozsądku); 11,16 (wiele mówić 

cechą tyrana); 18,20 (zachować się jak wolny człowiek); 27,17 (kto ~ cieszyć 
najbardziej); 29,14,19 (liczyć), 19,2 (myśleć); 38,5 (zadbać o korzyści)

nie umieć…I 6,9 (powiedzieć czego); 21,2 (robić, tylko radzić); 27,4 (powiedzieć 
czego na pewno); 33,13 (żyć z ludźmi)

potrafić…I 10,9 (tylko nakłaniać słowem); 15,10 (gładko przemawiać); 21,2 (zmiany 
losu znosić godnie); 27,26 (ciężar losu najlepiej znieść)

nie potrafić…I 50,9 (umysł ~ powiedzieć, co zechce); II 2 i 3,1,3 (sportowcy ~ rzą-
dzić domem)

umowy…I 42,2,4 (ξυμβόλαια) 
umrzeć patrz śmierć
umysł patrz rozum
umywać patrz myć
unikać…I 7,3 (wstyd ~ trudu); 13,2,16 (narodzin śmiertelnych i grobowców z prochami); 22,8 

(Afrodyty); 29,19,22 (rozkaźnik); 38,9 (chcieć ~ śmierci); 44,41,105 (strasznego 
nieszczęścia); III 93 (rozkaźnik) 

nie uniknąć…I 29,19,17 (wzgardy); 43,20,[921] (cierpień)
nieunikniony…I 43,20,{927a} (nic nie jest straszne, co ~) ({δεινὸν γὰρ οὐδὲν τῶν 

ἀναγκαίων βροτοῖς}) 
stronić…I 12,4 (nazbyt od spraw Kiprydy); 27,10 (starość ~ od spraw Kiprydy) 

upadek (‘klęska, ruina, niepowodzenie’)…I 27,22 (przywodzi ludzi do ~ co) (σφάλλει βροτούς) 
upaść / upadać (także przenośnie)…I 15,13,6 (nisko); 29,22,[15], 25,27; 40,5,143, 14,220 (kilka 

kropli krwi na ziemię); 42,6,47 (nadzieje wszystkie); 49,28 (kto był szczęśliwy, ~)
nie upaść…I 42,4 

podupadać…I 44,22 (majątek) 
upadły patrz określenia cech / negatywnych
upał patrz zjawiska atmosferyczne
upamiętniać patrz pamiętać
upilnować patrz pilnować
upodobać (sobie) patrz podobać się
uratować patrz ratunek
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uroda patrz ciało
urodzenie patrz ród / pochodzenie
urodzić patrz rodzić
urwiska patrz geografia / krajobraz
urząd patrz stosunki społeczne
uskrzydlona patrz zwierzęta / części ciała / skrzydło
usłyszeć patrz słuchać
usta patrz ciało / twarz
ustawić (się)…I 9,26,17 (orszak); 44,41,66 (dobrze); 46,2,3 (frg. 2)
ustępować…I 15,14; 23,1,13 (rozkaźnik) 
usypiać patrz sypiać
uszczęśliwiać patrz szczęście
uśpiony patrz sen
utopić…I 13,5,36 (w morzu)
utrafić patrz trafić
utrudzony patrz trud
uwieńczyć / uwieńczony patrz nagroda / wieniec
uwierzyć patrz wiara
uwolnić patrz wolność
uzbrojenie / oręż / broń…I 9,1,15 (orężna siła) (πολλοῖς σὺν ὅπλοις); 14,17 (synowie godni nosić ~)  

(παῖδες εἰς ἀλκὴν δορός); 37,9 (gdyby spodobała się kobietom) (ὅπλα); 43,7,30 (spiżowy) 
(χάλκεα ὅπλα) 

grot patrz metale / żelazo
łuk (τόξα)…I 37,15; 40,19 (wygięty z derenia) (εὐάγκαλος τόξος κρανείας); 43,7,37 (złocone) 

(χρύσεα); III 114 
miecz (także przenośnie)…I 26,1,55 (ξίφος); II 5,3 (rękojeść ~) (φάσγανον)
ostrze…I 9,32 (jego opiłki) (λόγχη); 40,14,283 (σφαγαί). 284 (σφαγαί) 
oszczep…I 42,6,1 (βέλος μ]εθεὶς ἐμοί). 11 (δόρυ) 
oznaki…I 43,7,36 (σάματα) 
pociski…I 20,3 (τοξεύματα)
rydwan (ἅρματα)…I 8,4; 14,30; 40,1‒2 (czterokonny Heliosa) (τέθριππα ἅρματα) 
strzała (także przenośnie)…I 26,8 (τοξεύματα); 42,2,2 (τόξευμα), 6,27 (βέλη); 43,20,[907] (wy-

puścić) (ἐτόξευσα); III 1 (~ żądzy godzi się we władzę) (τοξεύεται); 127,13 (οἰστός) 
tarany…II 6,9 (ἔμβολα)
tarcza / puklerz (ἀσπίς)…I 29,21 (πέλτη), 26,82; 36,2; 37,15 (πέλτη); 44,8; II 2 i 3,1,20 
topór…I 9,12 (πέλεκυς); 37,15 (dwusieczny) (πελέκεως δίστομος γένυς)
włócznia (δόρυ)…I 6,5 (λόγχη); 9,11; 14,10,12 (λόγχη); 29,14,25, 21; 36,7; 42,6,[6] (λόγχαι). 

[29] (λόγχη); 43,12,18; 48,4; III 114 (robić nią)
drzewce (ξύλον)…I 37,16; II 7,1 

uzda patrz przedmioty
uzdrawiać patrz leczyć
uznać patrz znać

wada / skaza…I 44,40 (kto z nas bez ~) (κακός); 46,13 (w każdym jakaś) (νόσος)
wahanie…I 45,3 (zgubą ludzi) (δόκησις) 
waleczność patrz określenia cech / pozytywnych / męstwo
walka / walczyć patrz wojna
waśnie patrz kłótnie
ważyć się (na co) patrz określenia cech / pozytywnych / dzielny
wądoły patrz geografia / krajobraz
wątroba patrz ciało / organy
wąż patrz zwierzęta / gatunki
wbić na pal patrz śmierć / sposoby zadawania śmierci
wchodzić / wejść…I 9,26,15 (móc); 36,20 (w dom szlachetny); 44,41,103 (w łoże Dzeusa); 

49,1 (do Argos); II 7,9
nie wchodzić…I 43,18,6 (do środka)

wcześniej patrz czas / określenia względne
wdowa patrz rodzina
wdzięczność…I 1,4 (wśród powodzenia); 39,21 (nie oczekiwać ~); 43,27,1584 (dowód ~). 1620

(okazać ojcu)
wdzięczny…I 26,10,6 (wiosna); 42,6,30 (ciało)

odwdzięczyć się…I 43,24,[17] (niani) // zawdzięczać…I 1,4 (sobie szczęście)
wejście patrz architektura / elementy składowe
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wejść patrz wchodzić
weselny patrz rodzina / małżeństwo / ślub
wędrowiec patrz podróż
węgle…II 7,6 (kłaść na ~) (καταίθω) 
wiać patrz zjawiska atmosferyczne / wiatr
wiara

przechodzi ~…I 13,5,19 // nie do ~…I 13,5,11; 17,6
wierzyć…I 12,12 (kobiecie; rozkaźnik), 14 (ludzie nie wiedzą w co); 14,10,3 (w dawne 

bajdurzenia); 17,1 (nadziei); 22,12 (kobiecie; rozkaźnik); 29,22,21 (że zmar-
li z honorem bardziej są żywi niż żyjący w hańbie); 49,26 (że przemoże się 
zamysły bogów); III 127,10 (że czyni się rozsądnie)

nie wierzyć…I 44,33 (że Dzeus wstąpił w czyje łoże); III 20,5 (tylko słowom; 
rozkaźnik) 

powierzać…III 37 (siebie nadziejom)
uwierzyć…I 9,20 (być skłonnym) (πείθεσθαι); 50,14,6 (niewolnikowi kto)
wiarygodny…I 43,20,850 (świadek) (μάρτυρ σαφέστατος) 

wiatr / wicher patrz zjawiska atmosferyczne
wiatyk patrz przedmioty
wiązadła patrz żegluga / osprzęt
widok…I 10,4 (wstrętny); 12,1 (słodki); 24,3 (nie cieszył przyjaciół); 43,20,[906]; II 7,1 (budzi 

strach) 
widzieć / widać / widywać…I 9,25,100; 14,6 (sprawiedliwości obrońców), 11 (jak 

czci się podłych), 14 (tysiące odmian losu); 15,13,1 (w mieście ~ śle-
pego). 7 (kolejny dzień); 20,12,12; 22,2,4 (znak wyraźny), 6,[5]; 24,1 
(grupę zawodników); 27,29 (Czas wszystko); 29,14,37 (cóż można 
złego w czym), 25,38 (delikatne członki); 33,5,11 (córkę czyją); 38,1 
(orła); 39,10 (brzeg urwisty); 40,3,16; 42,6,[38]; 43,9,11 (przyby-
szów). 17 (wędrowiec pustkowia), 20,860 (kogo w więzach). 864 (los 
przez dymy ofiarne). 877 (prawdziwie); 46,18 (sprawiedliwość przez 
ciemność); 47,9,12 (Elidę); 49,26 (Dike, kogo ma karać); III 79 (Bo-
gowie nędzę ludzi); 83 (bogowie dalej) 

(jak ~ / ~ jak)…I 9,27,46; 12,5; 18,16; 39,29; III 118 
(‘obserwować co’)…I 6,11; 12,5; 18,16; 21,1, 7; 29,22,11; 39,22; 42,6,[34];

50,9 
(pytanie)…I 39,7,1; 44,41,85; 50,5 

nie widzieć / nie widać…I 1,9 (czynu); 9,27,40 (gromad wiośla-
rzy); 39,35 (dokąd Mojra wiedzie losy); 40,14,256 (ognia); 
43,20,847. 851; III 24 (zacnego męża żyjącego w obcym 
kraju); 107 (własnych błędów) 

(pytanie)…I 40,14,261; 44,30; III 20,1 
widz…I 22,6,4 (θεατὴς) 
widzialny…I 21,5 (z rzeczy ~ o czym sądzić) (τὰ παρόντα) 

niewidzialny…I 15,8 (można pojąć ~ dzięki świadectwom); 43,21,1104; 
49,26 (Dike)

widoczny…I 9,27,20 (kurs); 40,14,215 (para). 255 (w krąg)
wzrok…I 39,38 (zmącony) (ἀμβλωπὸς ὄψις); 43,4 (podnosić ku niebu) (πρὸς αἰθέρ᾿), 

