
INDEKS

Indeks obejmuje wyłącznie treść fragmentów, a także hipotez. Liczba bezpośrednio 
po tytule sztuki oznacza numer fragmentu, następująca po przecinku liczba zapisana 
mniejszą czcionką – numer wersu. Numer wersu lub linijki pominięto w przypadku 
fragmentów krótszych niż sześć wersów oraz w przypadku hipotez. W nawiasy kwa-
dratowe, oprócz transkrypcji greckich nazw, ujęto numery oryginału, o ile nie zgadzają 
się one z numerem wersu przekładu.

Skróty:
[   ] ‒ tekst niepochodzący od Eurypidesa, np. hipoteza lub cytat z Arystofanesa
(?) ‒  tekst niepewny, np. uzupełnienie tekstu papirusowego lub poprawka 

wydawcy
I ‒ fragmenty tragedii
II ‒ fragmenty dramatów satyrowych
III ‒ fragmenty bez atrybucji (adespota) (dosłownie: ‘bezpańskie’)
(bis) ‒ hasło powtarza się dwukrotnie
(ter) ‒ hasło powtarza się trzykrotnie
(quater) ‒ hasło powtarza się czterokrotnie
(quinquies) ‒ hasło powtarza się pięciokrotnie
d.p. ‒ dramatis persona (‘osoba dramatu’)
d.p.(?) ‒ osoba dramatu prawdopodobna, niepewna
hip. ‒ hipoteza
tyt. ‒ tytuł tragedii

Abas (Ἄβας [Ábas]), król Argos, syn Lynkeusa, ojciec Akrizjosa i Projtosa…I 23,[hip.]; 
49,3,5 

Achajowie, achajski patrz Hellenowie
acheloos (Ἀχελῷος [Achelóos]), rzeka (dziś: Aspropotamo) w Etolii, wpadająca do 

Morza Jońskiego…I 43,11
acheront (Ἀχέρων [Achéron]), rzeka w Podziemiu…I 22,[3,2]; III 8
achilles (Ἀχιλλεύς [Achilleús]), najdzielniejszy z Greków walczących pod Troją, syn 

Peleusa i Tetydy…I 4,d.p., [hip.(bis)]; 9,d.p.
morskiej potomek bogini (παῖς τῆς θαλασσίας θεοῦ [país tés thalassías theú])…III 14
peleusa potomek (παῖς Πηλέως [país Peléos])…I 9,27,39

Adonis (Ἄδωνις [Ádonis]), wiecznie młody bóg miłości
adonisa ogrody (Ἀδώνιδος κῆποι [Adónidos képoi])…I 41,9

adrastos (Ἄδραστος [Ádrastos]), król Argos, brat Eryfili, wódz i jedyny ocalały z wy-
prawy Siedmiu przeciw Tebom…I 20,1,5; 43,7,34, 12,19, 20,917 
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aeropa (Ἀερόπη [Aerópe]), kreteńska królewna, małżonka Atreusa…I 7,d.p.; 35,d.p.(?)
afrodyta (Ἀφροδίτη [Afrodíte]), bogini miłości…I 12,d.p.(?); 13,d.p.(?); 22,8 (Κύπρις 

[Kýpris]); 27,10, 13; 33,d.p.(?); 35,8 (Κύπρις [Kýpris]); 40,d.p.(?), 14,17[230]. 
26[239]; II 6,2; III 20,1. 11 

Dzeusowa córa niebiańska (Διός οὐρανία [Diós uranía])…I 40,14,15[228]
kipryDa / Miłość / Miłostki (Κύπρις [Kýpris])…I 6,8; 11,4, 7; 12,4; 13,5,7; 18,3; 

27,10; 36,4 (bis); 37,13, 15,4; 40,14,19[232]; III 10; 18; 53
patrz Afrodyta 35,8

agamemnon (Ἀγαμέμνων [Agamémnon]), naczelny wódz Greków pod Troją…I 4,[hip.
(?)]; 9,d.p., 12, 25,61; 34,d.p., 5; 48,[hip. D,5(?)]

agastenes (Ἀγασθένης [Agasthénes]), syn Heraklidy Arystodemosa…I 47,[hip.]
agenor (Ἀγήνωρ [Agénor]), władca Sydonu, ojciec Kadmosa i Fojniksa…I 32,1,2. 6
agrios (Ἄγριος [Ágrios]), brat Ojneusa, uzurpator w Kalidonie…I 20,d.p.
Ajgejski patrz morza
ajgeus (Αἰγεύς [Ajgeús]), król Aten, ojciec Tezeusza…I 5,d.p.; 22,6,10
ajgina (Αἴγινα [Aígina]), córka boga-rzeki Asoposa; uwiedziona przez Dzeusa urodziła 

Ajakosa…I 43,8,7
ajgiptos (Αἴγυπτος [Aígyptos]), władca-eponim Egiptu, brat Danaosa, ojciec pięćdzie-

sięciu synów…I 49,2
Ajolida patrz Tessalia
Ajolos (Eol) (Αἴολος [Aíolos])

ajolos, król wiatrów, ojciec Makareusa i Kanaki…I 27,d.p., [hip.], 2, 3
ajol(os), syn Hellena, ojciec Melanippy, Atamasa, Kreteusa, Salmoneusa i Sy-

zyfa…I 31,[hip.]; 41,d.p., [hip.], 1,2. 14; III 45
ajolos, syn Melanippy, bliźniak Bojotosa…I 42,d.p.
Ajolos, tyt. …I 27,[hip.]

ajtops (Αἶθοψ [Aíthops]), rumak Heliosa…I 40,11
akastos (Ἄκαστος [Ákastos]), król Jolkos, ojciec Laodamei…I 16,d.p.; 28,d.p.(?)
akrizjos (Ἀκρίσιος [Akrísios]), król Argos, ojciec Danae, brat Projtosa…I 6,d.p., [hip.

(ter)]; 23,[hip.]; 49,3,8 
Akrokorynt patrz Korynt
aktor (Ἄκτωρ [Áktor]), mieszkaniec Lemnos w micie o Filoktecie…I 10,d.p.
alastor (Ἀλάστωρ [Alástor]), demon zemsty…I 42,16; III 9
Alejska Atena patrz Atena
Aleksander

AleksAnder (Ἀλέξανδρος [Aléksandros]), tyt. …I 33,[hip.(?)]
Aleksander patrz Parys

aleos (Ἀλεός [Aleós]), król Tegei, ojciec Augi…I 9,1,4; 45,d.p., [hip.] 
alfejos (Ἀλφειός [Alfeiós]), rzeka na Peloponezie, na granicy Elidy i Arkadii…III 45
alfesiboja (Ἀλφεσίβοια [Alfesíboia]), córka Fegeusa, małżonka Alkmeona…I 8,d.p.
alkajos (Ἀλκαῖος [Alkaíos]), król Argos, syn Perseusza i Andromedy…I 49,3,13
alkestis (Ἄλκηστις [Álkestis]), jedna z córek Peliasa…I 1,d.p.(?)
alkimeda (Ἀλκιμέδη [Alkiméde]), małżonka Amyntora, matka Fojniksa…I 15,d.p.(?)
alkmena (Ἀλκμήνη [Alkméne]), małżonka Amfitriona, matka Heraklesa…I 2,d.p.(?); 

3,d.p.; 49,3,14. 15 
patrz Herakles

alkmeon (Ἀλκμέων / Ἀλκμαίων [Alkméon / Alkmaíon]), syn Amfiaraosa, małżonek Alfe-
siboi, ojciec Amfilochosa i Tejsifony, uczestnik wyprawy Epigonów na Teby 
…I 8,d.p.; 50,d.p., 1 

alopa (Ἀλόπη [Alópe]), córka Kerkyona, uwiedziona przez Posejdona…I 24,d.p.
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altaja (Ἀλθαία [Althaía]), siostra Ledy, małżonka Ojneusa, matka Meleagra…I 37,d.p., 1
amfiaraos (Ἀμφιάραος [Amfiáraos]), król Argos, wieszczek, jeden z Siedmiu wodzów 

biorących udział w wyprawie przeciw Tebom…I 43,d.p., [hip.]. 9,42, 20,858, 
23

ojklesa syn (παῖ[ς] Οἰκ[λέους [país Oikléus], πατρὸς Οἰκλέους [patrós Oikléus])…I 43,9,42(?),  
20,846

amfilochos (Ἀμφίλοχος [Amfílochos]), syn Alkmeona, wychowany przez Kreonta, bliź-
niak Tejsifony…I 50,d.p.