7,24 (smoka) (ὄμμα δράκοντος), 20,875 (~ Amfiaraosa jak zwykli nazywać Grecy) 
(ὄμμα); III 127,7 (nasycić) (ὄψις) 

oglądać / obejrzeć…I 14,11 (światło dnia); 29,22,20 (światło); 45,2 (łup po zmarłych); 
III 127,6 (wszystko)

patrzeć / popatrzeć…I 18,5 (na jedną tylko żonę), 20 (gdy można); 20,12,18; 31,3,17 
(prosto w oczy); 41,7,3 (Dzeus na tabliczki); 42,6,10 (w swych druhów oblicza); 
43,4 (rozkaźnik), 7,7. 30 (rozkaźnik); 44,45 (na gnuśność); 49,10 (rozkaźnik); II 5,2 
(zdają się posągi Dedala)

nie patrzeć (w przyszłość)…I 24,4 (tak chmurnie) (rozkaźnik); 33,10, 29,30 (rozkaźnik)
spojrzeć / spoglądać…I 9,28 (mieć śmiałość); 10,7 (rozkaźnik); 11,18 (na klęski najbliż-

szych); 32,3,19 (rozkaźnik); 40,5,156, 14,261 (rozkaźnik); 43,4 (rozkaźnik) 
nie spojrzeć…I 43,20,883 

spojrzenie…I 43,7,7 (εὐ- / ωποῖς), 20,875 (‒) 
zobaczyć / zoczyć…I 9,25,5; 13,5,12 (w byku co); 26,10,7 (pląsy); 31,3,13 (w kim męż-

czyznę); 41,7,7 (Dike); 43,7,2, 9,21 (dom ten), 14,[12]; 44,41,87 
wieczerza patrz jedzenie / pory posiłków
wieczór patrz astronomia / dzień / pory dnia
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wiedza…I 10,9 (o bogach) (θεῶν ἐπίστασθαι πέρι); 34,3 (o literach) (γράμματ᾿ εἰδέναι) 
wiedzieć…I 3,13 (rozkaźnik); 6,10 (pytanie); 7,6 (co z doświadczenia); 9,13 (czego się ży-

czy komu); 15,9,9 (co), 13,10 (czym jest życie); 17,1 (nic pewnego w tym, 
co ~), 6 (rozkaźnik); 18,20 (co przystoi ~ kobiecie szlachetnej); 19,3 (co do-
bre); 21,2 (to jedno); 27,9 (rozkaźnik), 21 (samemu najlepiej); 29,14,20 (co), 
26,81 (rozkaźnik). 98 (co trzeba uczynić dla kraju); 31/32,9 (kto ~, czy ‘żyć’ 
nie znaczy ‘umrzeć’); 33,5,4 (dobrze o czym); 37,24 (teraz co); 38,11 (kto 
~, czy ‘żyć’ to nie jest to samo co ‘umrzeć’); 39,28 (rozkaźnik); 40,4,53 (że 
Klimena nie mogłaby skłamać), 14,225 (że słusznie zowią Apollona Zgub-
nym). 323; 41,2 (tyle, co mówią); 42,7 (rozkaźnik); 43,17,9 (samemu co); 
44,41,59 (że już nie żyją); 46,8,9 (co znaczy być rozsądną); 49,22 (mądrzy 
~ co), 26 (Dike ~, kogo karać); II 2 i 3,1,26 (jak słowem zło powstrzymać); 
5,6 (co robić); III 50 (rozkaźnik); 87 (matka ~, że dzieci są jej); 123 (rozkaź-
nik); 128 (rozkaźnik); 131 (że syn czyj jest rozsądny)

nie wiedzieć…I 1,4 (co to wdzięczność); 8,2 (pytanie); 9,25,55; 12,14 (w co 
wierzyć); 31/32,8 (Dzeus ~, co jest słuszne); 42,6,40 (jaką miarą mierzyć 
szlachetność), 9 (co znaczy małżeństwo); 43,9,19 (gdzie się zwrócić); 44,29 
(to przyjemność); 45,13(bis) (co piękne; kto największym bogiem); 49,26 
(kiedy nadejdzie Dike); II 5,6 (jaką miarą mierzyć losy człowiecze); III 83 
(nikt ~ o czym); 99 (dotąd)

dowiedzieć się…I 33,20 (czego z czyjego świadectwa); 34,3 (o wszystkim); 36,21 
(rozkaźnik); 40,14,264; 44,41,92 (musieć czego). 93 (rozkaźnik). 95 (od zmarłych 
czego); III 151,10 (wyroków) 

wiedzie się patrz los / pomyślność
wiek patrz czas
wielkość…I 43,14,2 (μέ[γε]θος); 49,15 (wspiąć się na szczyt ~) (τῶν μεγίστων ὠρέξατο); 50,4 (na

minioną ~ już nie liczyć) (οὐκ ἄνω βλέπειν τύχης) 
wielki / wielce…I 6,5 (troską jest co); 9,4 (czyny); 11,8 (siła); 13,2,2 (Dzeus), 4,6 (frg. 1).  

6 (frg. 3); 14,11 (duma), 19 (co ~ z losów człowieczych, to czas obraca w ni-
cość); 15,13 (miłość życia); 17,1 (się trudzimy); 18,13 (nadzieja), 14 (zadanie); 
27,7 (szczęśliwy); 28,1 (ciemności); 29,12 (zło); 30,3(bis) (przedsięwzięcia; 
dom); 33,5,9, 11 (wojna); 36,19 (bóg); 40,5,138, 9,165 (głupota), 14,236 (król); 
43,9,43; 44,30 (zło); 46,8,10 (brzydki); 49,6 (ojcowie), 20 (siła), 34 (pożytki), 
35 (zysk); 50,6(bis) (to, co ~, ~ cierpi nieszczęścia); III 20,3 (Afrodyta); 44 
(bóg); 106 (uznać siebie ~) 

niewielki…I 49,8 (oddział)
wieniec / wieńczyć patrz nagroda
wierchy patrz geografia / góra
wierzyć patrz wiara
wieszczyć patrz wyrocznia
wieś…I 23,1,27 (pójść na ~ rzecz rozważyć) (εἰς ἀγρόν) 
wieść…I 6,5 (niesie) (αἶνος); 9,26,7 (niesie) (μῦθος); 27,3 (czy prawdziwa) (φάτις); 42,6,[46] 

(o braciach słyszeć); 43,27,1617 (złe) (κακὰ λέγεις)
wieścić…I 44,41,90 (nowe nieszczęście), 44 (wszystkim ludziom co)

pogłoska…I 49,2 (głosi znana) (λόγος)
więcierze patrz przedmioty
więdnąć patrz wzrastać
większy patrz stopniowanie
więzienie / loch…I 13,5,48 (zamknąć w ciemnym) (ἐς κρυπτ]ήριον); 38,9 (uniknąć ~ krzywo-

przysięstwem) (δεσμός) 
więzienny…I 39,7,7 (pean) (παιών δέσμιος) 

wilgoć / wilgotny patrz żywioły / woda
wina / przewiny…I 9,15 (krzywda nie większa od ~) (παθόντες οὐδὲν μᾶλλον ἢ δεδρακότες); 10,10 

(przyznać się zawczasu do ~) (ὑποφθὰς αὐτὸς ἠδικηκέναι); 13,5,21 (z jego ~ bóg mnie 
tak udręczył) (δαίμων ὁ τούδε κἄμ᾿ ἐ[νέπλησεν κα]κῶν). 34 (twoja) (σὴ γὰρ ἡ ᾿ξ[αμ]αρτία). 40 
(wolna i nieskalana żadną ~) (ἐλεύθεροι γὰρ κοὐδὲν ἠδικηκότες); 41,7,5 (nieba nie wystar-
czy na spisanie ~) (ἁμαρτίαι); 43,20,848 (być skazanym z twojej ~) (διὰ σὲ γὰρ διόλλυμαι); 
44,41,92 (z czyjej ~;) (πρὸς τοῦ;). 145 (dawne) (τὰ πρὶν πεπραγμένα); 49,30 (niegodziwe) 
(τὰ γὰρ οὐκ ὀρθῶς πρασσόμεν᾿) 

być winnym (‘takim, na którym ciąży wina’)…I 13,5,28; 14,9 (niektórym chorobom ludzie 
sami ~); 26,1,89 (tylu nieszczęść); 27,29 (krzywdy); III 74 (Dike nie przebije 
wątroby temu, kto ~); 92 (większości nieszczęść ~ sami ludzie)

bezwinny / niewinny / niewinnie…I 13,5,29 (matka); 43,20,845 (ginąć). 941 
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winien (‘mający obowiązek wykonania czego; taki, któremu uczynić wypada, jest pora’) patrz powinność
/ (po)winien

     (‘taki, na którym ciąży wina’) patrz wina / być winnym
winna latorośl / winorośl patrz rośliny / gatunki
wino / winny patrz jedzenie / picie
wiosła / wiosłować patrz żegluga / osprzęt
wiosna patrz pory roku
wioślarz patrz żegluga / funkcje
wkraść się patrz kradzież
władać patrz władza
władca (ἄναξ)…I 11,3 (okazywanie czci ~); 12,7 (apostrofa); 13,4,4 (apostrofa), 5,2 (apostrofa). 43 

(apostrofa). 50 (apostrofa); 20,11 (kogo nienawidzą) (κοίρανοι), 12,8 (co przystoi ~) 
(τύραννοι ἄνδρες); 23,9 (apostrofa); 26,1,78 (być pozbawionym ~); 33,15 (apostrofa), 
24 (nie wiedzie się ~); 36,8 (nie powinno być ~ bez praw), 9 (o co powinien za-
biegać) (τύραννος); 39,21 (apostrofa); 40,1‒2 (ziemi), 4,100 (gody dla ~) (ἀρχέται). 
102 (wychodzi oto z domu) (βασιλεύς), 5,126 (drugi) (‒); 44,1 (zamieszkujący rów-
niny koło Eleuter) (δεσπότης), 41,97 (apostrofa). 126 (apostrofa); 49,37,6 (apostrofa);  
II 4,1 (od wygody ~ zależy co) (δεσπόται); 5,5 (sekrety ~) (δεσπόται); III 116 (nie 
godzi się ~ wszczynać sporu z podłymi) (τύραννος) 

władczyni / pani (δέσποινα)…I 9,4; 18,15 (apostrofa) (ἄνασσα); 23,1,13; 29,26,118; 
40,14,229 (miłości) (πότνια). 231 (apostrofa) (πότνια). 268 (ognia; apostrofa) (πυρὸς 
δέσποινα); 43,9,23 (ciała), 18,[2], 20,836 (πότνια). 854 (apostrofa) (ἄνασσα). 886 (apo-
strofa) (γύνη). 920 (apostrofa) (γύνη)

król…I 17,9 (stać się ~) (τύραννος ἱζόμην); 26,1,93 (τυ]ράννων); 27,5 (mieć postać godną 
~) (εἶδος ἄξιον τυραννίδος); 30,1 (apostrofa) (δέσποτ᾿); 33,30,7 (πιδεσπο. [ [we-
dług J-L]); 40,5,125 (może się omylić) (προστάτης), 14,231 (śpiewać śluby ~) 
(‒). 236 (wielkigo ~ ojczyzny mojej dziś małżeństwem związać) (ἃ τὸν μεγὰν 
/ τᾶσδε πόλεως βασιλῆ νυμφεύεαι); 43,12,19 (czuwał ~ Adrastos) (βα[σ]ιλεύς); 
49,3,13 (‒); 50,5 (τύραννος) 

królowa / królewna (βασίλεια)…I 32,3,15; 33,30,6 (apostrofa) (δέσποινα [według 
J-L]); 40,14,276; 43,8,29 

królewski…I 1,1 (przed domem ~) (πρὸς μὲν δώμασιν τυραννικοῖς); 7,1 (szaty) (βασιλικ[); 
40,4,113‒114 (mowa) (†βασιλήϊον αὐδὰν†); 44,41,17 (z ~ berła sądzić co) (χρὴ 
δοξάσαι τυραννικῴ / σ]κ[ή]πτρῳ). 107 (i władzę królewską) ([καὶ χθον]ὸς μοναρχίαν) 

pan (δεσπότης, δεσπόται)…I 1,6 (nie należy wierzgać przeciw ościeniom ~); 3,15 (doga-
dzanie ~ przez spełnianie rozkazów); 5,13 (kobiety tchórzliwych ~ jakie); 
26,1,13. 17 (domu); 31,3,3 (apostrofa) (ἄναξ); 33,11 (ich ród), 12 (źle, gdy 
sługa góruje nad ~); 37,22(bis) (dobrzy); 40,4,90 (zaśpiewać im hymen) 
(ἄνακτες). 98 (mili), 14,233 (młody) (νεόζυγος). 240 (szczęśliwy) (‒). 252 (apo-
strofa) (δεσπότης). 285; 43,9,10 (gaju) (ἄλσος ἔχων). 24 (pastwisk); 44,41,108 
(apostrofa) (ἄναξ); 47,9,9 (κύριος); 50,8 (nieszczęścia ~); II 7,2 

pani…I 40,14,231 (apostrofa) (πότνια)
pański…I 18,27,7 (do siedziby ~) (πρὸς δεσπόσ[υνον δ]ῶμα) 

przywódca…I 44,19 (w kraju zbyt zuchwały) (προστάτης χθονός); III 119 (czego w ~ nie 
należy lubić) (χθονὸς στρατηλάτης) 

tyran…I 11,16 (co cechą ~) (τυραννικόν); 14,10,5 (mordują ludzi) (τυραννίς); 18,16 (rządy ~ dłu-
gie) (τυράννους διὰ μακρῶν ηὐξημένους); 35,1 (może obudzić się w obywatelu) (τύραννος) 

tyrania / tyrański (τυραννίς)…I 1,3 (~ władza najżałośniejsza); 45,14 
włodarz…I 49,4 (βασιλεύς)

władza / władanie…I 1,3 (tyrańska); 6,5 (kobiet nad mężczyznami); 9,1,1. 10 (oddanie ~); 
11,18 (utrata ~ i bogactwa); 12,19 (Erosa nad kobietami, mężczyznami 
i pośród bogów); 13,2,2 (stumiestnym grodem Krety) (ἀνάσσων); 15,4 (oj-
ciec pod ~ dzieci); 23,1,14 (zyskać ~); 29,19,24 (nie nadużywać ~); 30,3 
(~ daje wysiłek); 33,27,13 (za wiele ~); 35,1 (nie uzależniać ~ od ludu); 
40,7 (~ ojców dać synom), 13,[191]; 44,41,107 (królewska); 49,21 (mieć ~ 
za rzecz najlepszą po bogach); III 1 (trzeba się strzec przed ~); 115 (podli 
powinni być pod ~ lepszych)

wszechwładny…I 12,19 (Dzeus) (ὁ παγκρατὴς Ζεύς) 
władać…I 9,23 (Spartą, nie Mykenami; rozkaźnik) (κοσμεῖν); 18,20 (sobą); 26,1,57; 

37,1 (ziemią Etolii); 44,10 (człowiekiem ~ przyjemności)
panować…I 36,8 (bez praw nie jest słuszne)
rządzić / rządy…I 11,3; 15,4 (oddanie ~ synom); 18,13, 16 (długie tyranów); 

26,1,22 (przejąć); 27,9 (lud ~ bez bogatych); 32,3,36 (dobrze domem); 
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33,6,15 (miastem); 36,8 (równymi sobie); 40,7 (państwa); 42,9 (ko-
biety ~ w domu); 43,8,26 (rzucić darzące szczęściem); 44,41,138 (w tej 
ziemi); II 2 i 3,1,3 (sportowcy nie umieją domem). 25 (najlepiej); 5,8 
(bogaty ~ lepszymi); 7,3 (woleć bardziej, niż ulegać); III 33 (mną 
potrzeba); 85 (w domu); 114 (pierwszy/silniejszy ~ gorszymi)

rządzący…I 3,15 (zawsze podobać się ~) (ἀεὶ δ᾿ ἀρέσκειν τοῖς κρατοῦσι) 
zarządzać…I 44,21 (co ~ dobrze państwem i domem)

funkcje…I 43,9,28 (namiestnik) (κλῃδοῦχος) 
oznaki władzy

berło…I 41,1,5 (kraj podlega cały ~) (χθών σκήπτρων ἀκούει πᾶσα); 42,6,[20] (ni tron, ni 
~ nie należy się komu) (Kn: καὶ οὐ δεί τυρανν[; J-L: κοὐ δεί τύρανν[α σκῆπτρα καὶ θρόνους 
λαβεῖν); 44,41,17‒18 (jak należy sądzić z królewskiego ~) (εἰ χρὴ δοχάσαι τυραννικῷ 
/ σ]κ[ή]πτρῳ); III 151,7 (σκήπτρον) 

tron…I 28,8 (u ~ Dzeusa) (Διὸς παρὰ θρόνον); 42,6,[20] (θρόνοι); III 151,8 (w podzie-
miach Hadesa dzierżyć ~) (χθονίων θ᾿ Ἅιδῃ μετέχεις ἀρχῆς) 

własność patrz bogactwo
własny patrz ja
włochaty / włosy patrz ciało / włosy
włócznia patrz uzbrojenie
włócznicy patrz wojsko / rodzaje
wnętrze patrz architektura / elementy składowe
wnuki patrz rodzina
woda / wodny patrz żywioły
wodze patrz przedmioty
wojna…I 29,7 (z niesłusznej ~ nie wraca się cało) (οὐδεὶς στρατεύσας ἄδικα σῶς ἦλθεν πάλιν); 33,11 

(wielka ~ wytoczona niewolnikom przez niewolników) (πόλεμον αἴρονται μέγαν); 
44,21 (co największą siłą na ~) (εἴς πόλεμον); III 71 (ciężkie bratobójcze) (χαλεποὶ 
πόλεμοι ἀδελφῶν) 

domowy…I 36,10 (gdzie lubi wybuchać) (οἰκεῖος πόλεμος); II 2 i 3,1,27 (spory i ~ 
łagodzić słowem) (μύθοις ἀπαλλάσσει μάχας τ᾿ ἀθαιρῶν καὶ στάσεις) 

wszczynać…I 11,7 (~ ją przymuszona miłość) ([Κύπρις] τίκτει πόλεμον); 29,6 (je za 
zgodą bogów) (σὺν θεοῖσι κινεῖν δόρυ χρή) 

walka…I 5,9 (podjąwszy ~) (ἄγωνον ἀθλήσαντα); 14,4 (zabójstwa i ~ rozstrzyga podstęp) 
(φόνια καὶ μάχας χρεῶν / δόλοισι κλέπτειν) 

bitwa / bój…I 14,14 (lepsi w ~ od wrogów) (λόγχαις πολεμίων ἀμείνονες); 29,14,25 
(nie posłać kogo w ~) (οὐκ ἐξέπεμπον εἰς μάχην δορός). 29 (odbierać mę-
stwo tuż przed ~) (πολλοὺς ἐθήλυν᾿ εἰς μάχην ὁρμωμένους). 32 (gdy chłopcy 
legną w ~) (καὶ μὴν θανόντες γ᾿ ἐν μάχῃ), 26,83 (złożyć ofiarę przed ~) 
(θύειν πρότομα πολεμίου δορός); 48,1 (nie da w pełni sukcesu) (πόλεμος)

pole ~…I 29,22,19 (‒); 37,5 (~ nie liczy się tchórzy) (δειλοὶ γὰρ ἄνδρες οὐκ 
ἔχουσιν ἐν μάχῃ / ἀριθμόν); 47,1 (poległy na) (Kn: ]..π[….]ω.[..]ως ἀρεί- 
φατο[σ] τις[) 

szczęk żelaza…I 4,7 (pośród niego zdobywać sławę komu przystoi) (ἐν 
σιδήρῳ κἀν ὅπλοις τιμὰς ἔχειν) 

walczyć…I 42,6,14 
nie walczyć…I 42,7

wojsko…I 9,1,15 (w orężnej sile ~ achajskie) (πολλοῖς σὺν ὄπλοις Ἀχαϊκὸς στρατός); 29,22,4 (co się 
w ~ dzieje) (γένοιτ᾿ ἂν τών κατὰ στ‹ρ›ατόν). 11 (ἀπὸ στρατοῦ), 25,52 (Kn: ].ασενστρααος; 
J-L: ].ασεν στρατός); 43,7,35 (rozliczne) (μένο[ς]), 20,893 (στρατιᾶς), 27,1589 (wieść 
przeciw Tebom) (στράτευμ᾿ ἄγοντες… Θήβας ἔπι) 

armia…I 10,8 (ważą się losy ~) (στρατός); 49,8 (co dla wodza cenniejsze niż sto ~) 
(κρείσσον στρατεγῷ μυρίου στρατεύματος) 

dowodzić / dowodzenie…I 9,10 (flotą) (κώπης ἀνάσσων); 47,3 (na czym polega) (τὸ δὲ 
στρατηγεῖν), 4 (tak masz ~) (ἄρξεις ἄρ᾿ οὕτω) 

dowódca…I 47,4 (ma być jak pasterz) (χρὴ δὲ τὸν στρατηλάτην / … ποιμαίνειν στρατόν) 
jednostki…I 49,8 (oddział) (δόρυ) 
rodzaje…I 9,27,41 (hoplita zbrojny) (ὁπλίτης παρών); 44,41,64 (włócznicy) (δορυφóροι) 
szereg…I 10,1 (nie wystawać z ~) (ἐν τοῖσι πολλοῖς ἠριθμημένος στρατοῦ) 
taktyka i strategia

natarcie…I 13,4,25 (].οισι προσβ[ολ]ην[); 42,6,[11] (ci oszczepami wiosłują w ~) (οἱ δ᾿ 
εἰς τὸν αὐτὸν πίτυλον ἤπειγ[ον δορός); 47,8 (κατηβολή) 

odsiecz…I 29,18 (niech z ~ miastu przyjdzie bogini) (ὡς ἔλθῃ θεά / … ἐπίκουρος πόλει); 
44,41,82 (czy nie przybiegniecie z ~) (]οντες οὐκ ἀρήξετε;) 
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wódz…I 9,27,38 (gotują się do wyprawy) (δοκεῖ στρατεύειν, καὶ μέλει τοῖς ἐν τέλει / τάδε); 
43,20,918 (Siedmiu) (ἑπτὰ στρατηγ[); 49,8 (co dla ~ cenniejsze) (στρατηγός), 32 
(mieć za ~ jakiego męża rzecz to niemała) (ἀνὴρ στρατηγῶν) 

mądry (στρατηλάται)…I 29,6 (za czyją zgodą winni wszczynać wojny); 34,6 (jeden 
lub dwóch na tysiąc) 

zbrojny…I 7,1 (ze ~) (δορυφό[); 9,27,41 (hoplita) (ὁπλίτης παρών); 29,26,81 (wróg ~ się 
zbliży) (ἐ]χθρ. εἰς μάχη[ν); 43,9,32 (tłumy ~) (στρατοῦ δὲ πλήθει), 10,15 (στρατεύειν), 20,871 
(nie w siłę) (τὸ μ[ὲ]ν βίαιον οὐκ ἔχων) 

żołnierz…I 10,1 (jeden z wielu) (ἐν τοίσι πολλοῖς ἠριθμημένος στρατοῦ) 
patrz architektura / typy budowli / twierdza

wola patrz chcieć
wolarz patrz kult / uczestnicy
wolno (przysłówek) patrz czas / określenia względne