kreontyda (παῖς Κρέοντος [país Kréontos]), (domniemany) syn Kreonta…I 50,3
amfion (Ἀμφίων [Amfíon]), syn Antiopy, bliźniak Dzetosa, małżonek Nioby, słynął z gry 

na lirze…I 44,d.p., 2, 41,97. 119. 126
aMfionowe ręce (Ἀμφιονία [χείρ] [Amfionía cheír])…I 43,7,33

amfitrion (Ἀμφιτρύων [Amfitrýon]), król Teb, małżonek Alkmeny…I 3,d.p., 1,14
amyntor (Ἀμύντωρ [Amýntor]), król Ormenionu, ojciec Fojniksa…I 15,d.p.
Ananke patrz Konieczność
andromeda (Ἀνδρομέδη [Androméde]), córka Kefeusa i Kasjopei, zakochał się w niej 

Perseusz…I 39,d.p., 2; 49,3,11
ankajos (Ἀγκαῖος [Ankaíos]), uczestnik łowów kalidońskich…I 37,15,7
Antenor, starzec trojański, doradca Priama

antenor fryg (Ἀντήνωρ Φρύξ [Anténor Frýks])…III 21
antiopa (Ἀντιόπη [Antiópe]), kochanka Dzeusa, matka Amfiona i Dzetosa…I 44,d.p., 

41,19(?)
dziecko nykteusa (παῖς Νυκτέως [país Nyktéos])…I 44,41,71

antygona (Ἀντιγόνη [Antigóne]), córka Edypa, siostra Polinejkesa, Eteoklesa i Ismeny 
…I 36,d.p.

apollo(n) (Ἀπόλλων [Apóllon]), bóg wyroczni, muzyki i słońca…I 33,6,12(?); 43,20,857;
49,d.p.(?); 50,d.p.

patrz Helios
bakchos, pajan apollo (Βάκχος, παιὰν Ἀπόλλων [Bákchos, paián Apóllon])…I 2,5
Fojbos

fojbos / feb (Φοῖβος [Foíbos])…I 33,32 (Φοιβεία γυνή [Foibeía gyné]); 42,2,14; 
43,12,20, 20,822. 889; 46,1(?); 49,37,6 

fojbos, licki apollo (Φοῖβος Ἀπόλλων Λύκιος [Foíbos Apóllon Lýkios]), przydomek 
„licki” wiązany bywa z Likią lub też z wilkiem (λύκος [lýkos]), który był 
jednym ze zwierząt poświęconych Apollonowi…I 9,7

patrz Delfy / dom Fojbosa
latony syn (Λατῷος παῖς [Latóos país])…I 13,4,3(?)
loks(y)jasz (Λοξίας [Loksías]), (‘Mówiący niejasno’) przydomek boga jako wieszcz- 

biarza…I 26,8; 35,4; 42,2,15 
archelaos (Ἀρχέλαος [Archélaos]), syn Temenosa i przodek Heraklesa…I 48,[hip. B,15, 

E,12]; 49,d.p., 3,23 
Archemoros patrz Ofeltes
ares (Ἄρης [Áres]), bóg wojny…I 14,4; 27,6; III 118,1 

aresowa sztuka, tj. wojna (Ἄρεως μάχη [Áreos máche])…I 43,27,1623
Aresa źródło patrz Teby

argejowie / argiwowie (Ἀργεῖοι [Argeíoi]), mieszkańcy Argos…I 43,11, 20,863. 911
Argejka patrz Ijo

argejski ród ([ἐσ]μεν Ἀργ...εῖοι γέν[ος [esmen Arg...eíoi génos])…I 43,9,34
argo (Ἀργώ [Argó]), okręt Argonautów…I 43,7,19, 20,844, 27,1614
argolida (Ἀργολίς [Argolís]), kraina na Peloponezie…I 48,[hip. B,8‒9]
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Argos
argos (Ἄργος [Árgos]), miasto na Peloponezie…I 6,[hip.]; 8,6; 9,17; 20,1; 35,3 

(Ἀργόλας [Argólas]); 39,9; 43,12,11, 20,881. 893. 928(?); 48,[hip. B,5]; 49,1,6, 
2, 3,13. 18 

argejska równina (Ἀργεῖον πεδίον [Argeíon pedíon])…I 43,7,31
argos (Ἄργος [Árgos]), stuoki strażnik Ijo…III 127,14

ariadna (Ἀριάδνη [Ariádne]), córka Minosa i Pazyfae…I 22,[hip.(ter)], d.p.(?)
arkadia (Ἀρκαδία [Arkadía]), kraina na Peloponezie…I 9,1,2 (Ἀρκάδες [Arkádes])
Arkadyjka patrz Atalanta
artemida (Ἄρτεμις [Ártemis]), bogini łowów…I 37,d.p.(?)
arystodemos (Ἀριστόδημος [Aristódemos]), Heraklida…I 47,[hip.(?)]; 48,[hip. B,12(?)]
asopos (Ἀσωπός [Asopós]), rzeka w Tessalii…I 41,1,3
astydameja (Ἀστυδάμεια [Astydámeia]), małżonka Akastosa, zakochała się w Peleusie 

…I 28,d.p.(?)
atalanta (Ἀταλάντη [Atalánte]), uczestniczka łowów kalidońskich, zakochał się w niej 

Meleager…I 37,d.p.
atalanta z arkadii (Ἀρκὰς Ἀταλάντη [Arkás Atalánte])…I 37,15,5

atamas (Ἀθάμας [Athámas]), władca beocki lub tessalski, syn Ajolosa, brat Kreteusa, 
Salmoneusa i Syzyfa, małżonek Nefeli i Ino, ojciec Fryksosa i Helli…I 18,d.p., 
2; 31,d.p., [hip.]; 32,d.p., [hip.], 3,14; III 45,2

atena (Ἀθηναία, Ἀθάνα [Athenaía, Athána]), bogini, opiekunka Aten…I 6,d.p.(?), [hip.]; 
10,[hip.]; 22,d.p.(?), [hip.(?)]; 29,d.p., 26,65; 45,d.p.(?); 

atena alejska (Ἀλέα Ἀθάνα [Aléa Athána])…I 45,[hip.(bis)(?)], 1(?)
ateny przybytek (Ἀθάνας θάλαμοι [Athánas thálamoi])…I 29,21,4–5
bogini ze złotą gorgoną (θεά / χρυσῆν ἔχουσα Γοργόνα [theá chrysén échusa Gorgóna]) 

…I 29,18
pallas / pallada (Παλλάς [Pallás])…I 29,14,49, 22,3

ateny (Ἀθῆναι [Athénai]), miasto-państwo w Attyce…I 22,[hip.]; 41,1,9 
kekropijska ziemia (Κεκροπία χθών [Kekropía chthón])…I 46,19
kekropijskie wzgórze (Κεκροπίας αὐχή [Kekropías auché]), Akropol…I 41,1,11

Ateńczycy
„ateńskie Dziewice”, tj. drachmy (Ἀθηνῶν παρθένοι [Athenón parthénoi])…II 6,3

ateńczyk (Ἀθηναῖος [Athenaíos])…I 22,[hip.]
Atlantyk patrz morza
atreus (Ἀτρεύς [Atreús]), król Myken, syn Pelopsa, brat Tyestesa, ojciec Plejstenesa 

oraz dziad Agamemnona i Menelaosa…I 7,d.p.(?); 17,d.p.; 35,d.p.
atrydzi (Ἀτρεῖδαι [Atreídai]), Agamemnon i Menelaos…I 9,27,30. 48
Auga

auga (Αὔγη [Aúge]), królewna tegejska, córka Aleosa, kochanka Heraklesa i matka 
Telefosa…I 9,1,4; 45,d.p., [hip.(?)] 