    (czasownik: ‘można’) patrz wolność
wolność patrz wolny
wolność…I 36,20 (stracić w małżeństwie) (οὐκέτ᾿ ἔστ᾿ ἐλεύθερος); 45,14 (warto oddać za nią 

wszystko inne) (τοὐλεύθερον γὰρ ὄνομα παντὸς ἄξιον); 48,10 (prawdziwa, szczera ~ 
słowa czym) (ἀληθὴς κἀτενὴς παρρησία) 

wolno (‘można’)…I 18,20; 43,5,8, 9,39, 20,879; 44,41,115 
nie wolno…I 33,36 (mordować błagalnika); 40,4,46 (więcej); 43,20,879 (mylić 

się, gdy rzecz o życie); II 4,1 (rzec prawdy niewolnikowi); III 103 (prze-
milczać tego, co słuszne); 137 (sądzić, że los zawsze będzie sprzyjał)

wolny…I 12,11; 13,5,40; 17,2 (od cierpień); 33,24, 27,2; 39,28 (biedak); 
40,13,[193]; 42,12 (ludzie); 43,20,855 (z natury), 24,15 (wprzódy); 
45,14 (~ biedak bogaczem); 49,22 (~ lepszy od gospodarza niebez-
pieczny w domu), 37,9 (lepiej umrzeć ~)

~ człowiek…I 18,20; 42,9 
(a niewolnik / niewolny)…I 31/32,7(bis) (niewolni bardziej wolni sercem); 36,18,10 

(niewolnik dotknie wolnej kobiety); 39,28 (mąż wolny niczym, a bogaty, 
choć niewolny, zazna czci); 40,6 (niewolnik łoża, chociaż wolny); 42,6,38 
(zabijanie niewolników niegodne wolnych), 9 (mąż rządzącej w domu ko-
biety jest niewolnikiem, nie wolnym człowiekiem), 12 (wielu niewolników 
lepszych niż wolni); 44,45 (mąż niewolny ma nie głosić poglądów wolne-
go); III 90 (wolni żyją z niewolników)

uwolnić…I 39,14 (z więzów)
woły patrz zwierzęta / gatunki
wódz patrz wojsko
wóz patrz przedmioty
wpierw patrz czas / określenia względne / najpierw
wpłynąć patrz płynąć
wprowadzić / wprowadzać…I 13,5,47 (do środka); 42,7 (w swoje progi cudze dzieci); 44,7  

(w dom Muzę) 
być wprowadzanym/ą…I 43,22,17 

wprzódy patrz czas / określenia względne
wracać się patrz powrót
wrodzony patrz charakter
wrota patrz architektura / elementy konstrukcji
wróg…I 7,2 (stać się pośmiewiskiem ~) (γέλως γὰρ ἐχθροῖς γίγνεται); 9,25,54 (nie ktoś z ~) (ο]ὔ πού τις 

ἐχθρῶν [); 14,14 (lepsi od ~ w boju) (πολλοὶ δὲ λόγχαις πολεμίων ἀμείνονες); 23,1,21 
(miłości) (μισῶν ἔρωτα δεινόν); 26,1,43 (mieć ~) (]εις ἐχθροὺς ἔχει). 58 (ἐχθρα[). 
70 (zabić ~ z matki pomocą) (ἐχθρὸν κτανεῖν); 29,14,23 (grozi miastu pożogą) 
(πόλιν δὲ πολεμία κατεῖχε φλόξ), 26,81 (zbrojny) (ἐ]χθρ. εἰς μάχη[ν). 88 (skrycie zło-
ży ofiarę) (πολεμίων τις θύσῃ λαθών); 30,5 (człek ~ dla mnie) (ἐχθρὸς μὲν ἀνήρ); 
35,2 (czyj ojciec ~) (πολέμιόν γε μήν); 38,9 (uniknąć przemocy ~ krzywoprzy-
sięstwem) (βίαια πολεμίων κακά); 44,41,3 (ukarać ~) (ἐχθρὸν ἄνδρα τείσεται). 118 
(chwycić oddech ~) (πνεῦμα πολεμίων λαβών); 47,3 (poznać słabość ~) (καλῶς 
/ γνῶναι τὸν ἐχθρὸν ᾗ μάλισθ᾿ ἁλώσιμος), 9,3 (niedostępne dla ~ co) (δυσείσβολός 
τε πολεμίοις᾿); II 2 i 3,1,19 (ruszyć na ~ z dyskiem w ręku) (πότερα μαχοῦνται 
πολεμίοισιν ἐν χεροῖν / δίσκους ἔχοντες); 7,7 (nie ma większego ~ dla kogo na tym 
świecie) (πάντων μέγιστος πολέμιος κατὰ χθόνα); III 9 (źle życzyć ~) (ἐχθροί); 123 
(kto ~ śmiertelnych) (βροτοῖσι δυσμενής); 124 (oby los dał ~ co) (ἐχθροί) 

dla najbliższych stać się ~…I 6,12 (τοῖς φιλτάτοις τε πολέμιον πεφυκέναι); III 85 
(τοῖς φιλτάτοις κυρ[ο]ῦσι πολεμιώτατοι) 
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szkodzenie ~…III 149 (jest prawem) (νόμου τὸν ἐχθρὸν δρᾶν… κακῶς); 150 (jest 
zadaniem męża) (ἐχθροὺς κακῶς δράν) 

być wrogim / wrogi…I 5,14 (macocha pasierbom) (πολέμιον); 9,10 (zostać ciężko 
rannym z ~ ręki) (ἐτραυματίσθη‹ν› πολεμίῳ βραχίονι), 24 (mąż) (ἐχθρὸς φώς); 26,1,13 
(pan domu ~ przybyszom) (μ[ῶν ἄδικο]ς οἴκων δε[σ]πότης περὶ ξένους;). 36 (]ν᾿ ἐχθρο[); 
50,9 (stając do ~ zawodów) (καταστὰς εἰς ἀγῶν᾿ ἐναντίον) 

przeciwnik…I 46,2,[32] (ἀν]ταγωνιστῆ[) 
wróż / wróżbita / wróżyć patrz wyrocznia
wrzód patrz choroba
wrzucać patrz rzucić
wskazać patrz pokazać
wskazówki patrz rada
wspominać patrz pamiętać
wspomóc patrz pomoc
wspólnota (κοινόν)…I 9,25,62 (szkodzić ~); 29,14,43 (zadanie członka ~)

wspólniczka…I 13,5,47 (ξυνεργός) 
wspólny / wspólnie…I 9,26,1 (κοιν[όν?); 11,10 (prawo); 16,9 (powinno być kobiece łoże); 

29,14,32 (grób dzielić); 33,3 (ból); 40,4,117 (pragnąć dopełnić śluby); 42,4 (czynić ta-
kim potępienie) (κοινωνέω); 46,8,6 (znosić klęski); 48,6(bis) (los ~ dzielić; ~ „musieć”)

współbiesiada / współbiesiadnicy patrz jedzenie / uczta
współobywatele patrz stosunki społeczne / obywatel
wstręt…I 45,2 (nie czuć ~) (κοὐ μιαρά σοι ταῦτ᾿ ἐστίν) 

wstrętny…I 10,4 (widok); 23,1,23 (miłość); 37,15 (Atalanta Kiprydzie); II 9,1 (imię śmier- 
telnym); III 118 (Ares komu)

niewstrętne…III 52 (ojcu dzieci)
wstyd (αἰδώς)…I 7,3 (gdy unika trudu młody człowiek) (αἰσχρόν τε μοχθεῖν μὴ θέλειν νεανίαν); 

14,1,14 (nie pozwala parać się pracą rąk, gdy ma się dobre pochodzenie); 26,11 
(mieszka w oczach); 29,12 (trudno oceniać ~), 19,33 (wzbrania uściskać); 39,5 
(na ~ cię zaklinam) (J-L: †προσαιδουσσαι τας†); 42,2,7 (znosić) (αἰσχ[ύ]νην φέρει), 4 
(nieść komu) (αἶσχος); 43,20,889 (αἰσχύνομα[ι]); 44,34 (trzeba mieć) (αἰδεῖσθαι δὲ 
χρή); 47,6 (lepiej służy ludziom); III 13 (powiedzieć) (αἰσχρὸν εἰπεῖν); 109 (nie 
jest ~ to, co konieczne) (οὑκ αἰσχρὸν οὐδὲν τῶν ἀναγκαίων) 

nie wstyd…I 26,3 (nad innych kochać siebie) (φιλῶν μάλιστ᾿ ἐμαυτὸν οὐκ αἰσχύνομαι) 
bezwstyd…I 12,7 (władca Wstyd powinien wygnać ~ z serc ludzkich) (εἴθε τἀναίσχυντον 

ἐξῃρεῖτο φρενῶν) 
patrz „Indeks”, s.v. ‘Wstyd’

wszystko / wszyscy / wszystek…I 9,25,1. 2. 7, 26,19; 10,16; 12,10; 14,16; 15,11; 16,8; 
18,17; 19,5,7; 20,5; 26,3; 27,28, 29; 29,14,17. 41. 53, 19,8, 22,1. 19, 25,53; 
33,21,6, 23(bis), 38; 34,3, 5(bis), 8; 37,11; 38,2; 40,5,155, 13,188; 41,5, 7,6; 
42,6,[14]. [32]. [47]; 43,5,9, 16, 20,879; 44,14, 23, 41,10, 43, 44; 45,13, 14(bis), 
18; 46,8,11, 20; 48,2, 6(bis), 7; III 61; 73; 107; 119; 121; 127,6(bis); 128; 
151,5 

nade ~…I 46,8,2 
wszel(a)ki…I 4,4; 9,26,15; 13,5,37; 14,10,15, 12; 29,22,17; 33,27,4; 34,5; 44,3; III 30; 