AugA (Αὔγη [Aúge]), tyt. …I 45,[hip.]
autolykos (Αὐτόλυκος [Autólykos]), syn Hermesa, sprytny złodziej…II 2 i 3,tyt.
azja (Ἀσία [Asía]), kontynent…III 76

azjatycka cytra (κιθάρα Ἀσιάς [kithára Asiás])…I 43,27,1622
azjatycki lament (Ἀσιὰς ἰήιος [Asiás iéios])…I 43,8,9

Azopia patrz Fliunt
     Teby

Bakchos patrz Apollo
        Dionizos
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bellerofont (Βελλεροφόντης [Bellerofóntes]), heros koryncki, syn Posejdona, zakochała 
się w nim Steneboja…I 14,d.p., [hip.(ter)]; 23,d.p., [hip.(ter)]

koryncki / koryntyjski gość (Κορίνθιος ξένος [Korínthios ksénos])…I 23,[hip.], 3
Bezimienne patrz Erynie
bieda (Πενία [Penía]), personifikacja…I 49,19
bogini

patrz Afrodyta
patrz Atena
patrz H[y]jakintydy
patrz Mojra
patrz Tetyda

bojotos (Βοιωτός [Boiotós]), eponim Beocji, syn Melanippy, bliźniak Ajolosa…I 41,12; 
42,d.p.

bosfor (Βόσπορος [Bósporos]), cieśnina…III 82 (bis)(?)
bóg

bóstwo z maszyny (deus ex machina)…I 3,d.p.(?); 6,d.p.(?); 10,d.p.(?); 12,d.p.; 
13,d.p.(?); 14,d.p.(?); 18,d.p.(?); 22,d.p.(?); 24,d.p.(?); 27,d.p.(?); 
29,d.p.; 33,d.p.(?); 36,d.p.(?); 37,d.p.(?); 40,d.p.(?); 41,d.p.(?); 
42,d.p.(?); 43,d.p.; 44,d.p.; 45,d.p.(?); 46,d.p.(?); 49,d.p.(?)

patrz Afrodyta
   Dionizos
   Posejdon

bój (Πόλεμος [Pólemos]), personifikacja…I 48,1
Bromios patrz Dionizos
bunt (Στάσις [Stásis]), personifikacja…I 26,10,10
Buzyrys (Βούσιρις [Búsiris])

buzyrys, król Egiptu, syn Posejdona…II 4,d.p.
Buzyrys, tyt. dramatu satyrowego…II 4,[hip.(?)]

Chalybowie (Χάλυβες [Chálybes]), lud znad Morza Czarnego, jako pierwsi wydobywali 
i obrabiali żelazo…I 47,8

chalybowa siekiera (Χάλυβος πέλεκυς [Chálybos pélekys])…I 13,2,5–6
charon (Χάρων [Cháron]), przewoźnik zmarłych…I 29,22,2
chejron (Χείρων [Cheíron]), najmędrszy z centaurów…I 41,[hip.]

patrz Hippa
chimajra (Χίμαιρα [Chímaira]), potwór zgładzony przez Bellerofonta…I 23,[hip.(bis)], 5
chios (Χίος [Chíos]), wyspa na Morzu Egejskim…I 43,2,8
Chóry

chór Ateńczyków…I 5,d.p.(?)
Chór Dziewcząt

chór Dziewcząt…I 18,d.p.(?); 23,d.p.; 27,d.p.; 40,d.p.
chór Dziewcząt Etiopskich…I 39,d.p.

Chór Kobiet
chór kobiet…I 3,d.p.(?); 8,d.p.; 12,d.p.
chór Kobiet Korynckich…I 50,d.p.(?)
chór Kobiet lub Starców Trojańskich…I 33,d.p.(?)
chór Kobiet Nemejskich…I 43,d.p.
chór Kobiet Tessalskich…I 31,d.p.(?)
chór Kobiet z Argos…I 6,d.p.
chór Kobiet z Fylaki…I 16,d.p.(?)
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chór Kobiet z Serifos albo Rybaków, albo Przyjaciół Diktysa…I 11,d.p.(?)
chór Kretenek…I 7,d.p.
chór Kreteńczyków…I 13,d.p.
chór Menad…I 44,d.p.
C(c)hór męski / Mężczyzn

chór męski…I 2,d.p.(?); 26,d.p.(?)
chór Mężczyzn z Pisy…I 21,d.p.(?)

Chór Mieszkanek / Mieszkańców
chór Mieszkanek lub Mieszkańców Teb…I 36,d.p.(?)
chór Mieszkańców Lemnos…I 10,d.p.
chór Mieszkańców Skiros…I 4,d.p.(?)
Chór Mieszkańców Teb patrz Chór Mieszkanek Teb

Chór Młodych
chór Młodych Ateńczyków i Atenek…I 22,d.p.(?)
chór Młodych Atletów…I 24,d.p.

Chór Pasterzy
chór Pasterzy…I 33,d.p.
chór Pasterzy Attyckich…I 44,d.p.(?)

chór Peliad…I 1,d.p.(?)
Chór Przyjaciół Diktysa patrz Chór Kobiet z Serifos
Chór Rybaków patrz Chór Kobiet z Serifos
chór Satyrów…II 4,d.p.; 5,d.p.; 6,d.p.; 7,d.p.; 8,d.p.
chór Służących…I 40,d.p.
Chór Starców

chór Starców Argiwskich lub Wodzów Achajskich…I 9,d.p.(?)
chór Starców Ateńskich…I 29,d.p.
Chór Starców Trojańskich patrz Chór Kobiet

Chór Wieśniaków
chór Wieśniaków Kalidońskich…I 20,d.p.(?)
chór Wieśniaków Likijskich…I 14,d.p.(?)

Chór Wodzów Achajskich patrz Chór Starców Argiwskich
chór Wojowników Greckich…I 34,d.p.(?)

chronos / czas (Χρόνος [Chrónos]), personifikacja czasu…I 14,18; 27,29; 44,40 
Chryzyp (Χρύσιππος [Chrýsippos])

chryzyp, syn Pelopsa, zakochał się w nim Lajos…I 19,d.p.
Chryzyp, tyt. …I 19,[hip.(?)]

„chtoniaˮ (Χθονία [Chthonía]), jedna z córek Erechteusza…I 29,d.p.(?)
Czarny Łowca patrz Meleager
Czas patrz Chronos

Danae (Δανάη [Danáe]), córka Akrizjosa, matka Perseusza…I 6,d.p., [hip.(bis)]; 11,d.p.; 
49,3,8. 9 

danaidy (Δαναΐδες [Danaídes]), pięćdziesiąt córek Danaosa…I 14,21
danaos (Δαναός [Danaós]), ojciec pięćdziesięciu córek…I 49,1,1
Danaowie patrz Hellenowie
dedal(os) (Δαίδαλος [Daídalos]), ojciec Ikara, ateński budowniczy i wynalazca …I 13,d.p.(?); 

22,[hip.]
posągi DeDala (τὰ Δαιδάλεια [tá Daidáleia])…II 5,2,2 

deidameja (Δηιδάμεια [Deidámeia]), córka Likomedesa, ze związku z Achillesem uro-
dziła Neoptolemosa…I 4,d.p.(?), [hip.(bis)]
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deifob (Δηίφοβος [Deífobos]), syn Priama i Hekaby, brat Hektora…I 33,d.p., [hip.], 
26,11, 27,40

deifontes (Δηιφόντης [Deifóntes]), jeden z Heraklidów, małżonek Hyrneto…I 48,d.p.
delfy (Δελφοί [Delfoí]), sanktuarium i wyrocznia Apollona w Grecji środkowej, u stóp 

Parnasu…I 31,[hip.]
delf rady (τὰ Πυθοῖ γράμματα [tá Pythoí grámmata])…III 38
dom fojbosa (Φοίβου δόμοι [Foíbu dómoi])…I 42,2,14
w Delfickich Dziewcząt korowoDzie (παρθένοις σὺν Δελφίσιν [parthénois sýn Delfísin])…I  

43,1
demeter (Δημήτηρ [Deméter]), patronka kultu misteryjnego, bogini urodzaju, wegetacji 

i plonów…I 29,26,102; III 16
deo (Δηώ [Deó]), święte imię bogini…I 29,25,34, 26,109
patrz Persefona

Deo patrz Demeter
deus ex machina patrz bogowie / bóstwo z maszyny
Dike / sprawieDliwość (Δίκη [Díke]), personifikacja…I 31/32,10; 39,34; 40,4,44[88]; 

41,7,7, 11; 44,40, 41,87 (bis); 46,18; 49,26; III 74
diktys (Δίκτυς [Díktys]), opiekun Danae i Perseusza…I 11,d.p.
diomedes (Διομήδης [Diomédes]), heros etolski, uczestnik wyprawy Epigonów, uczestnik 

wojny trojańskiej…I 4,d.p.(?), [hip.(?)]; 10,d.p.(?); 20,d.p.; 34,d.p.(?)
diona (Διώνη [Dióne]), bogini, córka Uranosa i Gai…I 36,19; 49,3,21
dionizos (Διόνυσος [Diónysos]), bóg wina i szału mistycznego, syn Semele lub Diony 

…I 18,d.p.(?); 32,[hip.(bis)]; 34,9; 36,d.p.(?), 19; 43,d.p., [hip.(?)], 1, 2,6. 7,  
21,1085 

bakchos (Βάκχος [Bákchos])…I 20,3; 40,11; 43,27,1627 
patrz Apollo(n)

bromios (Βρόμιος [Brómios])…I 43,22,3
dzagreus (Ζαγρεύς [Dzagreús])…I 13,2,11
eujos boski (εὔιος θεός [eúios theós])…I 44,38
iakchos (Ἴακχος [Íakchos]), przydomek Dionizosa i pieśń ku jego czci…I 34,9

Dios patrz Dzeus
dirka (Δίρκη [Dírke])

dirka, małżonka Lykosa, dręczycielka Antiopy…I 44,d.p., 41,6
dirka, źródło patrz Teby

dirkejski patrz Teby
dodona (Δωδώνη [Dodóne]), sanktuarium i wyrocznia Dzeusa w Epirze, u stóp góry 

Tomaros…I 42,2,15; 49,3,21 
Dorowie (Δωριεῖς [Dorieís])

doryckie ubrania (Δωρίς πέπλων ἐσθής [Dorís péplon esthés])…I 43,9,12
Dzagreus patrz Dionizos
dzetos (Ζῆθος [Dzétos]), syn Antiopy, bliźniak Amfiona…I 44,d.p., 2, 41,119(?)
dzeus (Ζεύς [Dzeús]), najważniejsze bóstwo olimpijskiego panteonu…I 6,[hip.]; 11,13; 

12,19; 13,2,2; 14,30; 22,8; 26,1,71(bis); 28,[8]; 29,26,99; 31/32,8; 39,34; 
41,[hip.], 1,1. 14, 2(bis), 7,3. 6; 42,2,17; 43,8,23, 9,10. 22. 28; 44,33, 41,2. 99. 101. 
103. 106. 125. 127, 133. 135. 140 (bis); 47,9,13; 49,3,15. 24; II 7,[hip.]; III 11; 22; 
34,6; 42,7; 43; 45; 79; 151,2 

dios (Ζεύς [Dzeús])…I 49,3,22
dzeus idajski (Ζεὺς Ἰδαῖος [Dzeús Idaíos])…I 13,2,10
dzeus ojciec (Ζεὺς Πατήρ [Dzeús Patér])…I 33,41
dzeus opiekun (Ζεὺς Ἕρκειος [Dzeús Hérkeios])…I 33,39
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Dzeusowa córa patrz Afrodyta
Dzeusowe berło (σκῆπτρον τὸ Διός [sképtron tó Diós])…III 151,7
dzeusowe gromy (κεραύνιαι ἐκ Διός [keraúniai ek Díos])…I 40,14,68[278]
hikesjos (Ζεὺς Ἱκέσιος [Dzeús Hikésios])…I 23,1,15
patrz Eros

Echidna (Ἔχιδνα [Échidna]), wężokształtna matka potworów…I 22,[3,4]
echinady (Ἐχινάδες [Echinádes]), archipelag pięciu wysepek na Morzu Jońskim, naprze-

ciw ujścia rzeki Acheloos, płynącej przez Akarnanię…I 3,1,10
echo (Ἠχώ [Echó]), nimfa, w której zakochał się Pan…I 39,[1a], 5
Edonijki patrz Trakowie
edyp (Οἰδίπους [Oidípus]), heros tebański, syn i zabójca Lajosa, syn i małżonek Jokasty 

…I 8,6 (bis); 36,1; 46,d.p.
syn polibosa (Πολύβου παῖς [Polýbu país])…I 46,5

egejski odmęt patrz Morza / Morze Egejskie
ejlejtyja (Εἰλείθυια [Ejleíthyia]), bóstwo opiekuńcze kobiet w połogu…I 9,1,7
ejrena (Εἰρήνη [Eiréne]), personifikacja pokoju…I 26,10,1
elektrion (Ἠλεκτρύων [Elektrýon]), syn Perseusza i Andromedy, ojciec Alkmeny…I 49,3,15
eleutery (Ἐλευθεραί [Eleutheraí]), sanktuarium Dionizosa na pograniczu Attyki i Be-

ocji…I 44,1
elida (Ἤλις [Élis]), kraina na Peloponezie…I 47,9,12
Eol patrz Ajolos
eos / jutrzenka (Ἠώς [Eós]), bogini poranka…I 3,d.p.(?); 40,d.p.(?), 1–2,5, 4,20[64]
erechteusz (Ἐρεχθεύς [Erechtheús]), król ateński…I 29,d.p., 22,12. 16, 26,60. 94; 41,1,10

erechteusza córki…I 29,d.p.(?)
eriboja (Ἐρίβοια [Eríboja]), jedna z Atenek ofiarowanych Minotaurowi…I 22,d.p.(?)
Eris patrz Spór
eros / Miłość (Ἔρως [Éros]), bóg miłości…I 12,2, 19; 23,2; 39,21,1; 40,4,44[88]; 

43,21,1106; 45,13; III 19,2; 44
Eryda patrz Spór
erynie (Ἐρινύες [Erinýes]), boginie zemsty

bezimienne (ἀνώνυμοι θεαί [anónymoi theaí])…I 42,2,18
e(e)ter (Αἰθήρ [Aithér]), przestworza i ich personifikacja…I 6,15,2; 12,1; 19,5,10; 

29,26,72; 39,1, 9; 40,14,21[234]; 41,1,18; 43,21,1105; 44,3, 41,11; 46,19; 49,1,6; 
II 7,6; III 11; 30; 36; 48

eter, dom dzeusowy (αἰθήρ οἴκησις Διός [aithér oíkesis Diós])…I 41,8
eter dzeusowy (Διὸς Αἰθήρ [Diós Aithér])…I 19,5,1

etiopia (Αἰθιοπία [Aithiopía]), kraina w Afryce…I 49,1,4, 3,11 
etiopijska ziemia (Αἰθιοπία χθών [Aithiopía chthón])…I 29,2

etiopowie (Αἰθίοπες [Aithíopes]), mieszkańcy Etiopii…I 39,37
Etna (Αἴτνα [Aítna]), wulkan na Sycylii

etny, kaMień z (Αἴτνας πάγος [Aítnas págos])…III 60,9
etolia (Αἰτωλία [Aitolía]), kraina w Grecji…I 37,1
etolowie (Αἰτωλοί [Aitoloí]), mieszkańcy Etolii…I 37,15,9
Eujos patrz Dionizos
eumolpos (Εὔμολπος [Eúmolpos]), król Tracji, syn Posejdona…I 29,14,48, 26,100 (bis)
euneos (Εὔνεως [Eúneos]), syn Jazona i Hypsipyli, bliźniak Toasa…I 43,d.p.
Europa (Εὐρώπη [Európe])

Europa, córka Fojniksa, uwiedziona przez Dzeusa
europa tyryjska (Τυρία Ἐυρώπη [Tyría Európe])…I 13,2,1
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tyryjka, córa fojniksa, europa (Φοινίκας Τυρία παῖς Εὐρώπα [Foiníkas Tyría país 
Európa])…I 43,8,21–22

europa, kontynent…I 22,1
eurydyka (Εὐρυδίκη [Eurydíke])

eurydyka, małżonka Ajolosa, matka Kreteusa, Salmoneusa i Syzyfa…I 41,[hip.]
eurydyka, małżonka Akrizjosa, matka Danae…I 6,d.p.
eurydyka, małżonka Likurga, matka Ofeltesa…I 43,d.p.