64; 93; 123; 151,5 
wujowie patrz rodzina
wybawca…I 8,7 (być teściem, ojcem i ~) (σωτήρ) 

wybawić…I 41,1,17 (od cierpień); 43,20,858 (rozkaźnik) 
wybiegać / wybiec patrz bieg
wybór…III 102 (mieć)

wybrany…I 43,9,27 (dom)
wybrzeże patrz geografia / krajobraz
wychowanie…I 15,11 (dobre nie poprawi natury)

wychować…I 1,8 (na łotrów); 43,27,1611 (kto ciebie); 45,19 (syna tak, by stał się godny 
kogo); III 132 (nie zdołać jak)

wychowany…I 24,8 (kobiety dobrze ~ hańbią dom); III 93 (dobrze)
wycierpieć patrz cierpieć
wydawać na świat / na światło patrz rodzić (się)
wydawać się / zda(wa)ć się…I 9,25,9. 137; 10,10 (psuć komu mowę); 11,13 (z podłego rodu 

pochodzić); 15,7 (mądrymi); 16,9 (głupcem); 27,4, 14; 28,1 (mędrcem); 33,26,14 
(komu); 42,15 (zacny i mądry); 44,11 (mądry); 46,8,11 (urodziwym żonie); II 5,2 
(Dedala posągi ~ ruszać); III 5 (komu co)

nie zdawać się…I 44,41,[135] (zrodzonymi z Dzeusa)
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wygłosić patrz mowa / mówić
wygnaniec…I 43,3(?) (Kn: ]όπτολιν; J-L: ἀπ]όπτολιν), 9,40 (z ojczyzny), 12,11. 18 

wygnanie…III 64 (z ojczyzny) (φυγάς τ᾿ ἐμαυτῷ… πάτρας ἐμῆς) 
wygnać…I 12,7 (z serc bezwstyd); III 127,7 (zdrożne myśli)

przepędzić…I 18,14; 49,16; II 2 i 3,1,20 
wygrać patrz zwycięstwo / zwyciężyć
wygubić patrz śmierć / umrzeć / gubić
wyjaśniać…I 10,10 (samemu swoją sprawę); 43,33 (jasno)
wyjawić patrz jawić się
wyjątek patrz precedens
wykarmiony patrz jedzenie / pokarm / karmić
wykazać patrz pokazać
wykonać patrz zrobić
wykręty…I 44,11 (zręczne) (τὰ κομψὰ σοφίσματα) 

wykręcać…II 8,2 (słowa)
wyleczyć patrz leczyć
wyliczyć patrz liczyć (1)
wymię patrz zwierzęta / gatunki / krowa
wymowność patrz mowa
wynalazek…I 44,41,126 (εὕρημα) 
wypadek patrz nieszczęście
wypłynąć patrz płynąć
wypowiedzieć patrz mowa / mówić
wyprawa…I 9,27,38 (gotować się do ~) (δοκεῖ στρατεύειν); 43,9,30 (libacja za ~) (‒) 

wyprawić się…I 48,13 (za łanią); III 2 (na morze)
wyrocznia…I 3,1,13 (jasna) (λιγὺς δὲ χρησ[μὸς); 6,1 (χρησμῳδία); 41,4 (boskie, niemylne pierw-

sza objawiła) (ἣ πρῶτα μὲν τὰ θεῖα προὐμαντεύσατο / χρεσμοῖσι σαφέσιν); 43,10,14
(w związku z ~ dla ciebie) (εἰς χρησμὸν οὖν σοι θα[) 

omen…I 43,20,911 (ὄρνιθα) // przepowiednie…I 35,4 (γηρύματα) 
wieszczyć / przepowiadać / wróżyć…I 33,35 (na próżno ze zrządzenia boga); 49,3,24; 

III 69 (pomyślnie)
nimfa-wieszczka…I 41,1,20 (νύμφη δὲ θεσπιῳδός) 

wieszczbiarski…I 10,9 (krzesło) // wieszczy…I 41,1,16 (hymny)
wróż / wróżbita (μάντις)…I 9,25,45(?) (χρησμός); 43,20,846 (apostrofa); III 69 (ten najlep-

szy, co pomyślnie wróży)
wyrok patrz sąd
wyróżniać się…I 10,2 (ceni się ~ ludzi)
wyruszyć patrz iść
wyrzec patrz mowa / mówić
wyrzucać / wyrzucić patrz rzucić
wysiłek patrz trud
wysłowienie patrz mowa / wymowność
wysłuchać patrz słuchać
wyspy patrz geografia
występek…I 4,3 (skrywanie domowych ~) (οἰκεῖαι βλάβαι); 39,34 (ludzki) (βροτῶν ἁμαρτία); III 93  

(wstydzić się ~) (αἰσχύνεται αἰσχρὰ δρᾶν) 
wyśmi(ew)ać patrz śmiech
wyświadczyć patrz świadek
wytchnienie patrz tchnienie
wytłumaczyć patrz tłumacz
wywyższać…I 9,28 (bóstwo ~ i ponownie czyni niższym)
wyzłocony patrz metale / złoto
wyznać patrz znać
wyższy / wyżej patrz stopniowanie
wzbogacić się patrz bogactwo / bogacić się
wzburzenie…III 62 (w zbytnim ~) (μωραίνοντι) 

wzburzony…I 49,5; III 123 (fale)
wzdychać patrz dźwięk / rodzaje
wzgórek patrz geografia / góra
wzrok patrz widok
wzrastać…I 6,3 (syn, który ~ przy młodym ojcu, lepiej się chowa), 15 (~ lub więdnie); III 95 

(~ praktykowana cnota)
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z czasem patrz czas / określenia względne
zabawki patrz przedmioty
zabawy patrz bawić się
zabiegać patrz bieg
zabijanie / zabi(ja)ć / zabitym zostać / zabójstwa patrz śmierć / sposoby zadawania śmierci
zabity patrz śmierć / trup
zabójca, zabójczyni patrz śmierć / sposoby zadawania śmierci / zabijanie
zabrać…I 29,2 (kogo ~ gdzie)
zabraknąć → nie zabraknąć…I 43,8,34 
zabraniać…I 50,14,3 

nie zabraniać…I 43,28,5 
zachorzeć patrz choroba
zacność / zacny patrz określenia cech / pozytywnych
zadręczać się patrz dręczyć
zagadka…I 46,2,20 (αἴνιγμα) 
zagłada patrz śmierć / sposoby zadawania śmierci
zagony patrz geografia / krajobraz / pole
zagwizdać patrz gwizdać
zajęcia patrz czyn // patrz zawody, profesje i zajęcia
zakażenie patrz choroba / schorzenie / gangrena
zaklęcia patrz klątwa
zaleta patrz cnota
zależeć…I 9,25,[6] (nam); 29,14,41 (ode mnie wszystko dziś)
zaliczyć patrz liczyć (2)
zaloty…I 42,8 (i bez ~ mąż właściwy czeka w progach domu) (ἀσπούδαστος) 
załatwić…I 9,26,13 (rzecz ~ dobrze)
załoga patrz żegluga / funkcje
zamęście patrz rodzina / małżeństwo
zamiar…I 13,4,23 (mieć) (μέλλουσα); 33,41 (powziąć) (θέλων γενέσθαι ταύτα); 40,4,106 (wyjawić 

doniosłe) (γνῶμαι) 
patrz myśl / zamysł

zamieszkiwać patrz mieszkać
zamilczeć patrz milczeć
zamożny patrz bogactwo
zamysł patrz myśl
zamyślać / zamyślić patrz myśl / zamysł
zapalenie płuc patrz choroby / schorzenia
zapalić patrz palić
zapasy patrz sport
zapisany patrz pismo
zapłakać patrz płakać
zapłata / zapłacić patrz płacić
zapłodniony patrz płodzić
zapobiegać patrz bieg
zapomnieć patrz pamiętać
zaprzęg patrz przedmioty
zarazić patrz choroba
zarośla patrz rośliny
zarządzać patrz władza / rządzić
zarzynanie / zarżnąć patrz kult / ofiara
zasada…I 44,35 (najwyższa) (τοῦτο τἀκριβέστατον)

reguła…I 14,9 (leczenia) (νόμος), 18 (sprawiedliwe ~ Czasu) (κανόνες) 
zasadzka…I 42,6,5 (wypaść z ~) (ἐξεφαινόμεσθα) 
zasłużyć…I 27,18 (sobie na miano głupca)

niezasłużony…I 43,17,3 (los)
zaszczyt (τιμή, τιμαί)…I 14,11 (wbijają w dumę); 18,24 (wyrywać ~ siłą); 27,9† (brak ~) 

(τιμώμεθα); 35,1 (niegodny ~) (παρὰ δίκην τιμώμενος); 38,2 (żaden ~) (οὐκ εὐτυχές); 
44,41,139 (~ przyznaje Dzeus) (ἀξία); III 116 (zbytni dla pospólstwa)

zaszczytny…I 44,41,125 (dar od Dzeusa) (τιμή) 
zaślepienie patrz ślepota
zaśpiewać patrz śpiewać
zataić patrz tajemnica
zauroczyć…I 3,5 (bóg ~ uczuciem do dzieci) (ἔθηκεν) 
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zawczasu patrz czas / określenia względne
zawdzięczać patrz wdzięczność
zawieja patrz zjawiska atmosferyczne / wiatr
zawiść (φθόνος)…I 14,6 (zmogła dzielnych obrońców sprawiedliwości); 46,6 (zgubiła umysły 

wielu)
zawistnym być…I 14,5 (są takimi z natury gorsi) (φθονεῖν) 

zawodnicy / zawody patrz sport
zawody, profesje i zajęcia

admirał patrz żegluga / funkcje
kapitanowie patrz żegluga / funkcje
kapłanka patrz kult / uczestnicy
lekarz patrz leczyć
pasterz…I 33,8 (ὁ βουκόλος), 23,10 (βουκ[ολ); 39,23 (tłum ~) (πᾶς δὲ ποιμένων… λεώς); 

40,4,72 (na syringach grają górscy ~ owczarni) (σύριγγας δ᾿ οὐριβάται / κινοῦσιν ποιμνᾶν 
ἐλάται); 43,16 (ποιμένες); 44,38 (βουκόλου); 47,4 (dowódca jak ~ zadba o wojsko) (χρὴ 
δὲ τὸν στρατηλάτην / … ποιμαίνειν στρατόν) 

rzeźbiarz…III 42 (daje dłutem życie) (γλυπτοὶ τύποι) 
sportowiec…II 2 i 3,1,2 (najgorszą plagą Hellady) (ἀθλητῶν γένος) 
wioślarz patrz żegluga / funkcje
wolarz patrz kult / uczestnicy
wróż patrz wyrocznia
zawodnicy patrz sport
żeglarz patrz żegluga / funkcje

zawsze patrz czas / określenia względne
zazdrość / zazdrosny / zazdrościć patrz określenia cech / negatywnych
zaznać patrz znać
zbiec / zbiegać się patrz bieg
zbocza patrz geografia / góra
zboże patrz rośliny
zbożny patrz kult / pobożny
zbójcy patrz przestępca
zbrodnia patrz śmierć / sposoby zadawania śmierci
zbrodniarz / zbrodniczy patrz śmierć / osoba zadająca śmierć
zbrojny patrz wojsko / żołnierze
zdanie patrz mowa
zda(wa)ć się patrz wydawać się
zdolny / zdolność patrz określenia cech / pozytywnych
zdrada…I 23,1,11 (nieść jej pomoc namową)

zdradzić…I 32,1,34; 40,41,22 (rozkaźnik); 43,20,862 (jeśli się to zrobi); II 7,3 (wygląd 
sam ~ kogo)

nie zdradzić…I 9,25,53; 16,5 (ukochanego)
zdrowy…I 10,12 (rozsądek); 43,32; 44,20 (rozsądek)

(formuła pożegnania)…I 29,19,33 (bywaj zdrów) (χαῖρε) 
zdziałać patrz czyn / działanie
zebrać…I 18,24 (nędzne żniwo czego); 29,22,1 (poległych z pola)

pozbierać…I 40,41,110 (szczątki ciała)
zebrać/zbierać się / zebranie patrz zgromadzenie
zechcieć patrz chcieć
zelżyć patrz lżyć
zemsta…I 13,5,25 (Posejdon godzi ~ w kogo) (ὑπῆλθ[ε κἀ]πετείσ[ατο); III 32 (knuć) (βουλεύειν κακά) 

zemścić się…I 26,1,44 (ἀντιτείσετα[ι) 
zesłać patrz słać
zestarzeć się patrz okresy życia / starzec
zginąć patrz śmierć / sposoby zadawania śmierci / zabijanie
zgładzić patrz śmierć / sposoby zadawania śmierci
zgoda…I 34,5 (w jednym jest) (συντρέχει εἰς ἓν)

za czyją ~…I 29,6; 45,12
niezgoda…I 9,26,15 (μὴ πρόσχορδος) 

zgodzić się…I 43,10,384 
zgodnie z…I 14,9 (regułą); 19,3 (tym, co dobre); 41,1,1 (prawdą) 
zgodny…I 11,10 (bogowie ~ w czym); 43,20,[927] (z naturą)

zgromadzenie
gmin…I 40,15 (oszołomił kogo) (ὄχλος) 
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gromada…I 9,27,40 (wioślarzy) (‒); 39,9 (Plejad) (‒) 
nie gromadzić…I 29,19,11 (mienia ~ nieuczciwie)

pospólstwo…III 116 (zbytni dla niego zaszczyt) (ἀσθενέστεροι) 
tłum…I 14,21 (rzec do niego) (ἐν μέσοισιν); 18,25 (liczny) (πολλοί); 27,12 (cieni) (ὄχλος); 

39,23 (pasterzy) (πᾶς λεώς); 43,9,32 (zbrojnych) (στρατοῦ πλήθει); III 95 
(ὄχλος) (cnota nie da się zniewolić pochlebstwom ~)

tchórzów…I 29,9 (πολλοί); 49,9 (πολλοί) 
tłumnie…II 2 i 3,1,14 (zbiegać się) (σύλλογον ποιούμενοι) 

zebranie…I 9,27,36 (druhów) (σύλλογος) 
zebrać się…I 16,8 (wiele kobiet ~ gdzie) (πολλαὶ οὖσαι); 26,6 (trzeba było) (σύλλογον 

ποιούμενοι) 
zguba / zgubny (‘doprowadzenie do upadku, klęski; stracenie czego’) patrz śmierć / umrzeć / gubić
zgubić (się) (‘doprowadzić do zguby, narazić na śmierć’) patrz śmierć / umrzeć / gubić / zguba
zhańbić (się) patrz hańba
ziarno patrz rośliny / struktura
ziemia patrz geografia // patrz ojczyzna // patrz państwo
zięć patrz rodzina
zima patrz pory roku
zimorodki patrz zwierzęta / gatunki
zjawiać się patrz jawić się
zjawiska atmosferyczne…I 14,24 (pogoda) (‒), 30 (błyskawice); 20,3 (ulewa; przenośnie); 

41,1,18 (burza) (θύελλη); 46,2,9 (Tęcza); 47,9,8 (upał); 49,1 (śniegi); III 20,7 (susza); 76  
(skwar)

chłód…III 34 // ochłoda…I 40,17; 43,35
chmura…I 6,15; 46,2,8 // chmurnie (przenośnie)…I 24,4
cień…I 41,16; 43,16 // cienisty…I 14,24; 42,6,37 
deszcz (ὄμβρος)…I 19,5,3 (południowe); III 20,7. 9 
grom…I 2,6; 40,14,279; III 45
mróz…I 47,9,7; III 76
rosa…I 43,12,4, 35
wiatr / wicher…I 6,2; 14,19; 39,36; 40,4,85 

bryza…I 40,4,82 (apostrofa); 43,22,[1] // podmuchy…I 29,25,40; 39,36; 40,4,80  
// zawieja…I 47,9,7; 50,11

wiać / dmuchać…I 13,4,1; 39,36
zlec patrz rodzić (się)
zlitować się patrz litować się
zło / coś złego…I 15,11 (nie naprawi ~ dobre wychowanie) (κακόν); 18,8 (nie ciebie jedną 

dotyka) (κακοί), 12 (służąca winna gardzić ~) (τὰ αἰσχρά); 19,3 (zsyłane przez 
bóstwa) (κακόν); 27,9 (nie mogłoby istnieć bez dobra) (κακά), 14 (cóż w tym ~) 
(αἰσχρόν), 25 (zawsze żyje przynajmniej jedno) (κακόν); 29,14,37 (cóż można wi-
dzieć ~ w czym) (οὐχὶ καλόν); 33,6,17 (lek na ~) (κακά), 15 (oszczerstwa straszli-
wym ~) (κακόν); 36,21 (nieraz prowadzi do dobrego) (τὸ κακόν); 43,20,810 (κακόν); 
45,15 (kto łatwo znajduje ~) (κακά); 46,8,3 (kiedy spotka małżonka) (κακόν), 12 
(ktoś kocha ~) (κακοί), 15 (płacić złemu ~) (κακῶς); 49,24 (~ jest mówić dobrze) 
(δεινόν ἐστιν), 36 (podwójne) (κακώ); II 2 i 3,1,26 (powstrzymać ~ słowem); III 63  
(przytrafi się) (δυσχερές) 

czynić ~…I 14,7 (κακὸς γένηται); 31/32,10 (κακόν)
największe…I 18,14 (nienawiść); 44,21 (nieuctwo)
wielkim ~…I 29,12 (wstyd) (κακόν); 44,30 (niewola) (κακόν)

zły…I 18,4 (w rzeczach ~ mieć większy udział) (τὰ αἰσχρά), 5 (prawa); 20,12,17; 27,11 (co 
jest ~ rzeczą) (κακόν); 29,14,12 (kołek), 19,23 (rozkosz); 36,5 (dola); 37,20 (mroki); 
42,2,22 (opinia); 43,27,1617 (wieści); 44,41,104 

źle…I 21,1 (równie ~, gdy dzieci podłe i gdy roztropne); 27,18 (mówić o kim), 22 (koń-
czyć); 31/32,2 (myśleć o kim); 42,6,44 (się dzieje)

patrz określenia cech / negatywnych / zły
złocisty / złociście / złocony patrz kolory i odcienie // patrz metale / złoto 
złoczyńca patrz przestępca
złość…I 49,27 (marna) (ὀργή) 
złośliwi patrz określenia cech / negatywnych
złoto / złoty patrz bogactwo / pieniądze // patrz metale
złoty patrz kolory i odcienie
zły patrz określenia cech / negatywnych // patrz ród // patrz zło
zmarły patrz śmierć / trup
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zmartwienia patrz kłopot
zmaza…I 20,1 (krwi krewniaczej) (αἷμα συγγενές); 29,5 (dębowa) (μίασμα); 50,12 (ciążąca na 

rodzicach) (τὰ μιάσματα)
zmierzyć patrz miara
zmyć patrz myć
zmyślny patrz określenia cech / pozytywnych / mądry
znaczenie patrz znaczyć
znaczni patrz liczyć się
znaczyć (1) (‘mieć znaczenie’)…I 3,14 (co ~ gdzie najwięcej); 48,9 (‘mieć’ ~ więcej niż co)

znaczenie…I 29,19,16 (jego brak) (ἀδοξία) 
znaczny…III 114 (to, co ~ na szczycie) 

nie znaczyć…I 3,3 (szlachectwo nic ~ wobec złota); 11,18 (kto ~ dzisiaj nic)
znaczyć (2) (‘oznaczać’)…I 32,1,17; 42,9 (co ~ małżeństwo); 46,8,9 (co ~ być rozsądną); III 99  

(co ~ być niepiśmiennym) 
to samo ‘żyć’ co ‘umrzeć’…I 31/32,9; 38,11

oznaczać…I 38,1 (lot ptaka ponad morzem co ~)
znaczyć (3) (‘robić na czym znak, opatrywać co znakiem, znakować’) patrz znak
znać…I 10,9 (rzekomo ~ sprawy bogów); 11,12 (wielu ~ takich, co się upodabniali do złych); 

14,10,10 (małe państwa szanujące bogów); 40,14,225 (sekrety bogów); 
41,5 (pomysł ~ od matki); 43,20,849 (czyje losy), 27,1594 (ucieczkę czy-
ją skąd); 44,29 (swoją dolę), 43 (ludzi, których coś pchnęło ku szpetnym 
łożom); 45,16 (uczciwy sąd ~ litość); 49,15 (tchórza, który osiągnął wiel-
kość); III 65,6 (ścieżki boże); 66 (życie ~ tylko trud)

znany…I 49,2 (pogłoska)
nie znać…I 9,25,63; 14,1,18 (najlepiej ~ dobrobytu), 18 (Czas ~ ojca); 18,5 (natury 

czyjej), 18 (rozkaźnik); 19,4 (żaden człowiek ~ miary); 23,2 (Muz ~ wprzó-
dy); 27,24 (któż ~ bólu); 29,19,31 (niegodziwcy ~ miary na urzędzie), 
26,64 (matki); 33,7 (pełni szczęścia); 44,18 (żadnych trosk), 41,94 (czyich 
rodziców); 45,16 (zbrodniarz ~ litości); 46,8,6 (smaku goryczy); 47,9,7 
(mrozów); II 9,1 (imienia Lamii); III 19 (dzieł Erosa); 97 (~ się na czym) 

nieznający…I 29,3 (ludy ~ ryb) (ἀπίχθυς) 
nieznajomy patrz gość / obcy
nieznany…I 15,13,10 (śmierć)

doznać…I 11,2 (serce ~ cierpień); 33,5,9, 26,7 (drobnej krzywdy); 39,7,11 (krzywd od 
krewnych), 8 (ulgi w nieszczęściu)

nie doznać…I 23,1,26 (śmierci od jednej z miłości); 31/32,9 (nieszczęść); 40,4,50 
(szkody)

pozna(wa)ć…I 9,1,6 (wierchy Partenionu); 15,9,5 (prawdę); 18,8 (rozkaźnik), 18 (całe 
miasto ~ sekret); 34,3 (dziedzic ~ wolę podziału majątku); 39,21 (jak ~ piękno); 
43,9,39, 20,855 (kogo ~ z natury); 47,3 (słabość ~ wroga); III 30 (rozkaźnik); 35 
(choroby ~ po czym); [82] (nie chcieć ~ siły trzeciej fali) 

nie poznać…I 9,3 (nie do poznania); 14,1,17 (dostatku)
przyznać…I 43,20,935 (wieńce); 44,41,140 (Dzeus ~ zaszczyt); 46,8,1 (rację)

nie przyznać…I 39,7,19 (któż ~ że gorzki los czyj)
uzna(wa)ć…I 11,17 (nie można czego); 31/32,10 (Dike ~ że nadeszła pora); 33,20 (że 

ktoś jest dobry), 35 (kogo ~ za mądrą); 42,6,[38] (za niegodne wolnych ~ 
co); 44,35 (czyny ~ za ważniejsze niż słowa); III 68 (kogo za szalonego); 
106 (siebie ~ wielkim) 

nie uzna(wa)ć…I 29,13 (rodzonych dzieci za lepszych od przybranych); 
44,41,23; 45,13 (potęgi Erosa); II 5,7 (śmiertelnicy ~ bastardów na próż-
no); III 59 (starszego nic nad rozsądek); 97 (swych błędów) 

być uznanym…I 23,1,29 (za złego)
wyznać…I 45,12 (co)
zaznać…I 16,2 (tego, co czeka wszystkich); 39,28 (czci)

nie zaznać…I 39,16 (oby ~ cierpień ludzi nieszczęśliwych)
znak…I 14,21 (heroldów) (κερύκων ‹ὑπό›); 22,2,4 (wyraźny) (σημεῖον). 7 (trzeci) (‒); 33,34 (być 

~ Hekaty) (ἄγαλμα); 36,18,13 (głupoty) (ἀμαθίαν ἔχει); 43,21,1093 (σῆμα) 
znaczyć (‘opatrywać znakiem’)…I 44,41,135 (Dzeus ~ kogo) (εσσφρ.α ..) 