Małżonka likurga (Λυκούργου γυνή [Lykúrgu gyné])…I 43,[hip.]
eurypides (Εὐριπίδης [Euripídes]), tragediopisarz ateński…I 9,[15]; 41,[6] 
eurysteusζ (Εὐρυσθεύς [Eurystheús]), władca Myken znany z cyklu mitów o pracach 

Heraklesa…II 5,d.p.
eurytos (Εὔρυτος [Eúrytos]), ojciec Ifitosa…II 7,[hip.]

Faetont (Φαέθων [Faéthon]), syn Heliosa…I 40,d.p., [hip.], 4,60[103], 14,51[260]
Feb patrz Apollo(n)
fedra (Φαίδρα [Faídra]), małżonka Tezeusza, macocha Hippolyta…I 12,d.p., [hip., 

frg. B,35]
fegeus (Φηγεύς [Fegeús]), król Psofidy, ojciec Alfesiboi, teść Alkmeona…I 8,d.p.

fegeusa synowie…I 8,d.p.
fema (Φήμη [Féme]), personifikacja rozgłosu…III 6
fenicjanie (Φοίνικες [Foínikes]), lud zamieszkujący wschodnie wybrzeże Morza Śród-

ziemnego; jednym z nich był z urodzenia Kadmos…I 32,1,3 (Φοῖνιξ [Foíniks])
fenicki patrz Tyr
filoktet (Φιλοκτήτης [Filoktétes]), syn Pojasa, w drodze pod Troję porzucony przez 

towarzyszy…I 10,d.p., [hip.(bis)]
fineus (Φινεύς [Fineús]), brat Kefeusa…I 39,d.p.(?)
flegias (Φλεγύας [Flegýas]), ojciec Iksjona…I 30,1
fliunt (Φλιοῦς [Fliús]), miasto w Argolidzie, w dolinie rzeki Asopos

azopia (Ἀσωπία [Asopía]), dolina rzeki Asopos…I 43,9,27
fliuncka ziemia (Φλειουντία γή [Fleiuntía gé])…I 43,9,25

Fojbos patrz Apollo(n)
fojniks (Φοῖνιξ [Foíniks])

Fojniks, ojciec Europy patrz Europa
fojniks, syn Agenora, brat Europy, eponim Fenicji…I 32,1,8
fojniks, syn Amyntora, wychowawca Achillesa…I 15,d.p.
Fojniks, tyt. …I 15,[hip.]

Fryksos (Φρίξος [Fríksos])
fryksos, syn Atamasa i Nefeli, brat Helli…I 31,d.p., [hip.(bis)]; 32,d.p., [hip.(bis)]
Fryksos pierwszy (Φρίξος α’), tyt. …I 31,[hip.]
Fryksos wtóry (Φρίξος β’), tyt. …I 32,[hip.]

Frygowie patrz Trojanie
ftyja (Φθία [Fthía]), vel Klytia, konkubina Amyntora…I 15,d.p.

Gaja / ziemia (Γαῖα [Gaía]), bogini…I 19,5,1. 9 (bis); 33,21,5; 44,3, 14; II 7,6,2. 3; III 36
macierz (μήτηρ [méter])…I 19,5,7
ziemia matka (Γαῖα μήτηρ [Gaía méter])…I 33,21,4; III 48

glauketes (Γλαυκέτης [Glaukétes]), smakosz ateński…I 39,[7,6]
Glaukos (Γλαῦκος [Glaúkos])

glaukos, syn Bellerofonta…I 14,d.p.
glaukos, syn Minosa i Pazyfae…I 38,d.p.
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gorgony (Γοργάδες [Gorgádes]), trzy potworne siostry: Steno, Euryale i Meduza…I  
43,27,1599

gorgony tejtrazyjki (Γοργόνες Τειθράσιαι [Gorgónes Teithrásiai]), tj. mieszkanki 
attyckiego demu Tejtras (Τείθρας)…I 22,[3,8]

gorgona (Γοργώ [Gorgó]), Meduza…I 39,9; 49,3,10
gorgona złota (χρυσέη Γοργώ [chrysée Gorgó]), tarcza Ateny udekorowana 

głową Meduzy…I 29,14,46, 18
patrz Atena

Grecja patrz Hellada
Grecy patrz Hellenowie

Hades (Ἅιδης [Haídes]), bóg Podziemia i kraina, którą włada…I 7,[7]; 11,18,1; 23,1,23; 
26,1,57; 29,26,71; 33,29,26; 37,19; 38,12; 39,[7,14(?)], 8; II 5,1; III 47; 151,3. 8 

podziemia (χθόνια [chthonía])…III 151,8
zaświaty (κάτω [káto])…I 38,11

hajmon (Αἵμων [Haímon]), syn Kreonta…I 36,d.p.
hefajst(os) (Ἥφαιστος [Héfaistos]), bóg ognia…I 40,14,49[258]. 60[269]
hekaba (Ἑκάβη [Hekábe]), małżonka Priama, matka Hektora i Parysa…I 33,d.p., [hip.

(quinquies)], 30, 40
hekata (Ἑκάτη [Hekáte]), bogini czarów…I 33,34
hektor (Ἕκτωρ [Héktor]), syn Priama i Hekaby, brat Parysa…I 33,d.p., 26,2. 9, 27,37

hektorzy (Ἕκτορες [Héktores])…I 33,25
helena (Ἑλένη [Heléne]), córka Dzeusa i Ledy, małżonka Menelaosa…I 9,22

tyndarydka lakonka (Τυνδάρεια παῖς Λάκαινα [Tyndáreia país Lákaina])…I 4,[hip.], 1
helenos (Ἕλενος [Hélenos]), wieszczek trojański, syn Priama i Hekaby, bliźniak Kas- 

sandry…I 10,[hip.]
helios / słońce (Ἥλιος [Hélios]), bóg…I 40,[hip.], 1–2,3[3]. 5[5]. 6[6], 4,5[49]. 17[61], 

14,11[224]; 46,2,8[7]; 49,1,5 
apollo-zgubny (Ἀπόλλων [Apóllon])…I 40,14,13[226]
heliosowe łoże (λέχεα Ἁλίου [léchea Halíu])…I 40,14,69[279]
słoneczna kwaDryga (τεθρίππα Ἡλίου [tethríppa Helíu])…I 47,9,8 
patrz Apollo(n)
patrz Klimena

hella (Ἕλλη [Hélle]), córka Atamasa i Nefeli, siostra Fryksosa…I 31,[hip.]; 32,[hip.
(bis)(?)]

hellada / grecja (Ἑλλάς [Hellás]), ojczyzna Greków…I 9,27,32, 31; 29,6,73; 49,1,8;
II 2 i 3,1,1; III 76; 118,8 