oznaki patrz uzbrojenie
znany patrz znać
znieść / znosić (‘wytrzymać / ścierpieć’)…I 9,25,1 (wszystko); 11,6 (ojciec ~ miłostki synów), 18 

(kiedy własne klęski ~ łatwiej); 14,1,13 (z bólem ~ co), 7 (kiedy naganę kryty-
ków ~ łatwiej); 21,2 (zmiany losu ~ godnie); 27,26 (kto najlepiej ~ ciężar losu); 
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33,3 (wspólny ból ~ powściągliwie); 26,13 (spokojnie); 42,2,7 (wstyd), 4 (ból 
nienawiści ~ ród kobiecy); 43,17,3 (niezasłużony los), 20,887 (ból ~ ciężko); 
44,22 (żołądka niekarność ~ wytrwale); 45,5 (prawość pomaga ~ co)

klęski…I 3,6 (mężnie); 46,8,12 (z kim wspólnie)
nieszczęście…I 13,5,10; 33,4; 36,18,15 

nie znosić…I 42,5 (dowcipnisiów złośliwych w żartach); II 2 i 3,1,8 (sportowcy nie są 
w stanie ~ biedy); III 27 (mędrców mądrych nie dla siebie)

nie do zniesienia…I 11,12 (niesłychane to jednak i ~) (τὸ δ᾿ ἦν ἄρ᾿ οὐκ άκουστὸν οὐδ᾿ 
ἀνασχετόν) 

znieważać…I 9,16 (miasto); 16,8 (kobiety); 23,1,20 (domostwa)
zniewieściałość / zniewieściały patrz płeć
zniewolić patrz niewolnik
zniweczyć…I 9,26,14 
znowu patrz czas / określenia względne
zo(ba)czyć patrz widok
zranić patrz choroba / rana
zręczny patrz określenia cech / adiaforycznych
zrobić (1) (‘wytworzyć, sporządzić’) / wykonać…I 9,25,10; 44,41,59 (trzeba coś)

nie zrobić…I 18,2 (nic); III 128 (nigdy)
zrobić (2) (‘postąpić, zachować się’)…I 3,10 (niedobrze ~, choć szlachetnie); 7,6 (biedak ~ naj-

lepiej, jeśli umrze) 
zrodzić patrz rodzić (się)
zrzucać patrz rzucić
zsyłać patrz słać / zesłać
zuchwalstwo patrz określenia cech / negatywnych
zuchwałość / zuchwały / zuchwalec patrz określenia cech / adiaforycznych
zwać (się) patrz nazwa / nazywać
związki patrz rodzina / małżeństwo
zwierciadła patrz przedmioty
zwierzęta / zwierzęcy…I 11,10 (jedno wspólne ~ prawo z ludźmi); 18,21 (jak dzikie ~ gdzie 

się znaleźć); 19,5,2 (pokolenia ~ rodzi Gaja); 22,6,12; 37,15 (co chroni przed ata- 
kiem ~); 40,4,75 (zabójcy ~); 42,6,4 (chwytać ~); 43,12,21 (dzikie); 44,33 (pod dzi-
kiego ~ postacią); 46,2,7; III 76 (~ przyciąga przynęta)

bydło / trzoda…I 41,12; 44,11; 47,9,6 
części ciała…I 13,4,31 (głowa). 38 (wymię); 23,5 (kark); 40,10,173 (boki); 43,16 (grze-

bień, oko); 46,2,2 (łapy i ogon); II 6,5 (udźce)
grzbiet…I 40,10,175; 46,2,7 
grzywa…I 46,2,1 (kędzierzawa). 5 
róg / rogaty…I 22,6,6; 43,8,30 (ich klątwa); 45,11; 48,13; III 5
skóra…I 13,5,17 (bycza); 35,4 (bycza, zapisana czarnym tuszem); 43,1 (~ jelenie 

/ nebrydy)
skrzydło…I 14,22, 23 (Pegaza); 23,5 (Pegaza); 37,3 (złote); 41,7,2 (krzywd); 43,35 

(ich grzbiety); 46,2,6 (sfinksa)
skrzydlaty…I 18,16 (o Plutosie); 23,8 (o Pegazie); 39,9 (o Perseuszu); 40,10,173 

(o koniach powożonych przez Faetonta), 14,271 (o stopach) // szybkoskrzy-
dły…I 46,2,3 (o sfinksie) // uskrzydlona…I 26,1,83 (πτεροῦ[σ]|σα) 

gatunki
byk / byczy…I 13,5,11. 23, 4,29 (natura); 22,6,5; 29,26,79. 94; 44,41,91 (włóczona 

przez); 45,17; II 7,2 (jego oczy)
dzik / odyniec…I 42,6,29; II 5,9
giez ślepak…I 13,4,35 (μύωψ οἶστρος) 
jeleń / jelonek…I 36,18,7 (jego skóra) (νεβρίς); II 6,5

łania…I 48,13 (o złotych rogach); III 5 (rogata)
koń…I 12,17; 14,23 (złotouzdy); 23,8 (rumak); 40,10,173 (skrzydlate). 174 (klacze);

46,2,8 (Słońca)
czterokonny…I 49,1 // koniolubni…I 33,33 // koński…I 41,1,15 (wło-

sie); II 2 i 3,4 (wodze)
źrebak…I 31,1; 33,6,6; 40,4,74; 44,41,127 
patrz bogactwo / pieniądze / nominały

krowa → krowi…I 13,4,21 (wymię)
lew → lwi…I 46,2,2 (łapy); II 7,2 (oczy ~)
łania patrz jeleń
łabędź…I 40,4,78 (κύκνος) 
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orzeł…I 37,15 (znak na tarczy); 38,1; III 113
osły…II 2 i 3,3 
owce…I 35,5; 47,9,6 
pająki…I 29,21 
pies…I 7,11; 9,[14] (szczeniak); 26,1,93; 33,34 (suka); 37,15 (sfora); 46,18 
pszczoła…I 7,9; 29,26,86
ryś…II 5,9
słowik (ἀηδών, ἀηδόνες)…I 3,11; 34,8 (Muz); 40,4,68 
szkarłatnik…I 23,10 (poławiacz ~) (πορφυρεύς) 
wąż…I 25,2; 43,16, 20,[902] (δρ]άκων) 
woły…I 44,4 (kradzież ~); II 7,4 (pożerać mięso ~)
zimorodki…I 43,35 (ἀλκυόνες) 

gromady
morskie stworzenia…I 41,5 // ptak…I 36,18,5; 38,1; 41,5; 43,27,1603; III 127,13 

// ryby…I 29,3
mityczne…I 13,3 (dwukształtny potwór, podstępna bestia) (σύμμικτον εἶδος κἀποφώλιον 

βρέφος); 23,8 (ostoja bestii) (ἔνθηρος); 27,17 (stwory) (παιδεύματα); 39,3 (syrena) 
(σειρήν), 6 (potwór) (κῆτος), 22 (potwór z głębin Atlantyku) (κῆτος); II 5,9 (bez-
kształtna, potworna bestia) (ἄμορφον, δύστοκον δάκος) 

smok…I 39,7,5 (κῆτος); 43,7,24 (strzegący runa) (δράκων) 
zwlekać…I 9,27,37; 26,10,3; III 136 (lekarz, który ~) 

nie zwlekać…I 13,5,52 (z wyrokiem)
zwycięstwo…I 6,5 (gdyby ~ dawały podstępy); 26,1,2; 29,22,18 (głosić), 26,89 (wróg da so-

bie); III 100 (w słusznej i niesłusznej sprawie jakie)
zwyciężyć…I 14,13 (ten ~, kto pokona trudności) (πράσσει καλῶς), 14 (klęska nie wy-

klucza ~); 29,14,51 (rozkaźnik); 30,3 (mieć śmiałość, by ~); 44,21 (jed-
na rada ~ wiele rąk), 35(bis) (~ mogą dobrze wygłoszone mowy; ~ pięk- 
nym słowem); 50,9 (musieć ~ w sporze)

zwycięski…I 29,22,6 (hymn); 33,29,27 (wieniec) 
pokonać / zostać pokonanym…I 14,13 (trudności); 33,27,34 (z powodu natu-

ry); 46,20 (kobietę ~ najtrudniej)
nie pokonać / niepokonany…I 12,2 (Eros), 19 (Dzeus ~ Erosa)

wygrać…I 33,24(bis) (nie wiedzie się, w czym kto winien ~; ~ dzięki sługom) 
oznaki zwycięstwa…I 29,22,12 (tropajon ~ nad barbarzyńcami); 33,29,27 (wieniec); 

44,41,9 (pomnik triumfu)
zwyczaj…I 7,11 (rzucania psom resztek); 11,3 (pradawny ~ jaki); 37,15 (Etolów ~ jaki); II 2 

i 3,1,13 (Hellenów godny nagany ~ jaki); III 19,8 (dzikie)
obyczaj…I 1,5 (strzec ~); 11,17 (cudzej ojczyzny); III 91 (złe towarzystwo psuje ~)

zysk patrz bogactwo

źrebak patrz zwierzęta / koń
źródlany / źródło patrz geografia / krajobraz // patrz żywioły / woda

żagiel patrz żegluga / osprzęt
żagiew patrz przedmioty
żarty patrz śmiech
żądza patrz miłość
żebrak patrz bieda / biedak
żegluga…I 43,8,13 (jej szybki pęd)

żeglować…I 10,14 (na nogach); 31,1 (morzem trudów); III 82 (poza Bosfor i Nil)
flota patrz wojsko / dowodzić
funkcje…I 9,26,3 (kapitanowie) (κυβερνῆται). 18 (admirał) (ναύαρχος), 27,28 (załoga) (‒). 40 

(wioślarze) (κωπήρης στρατός); 18,17 (armator) (ναύκληρος) 
żeglarz…I 9,26,3 (ναῦται); 18,28 (ναυτίλοι); 40,4,[81] (ν[αῦται]); 43,27,1605 (ναῦται); 

44,19 (ναυτίλος) 
kurs (πόρος)…I 9,27,30; 14,19 
określenia jednostek…I 14,19 (korab polotny) (θοαὶ νῆες); 40,4,79 (łodzie) (ἄκατοι) 

łódeczka…I 9,14; 29,8 // okręt…I 29,8; 39,11; 43,23 // statek…I 23,8; 40,5,124; 
43,27,1604 

osprzęt…I 4,6 (wiązadła); 40,4,86 (lina); 43,8,5 (cumy). 8 (maszt). 14 (drzewce sosnowe)
dziób…I 9,27,28 (stać na ~); 43,20,844 
kotwica (także przenośnie)…I 40,5,124; III 7
ster…I 4,6; 9,27,27 (stać przy ~)
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wiosła…I 9,27,34 (słone); 40,4,79 (prowadzą łodzie); 43,7,20 (pięćdziesiąt), 8,11 (dłu- 
gie pociągnięcia ~), 27,1605 

wiosłować…I 42,6,11 (w natarciu oszczepami)
żagiel / płótna…I 40,4,81. 86 

piraci…I 23,8 (λῃσταί) 
port…I 43,27,1606 (do odległego ~ w Nauplionie powieźć) (Ναύπλιον εἰς λιμένα ξενικὸν πόρον 

/ ἄγαγόν με); III 34 (nigdzie żaden się nie pojawia) (οὐκ ἔστιν ὅρος κείμενος οὐδείς) 
patrz wojsko / dowodzić

żegnać (rozkaźnik)…I 15,16 (ojczyznę); 26,1,51; 43,27,1588 
żelazo patrz metale
żenić się patrz rodzina / małżeństwo
żer patrz jedzenie
żłób patrz jedzenie / miejsce
żniwo (także przenośnie)…I 18,15 (gdy znów przyjdą ~) (θερίζεται πάλιν), 24 (nędzne zebrać) (δύσ- 

τηνον θέρος); 43,8,25 (dla dzieci ~ potrójnych) (τέκνων ἀρότοισ[ι]ν / τρισσοῖς) 
żołądek patrz ciało / organy
żołnierz patrz wojsko
żona patrz rodzina / małżonka
żółć patrz ciało / płyny ustrojowe i wydzieliny
życie / żywot / tryb życia…I 6,13 (wspólne ~ największym czarem dla ludzi); 10,15 (apostrofa); 

14,19 (w ludzkim ~ nie ma pewności); 15,9 (tryb codziennego ~ badać), 13,7 
(czepiać się ~). 9 (miłość do ~). 10 (wiadomo, czym jest); 18,6 (jak winni wieść ~ 
mędrcy), 15 (co jednym daje ~, innym odbiera); 21,1 (cieszyć się ~ bez dzieci); 
23,10 (z morza); 26,6 (ile nieszczęść czeka w ~); 27,5 (co największą w ~ cno-
tą), 19 (nie mieć w ~ dobrej myśli), 20 (jaki ~ z dala od ojczyzny), 27 (na wiele 
się w ~ ważyć); 29,14,4 (~ córki poświęcić w ofierze). 18 (za jedno ~ wszystkich 
ocalić). 31† (cenić ~ wyżej niż cześć), 26,67 (zgasło); 37,3 (co ozdobą ~ rodzi-
ców); 38,1 (zwykły tryb ~ porzucić); 39,36 (kłoni się), 39(bis) (zbyć się ~; póki ~ 
o co się starać); 42,14 (skromne); 43,20,880 (gdy rzecz o ~). 925 (ścinać ~ niczym 
kłos dojrzały), 27,1629 (nadzieja na ~); 44,10 (dużo mieć w ~ powodzenia), 15 
(szczęśliwe ~ mieć), 16 (nieszczęsny ~ śmiertelnika jak wygląda), 22 (poświę-
cać ~ czemu), 41,86 (bać się o ~); 46,16 (kto daje w ~ zmiany); 48,9 (troska 
o zmarłych póki ~); 49,13 (łatwe w zbytku), 14 (zbyt łatwe); 50,9 (w obronie 
~ przemawiać), 14,20; III 23 (co ~ ludzkim włada); 34 (apostrofa); 47 (przyjęty 
przez Hades jeszcze za ~); 66 (jest ~ z nazwy); 81 (kończyć ~ w cnocie); 112 (co 
wnosi w ~ biesiadowanie)

(w opozycji do śmierci)…I 6,15; 29,22,21‒22; 31/32,9; 38,11
żyć…I 23,1,22 (dwie miłości ~ na ziemi); 26,1,26 (wciąż). 29 (na obczyźnie); 27,25 (za-

wsze ~ przynajmniej jedno zło); 29,3, 14,55 (łatwiej, gdyby wszyscy 
kochali ojczyznę); 31/32,4 (nadzieją); 33,13 (umieć z ludźmi); 39,36 
(bogato); 40,5,150; 41,13 (wśród nieszczęść); 43,20,926, 24,[9]; 44,18 
(miło), 41,136 (rozkaźnik); 48,7 (cnota ~, choć bez ciała); III 20,13 (ród 
ludzki ~ dzięki niebu w jedno połączonemu z ziemią); 90 (wolni ~ 
z niewolników); 118 (miło); 139 (jak bóstwa)

‘żyć’ termin co znaczy…I 31/32,9(ter); 38,11
nie żyć patrz śmierć

żywy…I 20,12,13 (przyjaciele); 29,22,18. 22 (być bardziej ~, zmarłszy z hono-
rem); 37,2 (~ trzeba świadczyć przysługi); 49,37,9 (nie dawać się niewoli, 
póki jest się ~); II 5,1 (~ posyłany do Hadesu)

przeżyć…I 37,19 (tyle lat); III 118 (jak najdłużej ~ jedynym celem)
przeżycie…III 4 (radość w ~)

wieść / pędzić życie/żywot…I 4,4 (rozsądnie); 13,2,9 (czysty); 14,10,9 (zbożnie)
życzliwość / życzliwy / życzliwie patrz określenia cech / pozytywnych
życzyć…I 9,13; 18,19 (byle dobrze); 44,41,132 (czego sobie ~ bóstwo); III 9 (źle wrogom); 

134 (sobie nie doświadczyć czego) 
żyć patrz życie
żywić / żywiący patrz jedzenie / pożywienie
żywioły

e(e)ter / przestworza (αἰθήρ)…I 6,15 (zmienny); 14,26; 19,5,10 (co ma z ~ począt-
ki) (τὰ δ᾿ ἀπ᾿ αἰθερίου βλαστόντα γονῆς); 29,26,72 (górny, w którym dusze); 39,9 
(przebiec ścieżki ~); 40,14,234 (ukryć kogo w ~); 41,1,18 (wyniesiona potężną bu-
rzą w ~); 43,21,[1092] (poprzez ~) (ἀνά τ᾿ αἰθ]έρα). 1105 (najpierw zrodzony) (.]έρι 
πρωτόγονο[); 44,3 (opiewać ~) (Αἰθέρα… ἀείδω), 41,11 (przemierzać równinę ~)  
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(ὃς τ]ὸ λαμπρὸν αἰθέρος ναίεις πέδον); 46,19 (bezkresny) (apostrofa) (ὦ ταναὸς αἰθήρ);  
II 7,6 (ziemia wstąpi w ~) (γῆ δ᾿ ἄνεισ᾿ ἐς αἰθέρα); III 30 (życiodajnym tchnieniem 
karmi ludzi) (ὅθεν ἅπασιν ἤρξατο / τρέφειν ὅδ᾿ αἰθὴρ ἐνδιδοὺς θνητοῖς πνοάς) 

święty…I 39,1 (~ gwiaździsty przemierzać szlak) (ἀστεροειδέα νῶτα αἰθέρος ἱερᾶς); 41,8 
(na ~ kląć się, dom Dzeusowy) (ὄμνυμι δ᾿ ἱερὸν αἰθέρ᾿, οἴκησιν Διός) 

ogień…I 12,3 (naprzeciw ognia ~ niezwalczony, potężny, rozniecony przez kobiety) 
(ἀντὶ πυρὸς γὰρ ἄλλο πῦρ / μεῖζον… / πολὺ δυσμαχώτερον); 18,18 (najmniejszą 
iskrą spalić zbocza Idy) (μικροῦ γὰρ ἐκ λαμπτῆρος); 29,14,24 (pożoga) (φλόξ); 
40,14,214 (Kn: †πυροσθερινυς; J-L: †πυροσθ† Ἐρινὺς). 255 (sczerniałe smugi sa-
dzy) (καπνοῦ μέλαιν᾿ ἄησις). 256 (nie widzieć ~) (φλόγα μὲν οὐχ ὁρῶ πυρός). 259 
(by nie zamienił w popiół) (μέλαθρα συμφλέξῃ πυρί); III 63 (jak złoto w ~ 
okazać swą naturę) (τὴν σαυτοῦ φύσιν / σῴζων βεβαίως ὥστε χρυσὸς ἐν πυρί); 123 
(wrzący dech ~) (πυρὸς θερμοῦ πνοαί) 

ognisty…I 40,4,49 (Heliosa) (δῶμα θε‹ρ›μὸν Ἡλίου) 
dym…I 40,14,257 (czarne kłębowisko ~) ([ὁρῶ] γέμοντα δ᾿ οἶκον μέλανος ἔνδοθεν καπνοῦ). 

262 (z palonych ofiar) (θυμάτων πυρουμένων / κατ᾿ οἶκον ἀτμόν); 43,20,864 (po-
przez ~ ofiarne widzieć los) (δι᾿ ἁ[γνῶ]ν ἐμπύρων λωύσσων τύχας). 890 (w ~ 
ofiar) (δι᾿ ἐμπύρ[ω]ν) 

dymić…I 40,14,263 (nie z ołtarzy) (ἀκαπνώτως ἔχει) 
płomień / płomienny…I 23,5 (πυρὸς δ᾿ ἀθήρ); 39,7,20 (gwiazda) (πυρφόρος ἀστήρ); 

49,4 (~ równiny migoczą wkrąg) (πεδίον πυρὶ μαρμαίρει) 
płomienisty patrz kolory i odcienie

żagiew patrz przedmioty
woda (ὕδωρ)…I 6,2 (wezbrane) (πλούσιόν θ᾿ ὕδωρ); 14,24 (kryniczne cienistego gaju) (κρηναῖα 

νάπη); 16,11 (głębina źródlanej ~) (‹ › κευθμῶνα πηγαῖον ‹› ὕδωρ); 38,1 
(nie ma w ~ chłopca) (οὔκουν ἔσθ᾿ ὁ παῖς ἐν οἴδμασιν); 43,7,17 (zwilżać ~ pode-
sty) (δρόσον ἐπὶ πέδωι / βάλλεις), 9,29 (świeża) (ῥ]υτὸν ὔδωρ). 31 (mętne i muliste 
~ w stawach) (στατῶν γὰρ ὐδάτων [ν]άματ᾿ οὐ διειπετῆ), 20,801 (na ofiary) (καὶ 
χ[ερ]νιβ[); 44,41,113 (wypłynie ze źródła) (κρήνης [ἀπό]ρρους); III 16 (cóż wię-
cej trzeba ludziom nad źródlaną ~) (τί δεῖ βροτοῖσι πλὴν ὑδρηχόου) 

wodny / mokry…I 23,8 (falą i ~ przybojem huczący) (κλύδωνι δεινῷ καὶ βροτο- 
στόνῳ [dub.] βρέμει), 10 (~ fala nam matką) (ὑγρὰ δὲ μήτηρ); 43,20,845 (spie-
niony ślad ~) (apostrofa) (λευκαῖνον ἐξ ἅλμης ὕδωρ); 47,9,5 (nawadniać tysiącem 
~ strug) 

krople…I 40,14,219 (krwi); 43,21,1097 (~ kapie) (στάζει[), 35 (~ rosy) (νοτίοις ῥανίσι 
δροσιζόμεναι [ἀλκυόνες]); 49,3,9 (zrodzić się z ~ złotych) (ἐγένετ᾿ ἐκ χρυσορρύτων) 

para…I 40,14,215 (ἀτμός) 
rosa patrz zjawiska atmosferyczne
wilgoć…I 40,10,169 (nie ma ~) (κρᾶσιν γὰρ ὑγρὰν οὐκ ἔχων); III 20,8 (νοτίς) 

wilgotny…I 14,26 (od ~ pozdrowień przestworzy) (ἐξ ὑδρηρῶν προσφθεγμάτων); 
19,5,4 (przyjąwszy ~ mioty deszczy południowych) (ἡ δ᾿ ὑγροβόλους σταγόνας 
νοτίας / παραδεξαμένη); 41,1,4 (~, kręte nurty ochraniają) (ὕδωρ / ὑγροῖς ὁρίζων 
ἐντὸς ἀγκῶσι στέγει) 

patrz geografia / morze
ziemia patrz geografia

żywot / żywy patrz życie