Hellen (Ἕλλην [Héllen])
hellen, eponim Hellady, ojciec Ajolosa…I 41,d.p., [hip.(bis)], 1,2. 7; III 45
Hellen, mieszkaniec Grecji patrz Hellenowie

hellenowie / grecy (Ἕλληνες [Héllenes]), mieszkańcy Grecji…I 4,5; 9,8, 30; 10,[hip.
(?)]; 33,41; 42,2,18; 43,20,863. 876; II 2 i 3,1,13. 28 

hellen (Ἕλλην [Héllen])…I 9,1,14; 32,1,3[3/4] (γένος Ἑλληνικόν [génos Hel-
lenikón]) 

helleńska arMia (Ἑλλήνων στρατός [Hellénon stratós])…I 10,8,1
helleńskie prawa (νόμοι Ἑλληνικοί [nómoi Hellenikoí])…I 9,26,8

achajowie (Ἀχαιοί [Achaioí])…I 9,25,135; III 5
achajskie wojsko (Ἀχαϊκός στρατός [Achaikós stratós])…I 9,1,15

danaowie (Δαναοί [Danaoí])…I 34,8; 43,8,16, 9,36, 20,865; 49,1,8 
pelazgowie (Πελασγοί [Pelasgoí])…I 49,1,8
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hera (Ἥρα [Héra]), najpotężniejsza bogini Olimpu…I 43,2,5
herakles (Ἡρακλῆς [Heraklés]), heros, syn Dzeusa i Alkmeny…I 2,d.p.(?); 3,19; 

36,d.p.(?); 45,d.p., [hip.(?)], 19; 49,3,16. 23; II 4,d.p.; 5,d.p.; 6,d.p.(?); 
7,d.p., [hip.]; 8,d.p., [hip.]

herakles tyryntyjski (Τιρύνθιος Ἡρακλῆς [Tirýnthios Heraklés])…I 9,1,5
potomek alkmeny (Ἀλκμήνης τέκος [Alkménes tékos])…II 8,1

heraklejskie (o świętym okręgu?) (ηρακ … α [erak … a])…I 36,18,4
heraklesa łuk (Ἡρακλέο[υς] τόξα [Herakléus tóksa])…I 10,[hip.]
patrz Heraklidzi

Heraklida patrz Temenos
heraklidzi (Ἡρακλειδαί [Herakleidaí]), synowie i potomkowie Heraklesa…I 26,1,16;

48,[hip. E,6. 11]
synowie heraklesa (Ἡρακλέους παῖδες [Herakléus paídes])…I 48,[hip. E,2]

hermes (Ἑρμῆς [Hermés]), przewodnik dusz, posłaniec bogów…I 3,d.p.(?); 6,d.p.(?), 
[hip.]; 16,d.p.; 29,26,113; 44,d.p., 41,98(?). 141; II 6,d.p., [hip.], 1; 7,d.p.; 8,d.p., 
[hip.]

herold (Κῆρυξ [Kéryks]), postać dramatu…I 40,d.p.
hestia (Ἑστία [Hestía]), bogini ogniska domowego…I 40,14,35[248]; III 48 (utożsa-

miona z Ziemią)
Hikesjos patrz Dzeus
hippa / hippo (Ἵππη / Ἱππώ [Híppe, Hippó]), matka Melanippy…I 41,[hip.], 1,21

chejrona córka (Χείρωνος θυγάτηρ [Cheíronos thygáter])…I 41,1,13
hippodameja (Ἱπποδάμεια [Hippodámeia]), żona Pelopsa…I 19,d.p.(?); 21,d.p.
hippolytos (Ἱππόλυτος [Hippólytos]), syn Tezeusza i Amazonki…I 12,d.p., [hip., frg. C,21; 

B,29; kol. I, 19; kol. II,3], 18,2
Hjakintydy patrz H[y]jakintydy
hyjady (Ὑάδες [Hyádes]), nimfy przemienione w gwiazdozbiór…I 29,26,107; 40,16
h[y]jakintydy (Ὑακινθίδες [Hyakinthídes]), córki Erechteusza…I 29,26,74
hyllos (Ὕλλος [Hýllos]), syn Heraklesa i Dejaniry, ojciec Temenosa…I 49,3,17(bis)
hymen(ajos) / hymen (Ὑμέναιος [Hyménaios]), bóg zaślubin lub pieśń weselna…I 

40,4,46[90]. 54[97], 14,14[227] (bis). 90[296]
hypermestra (Ὑπερμήστρα [Hyperméstra]), Danaida, małżonka Lynkeusa…I 49,3,3(?)
Hypsipyla (Ὑψιπύλη [Hypsipýle])

hypsipyla, córka Toasa, ze związku z Jazonem urodziła Toasa i Euneosa…I 43,d.p.;  
[hip.]

hypsipylA, tyt. …I 43,[hip.]
hyrneto (Ὑρνηθώ [Hyrnethó]), córka Temenosa, małżonka Deifontesa…I 48,d.p.
hyzje (Ὑσιαί [Hysiaí]), miasto w Beocji…I 44,27

Iakchos patrz Dionizos
ida (Ἴδη [Íde])

ida, (dziś: Kaz Dağı) góra w pobliżu Troi, świadek wielu mitycznych wydarzeń 
…I 18,18; 34,9

ida, łańcuch górski na Krecie, miejsce narodzin Dzeusa…I 13,1
idajski Dzeus patrz Dzeus

ifitos (Ἴφιτος [Ífitos]), syn Eurytosa, zginął z ręki Heraklesa…I 3,19(?); II 7,[hip.]
Ijo, kapłanka Hery z Argos, kochanka Dzeusa, przemieniona w jałówkę

ijo argejka (Ἀργεία Ἰώ [Argeía Ió])…I 43,8,29
ijon (Ἴων [Íon]), eponim Jonów, syn Ksutosa i Kreusy…I 41,1,10
ikar (Ἴκαρος [Íkaros]), syn Dedala…I 13,d.p.(?)
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iks(y)jon (Ἰξίων [Iksíon]), władca Lapitów, syn Flegiasa, ojciec Pejritoosa…I 30,1
Ilion patrz Troja
ino (Ἰνώ [Inó]), córka Kadmosa, druga małżonka Atamasa, siostra Semeli…I 18,d.p., 

1; 31,d.p., [hip.]; 32,d.p., [hip.]
leukotea (Λευκοθέα [Leukothéa]), imię ubóstwionej Ino…I 18,28

Iris / Iryda patrz Tęcza
isander (Ἴσανδρος [Ísandros]), syn Bellerofonta…I 14,[hip.(?)]
ismenos (Ἰσμενός [Ismenós]), rzeka w Beocji pod Tebami…I 44,41,116
ister (Ἴστρος [Ístros]), Dunaj w dolnym biegu…III 82
itys (Ἴτυς [Ítys]), syn Tereusa i Prokny…I 40,4,26[70] (bis)

Jazon (Ἰάσων [Iáson]), przywódca Argonautów, syn Ajsona…I 1,d.p.; 43,27,1616 
jobates (Ἰοβάτης [Iobátes]), król Likii, ojciec Steneboi…I 14,d.p.; 23,[hip.]
jokasta (Ἰοκάστη [Iokáste]), matka i małżonka Edypa…I 46,d.p.
Jutrzenka patrz Eos

[Kadmejczycy (Καδμεῖοι [Kadmeíoi])…I 44,41,108] 
kadmos (Κάδμος [Kádmos]), bohater cyklu tebańskiego, założyciel Teb, małżonek Har-

monii, ojciec Ino…I 18,27,6; 31,[hip.]; 32,[hip.(bis)], 1,1. 9, 3,17; 43,20,915 
kaDMejskie berło (Κάδμου σκῆπτρα [Kádmu sképtra])…I 44,41,139
Kadmejskie bramy patrz Teby

kalidon (Καλυδών [Kalýdon]), miasto w Etolii…I 20,1,2; 37,1,1 
Kalliopa patrz Muzy
kanaka (Κανάκη [Kanáke]), córka Ajolosa, siostra i kochanka Makareusa…I 27,d.p.
kapaneus (Καπανεύς [Kapaneús]), władca Argos, członek wyprawy Siedmiu…I 36,2
karia (Καρία [Karía]), kraina w Azji Mniejszej…I 23,[hip.(bis)]
kasjopeja (Κασσιέπεια [Kassiépeia]), małżonka Kefeusa, matka Andromedy…I 39,d.p.(?)
kassandra (Κασσάνδρα [Kassándra]), wieszczka, córka Priama i Hekaby, bliźniaczka 

Helenosa…I 33,d.p., [hip.], 6,11(?)
katreus (Κατρεύς [Katreús]), władca kreteński, syn Minosa i Pazyfae, ojciec Aeropy 

…I 7,d.p.(?)
kefeus (Κηφεύς [Kefeús]), brat Fineusa, małżonek Kasjopei, ojciec Andromedy…I  

39,d.p.; 49,3,12
Kefisos patrz Praksytea
K(k)ekropijski patrz Ateny
kerkyon (Κερκυών [Kerkyón]), heros eleusyński, ojciec Alopy…I 24,d.p.
kerykowie (Κήρυκες [Kérykes]), „heroldowie”, kapłani w misteriach eleusyńskich, wy-

wodzący się od syna Hermesa Keryksa…I 29,26,114
Kipryda patrz Afrodyta
kisseus (Κισσεύς [Kisseús]), król tracki…I 49,d.p., 4

córka kisseusa…I 49,d.p.(?)
klimena (Κλυμένη [Klyméne]), małżonka Heliosa, matka Faetonta…I 40,d.p., [hip.(?)]

okeanosa córa (Ὠκεανοῦ κόρα [Okeanú kóra])…I 40,14,71[281]
klitajmestra (Κλυταιμήστρα [Klytaiméstra]), małżonka Agamemnona…I 9,d.p.(?)
Klitia patrz Ftyja
kojranos (Κοίρανος [Koíranos]), ojciec Polyidosa…I 38,[hip.(?)]
kokytos (Κωκυτός [Kokytós]), rzeka w Podziemiu…I 22,[3,3]
kolchida (Κολχίς [Kolchís]), kraina na wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego…I  

32,[hip.] (właśc. Κόλχοι ‒ ‘Kolchowie’)]
kolchów kraj (Κόλχων πόλις [Kólchon pólis])…I 43,27,1614
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Kolchowie patrz Kolchida
konieczność (Ἀνάγκη [Anánke]), bóstwo potężniejsze niż bogowie olimpijscy…I 2,3; 

9,28; 12,9; 14,16; 27,27; 43,20,924(?); III 65
kopreus (Κοπρεύς [Kopreús]), herold Eurysteusza…II 5,d.p.
Kora patrz Persefona
Korykion patrz Parnas
koryncki patrz Bellerofont
korynt (Κόρινθος [Kórinthos]), miasto-państwo na Peloponezie…I 23,[hip.]

akrokorynt (Ἀκροκόρινθος [Akrokórinthos]), akropol Koryntu…II 6,2
korynckie wybrzeże (Κορίνθιοι ἀγχίαλοι [Korínthioi anchíaloi])…I 50,2

Koryntyjczycy (Κορίνθιοι [Korínthioi]), mieszkańcy Koryntu
koryntu, dziewka z (Κορινθία [Korinthía])…II 6,4
koryntyjski patrz Bellerofont

kragos (Κράγος [Krágos]), góra w Likii, w Azji Mniejszej…I 23,8
Kreont (Κρέων [Kréon])

kreont, król Koryntu…I 50,d.p.
kreont, król Teb, brat Jokasty…I 36,d.p.; 46,d.p.

Kreontyda patrz Amfilochos
Kresfontes (Κρεσφόντης [Kresfóntes])

kresfontes, syn Kresfontessa i Meropy…I 26,d.p.
kresfontes, władca Messenii, Heraklida, małżonek Meropy, ojciec Kresfontesa 

…I 26,1,18; 47,[hip.(?)]; 48,[hip. B,10‒11(?)]
kreta (Κρήτη [Kréte]), wyspa…I 7,1,2(?); 13,2,3, 4,48; 22,[hip.]; 43,8,23 
kreteńczycy (Κρῆτες [Krétes]), mieszkańcy Krety…I 13,1
kreteus (Κρηθεύς [Kretheús]), syn Ajolosa i Eurydyki, brat Atamasa, Kreteusa, Sal-

moneusa i Syzyfa, małżonek córki Salmoneusa, Tyro, ojczym Peliasa i Neleusa 
…I 41,[hip.]; III 45

ksenodika (Ξενοδίκη [Ksenodíke]), córka Syleusza…II 7,d.p.(?), [hip.(?)]
ksutos (Ξοῦθος [Ksúthos]), małżonek Kreusy, ojciec Ijona…I 29,d.p.(?); 41,1,9
kureci (Κουρῆτες [Kurétes]), demony, opiekunowie Dzeusa w niemowlęctwie…I  

13,2,14; 43,8,24 
kylikia (Κιλικία [Kilikía]), kraina w Azji Mniejszej…I 32,1,7
kyliks (Κίλιξ [Kíliks]), eponim Kilikii, syn Agenora…I 32,1,7

Lakonka patrz Helena
lajos (Λάιος [Láios]), król Teb, małżonek Jokasty, ojciec Edypa…I 19,d.p.; 46,1(?)
lakonia (Λακωνία [Lakonía]), kraina na Peloponezie…I 48,[hip. B,11‒12(?)]

lakońska ziemia patrz Messenia
lakoński patrz Messenia
lamachos (Λάμαχος [Lámachos]), jeden z dowódców ateńskich w wojnie peloponeskiej 

…I 9,[16]
Lamia (Λαμία [Lamía])

lamia, córka Belosa i Libii, kochanka Dzeusa, później wiedźma…II 9,1
lAmiA, tytuł dramatu satyrowego(?)…II 9,[hip.(?)]

laodameja (Λαοδάμεια [Laodámeja]), małżonka Protesilaosa…I 16,d.p.
Latona patrz Apollo(n)
leda (Λήδα [Léda]), małżonka Tyndareosa, kochanka Dzeusa, siostra Altai, matka Kli-

tajmestry, Heleny i Dioskurów…I 37,1
lemnijki (Λημνίαι [Lemníai]), kobiety z wyspy Lemnos, które zamordowały swoich mężów 

…I 43,28
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lemnos (Λῆμνος [Lémnos]), wyspa na Morzu Egejskim…I 10,[hip.]; 43,2,10, 7,10. 26, 
27,1525

lemnijskie brzegi (Λῆμνος πόντια [Lémnos póntia])…I 43,27,1594
Leukotea patrz Ino
libia (Λιβύη [Libýe]), kraina w Afryce…I 29,22,7

libijskie niebo (Λιβυκὸς αἰθήρ [Libykós aithér])…I 40,10,1[168]
libijczycy (Λίβυες [Líbyes]), mieszkańcy Libii

libijskiego rodu, lamia z (Λαμίας τῆς Λιβυστικῆς γένος [Lamías tés Libystikés génos])…II 9,1
likia (Λυκία [Lykía]), kraina w Azji Mniejszej…I 13,4,2; 14,[hip.] 

licki Apollo patrz Apollo(n)
likomedes (Λυκομήδης [Lykomédes]), król Skiros, ojciec Dejdamei…I 4,d.p., [hip.]
likurg (Λυκοῦργος [Lykúrgos]), król Nemei, małżonek Eurydyki, ojciec Ofeltesa…I  

43,d.p.(?), 6, 9,26
patrz Eurydyka

likymnios (Λικύμνιος [Likýmnios]), syn Elektriona, przyrodni brat Alkmeny, wuj He-
raklesa…I 2,d.p.

Loks(y)jasz patrz Apollo(n)
lykos (Λύκος [Lýkos]), władca Teb, brat Nykteusa, małżonek Dirki…I 44,d.p., 41,18
lynkeus (Λυγκεύς [Lynkeús]), syn Ajgiptosa, małżonek Danaidy Hypermestry…I 49,3,4

Łowca Czarny patrz Meleager

Macierz patrz Gaja
magnezja (Μαγνησία [Magnesía]), region Tessalii

Magnezji, kaMień z (Μαγνῆτις λίθος [Magnétis líthos]), magnes…I 20,10,2
maja (Μαῖα [Maía]), córka Atlasa, matka Hermesa…I 44,41,98(?)
makareus (Μακαρεύς [Makareús]), syn Ajolosa, brat i kochanek Kanaki…I 27,d.p., [hip.]
Matka Ziemia patrz Gaja
meander (Μαίανδρος [Maíandros]), rzeka w Jonii w Azji Mniejszej…I 14,[hip.(?)]
medea (Μήδεια [Médeia]), księżniczka-czarodziejka kolchidzka, córka Ajetesa, ukocha-

na Jazona, później na ateńskim dworze Ajgeusa…I 1,d.p., 1; 5,d.p.
megapentes (Μεγαπένθης [Megapénthes]), syn Projtosa i Steneboi…I 14,d.p.(?)
Melanippa (Μελανίππη [Melaníppe])

melanippa, córka Ajolosa, matka Ajolosa i Bojotosa ze związku z Posejdonem 
…I 41,[hip.(quater)], 1,13, [6]; 42,d.p.

melAnippA mądra (Μελανίππη σοφή [Melaníppe sofé]), tyt. …I 41,[hip.]
melanippos (Μελάνιππος [Melánippos]), obrońca Teb przeciw Siedmiu…I 37,25
melas (Μέλας [Mélas]), Czarna Rzeka (dziś: Mawropotamos) w Beocji…I 46,4
Meleager / czarny łowca (Μελέαγρος [Meléagros]), syn Altai i Ojneusa, bohater łowów 

kalidońskich…I 20,[14,4]; 37,d.p., 12 
melos (Μῆλος [Mélos]), wyspa na Morzu Egejskim, w archipelagu Cyklad…I 23,[hip.]
menady (Μαινάδες [Mainádes]), szalejące towarzyszki Dionizosa…I 32,[hip.]
menelaos (Μενέλαος [Menélaos]), brat Agamemnona, małżonek Heleny…I 9,d.p.
Meropa (Μερόπη [Merópe])

meropa, kochanka Kreonta…I 50,d.p.(?)
meropa, matka Kresfontesa…I 26,d.p.

merops (Μέροψ [Mérops]), król Etiopów, małżonek Klimeny…I 40,d.p., [hip.], 1–2,1
messenia (Μεσσηνία [Messenía]), kraina na Peloponezie…I 26,1,19; 47,[hip.]; 48,[hip. 

B,10, D,11]
lakońska zieMia (γαῖα Λακαίνη [gaía Lakaíne])…I 47,9,9 
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metapontos (Μετάποντος [Metápontos]), król Ikarii, małżonek Teano…I 42,d.p.
Miłość patrz Eros
minos (Μίνως [Mínos]), władca Krety, małżonek Pazyfae…I 13,d.p.; 22,d.p., [hip.(bis)]; 

38,d.p.
patrz Minotaur

minotaur (Μινώταυρος [Minótauros]), potworne dziecko Pazyfae i byka…I 22,[hip.(bis)]
Minosa Dwukształtny syn (δίμορφος Μίνω γόνος [dímorfos Míno gónos])…I 37,17

mojry (Μοῖραι [Moírai]), boginie losu…I 28,[8]; 42,2,18 
mojra boska (τὸ δαιμόνιον… μοίρα [tó daimónion moíra])…I 39,35(?)

Morza
atlantyk (Ocean Atlantycki) (Ἀτλαντικὴ ἅλς [Atlantiké háls])…I 39,22
egejskie morze (Αἰγαίου πόρος [Aigaíu póros])…I 43,27,1624

egejski oDMęt (Αἰγαῖος [πόντος] [Aigaíos póntos])…I 43,7,28
tyrreńskiego Morza wyspy (κατὰ Τυρρηνίαν νῆσοι [katá Tyrrhenían nésoi])…I 27,[hip.]
patrz Okeanos

muzy (Μοῦσαι [Músai]), boskie opiekunki sztuk i nauk…I 23,2 (‒); 34,8; III 94
muza (Μοῦσα [Músa])…I 43,7,11; 44,7

kalliopa (Καλλιόπη [Kalliópe]), jedna z Muz…I 43,9,8
patrz Parnas

mykeny (Μυκῆναι [Mykénai]), miasto na Peloponezie…I 9,23; 43,9,34; 49,3,13 
myrmidonowie (Μυρμιδόνες [Myrmidónes]), lud tesalski

MyrMiDońskie wojsko (στρατός Μ[υρ]μιδών [stratós Myrmidón])…I 9,27,47
myrtilos (Μυρτίλος [Myrtílos]), woźnica Ojnomaosa…I 21,d.p.(?)
myzja (Μυσία [Mysía]), kraina w Azji Mniejszej…I 9,1,9 (Μυσοί [Mysoí]). 16, 10, 27,32

myzów kraj (Μυσία χθών [Mysía chthón])…I 2,4
myzyjskie ziemie (Μυσία χθών [Mysía chthón])…I 9,1,12

myzyjczyk (Μύσιος [Mýsios]), mieszkaniec Myzji…I 9,25,166
patrz Telefos
patrz Teutras

Namowa (Πειθώ [Peithó]), personifikacja…I 36,15
nauplion (Ναύπλιον [Naúplion]), miasto na Peloponezie…I 43,27,1606
nauplios (Ναύπλιος [Naúplios]), małżonek Klimeny, ojciec Palamedesa i Ojaksa…I  

7,d.p.
nefela (Νεφέλη [Neféle]), małżonka Atamasa, matka Fryksosa i Helli…I 31,[hip.]; 

32,[hip.(bis)]
nemea (Νεμέα [Neméa]), kraina na Peloponezie…I 43,7,29

nemejska ziemia (Νεμεάς χθών [Nemeás chthón])…I 43,9,21
nemejski gaj (Νεμέας ἄλσος [Neméas álsos])…I 43,9,10, 20,940

nereidy (Νηρηίδες [Nereídes]), bóstwa morskie…I 6,[hip.]
Nestor (Νέστωρ [Néstor]), król Pylos, syn Neleusa, najmędrszy z Greków pod Troją

nestora wyMowność (Νεστόρειον εὔγλωσσον μέλος [Nestóreion eúglosson mélos])…III 
21

nil (Νεῖλος [Neílos]), rzeka w Afryce…I 49,1,2; III 82(?)
nioba (Νιόβη [Nióbe]), córka Tantala, matka czternaściorga dzieci…I 26,8,2

tantala córa (Ταντάλου παῖς [Tantálu país])…I 44,41,131
noc (Νύξ [Nýks]), personifikacja…I 39,1
notos (Νότος [Nótos]), wiatr południowy lub południowo-zachodni, zwykle zapowia-

dający deszcze…I 9,27,25
Nykteus patrz Antiopa
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Ocean patrz Okeanos
odyseusz / odys (Ὀδυσσεύς [Odysseús]), władca Itaki, syn Laertesa i Antiklei, małżo-

nek Penelopy, ojciec Telemacha…I 4,d.p.; 9,d.p., 18, 25,63(?). 136, 27,36; 10,d.p., 
[hip.]; 34,d.p.

ofeltes (Ὀφέλτης [Oféltes]), syn Likurga i Eurydyki; zginął, przebywając pod opieką 
Hypsipyli…I 43,d.p., 20,833

archemoros (Ἀρχέμορος [Archémoros]), ’Początek przeznaczenia’, imię Ofeltesa 
po śmierci…I 43,20,909

ojaks (Οἴαξ [Oíaks]), syn Naupliosa i Klimeny, brat Palamedesa…I 34,d.p.
Ojkles patrz Amfiaraos
ojneus (Οἰνεύς [Oineús]), król Kalidonu, małżonek Altai i Periboi, ojciec Meleagra 

i Tydeusa…I 20,d.p., 1; 37,d.p., 1, 2 
ojnoe (Οἰνόη [Oinóe]), dem attycki…I 44,1
ojnomaos (Οἰνόμαος [Oinómaos]), król Pisy, ojciec Hippodamei…I 21,d.p.
okeanos / ocean (Ὠκεανός [Okeanós]), wody otaczające świat i bóstwo morskie, będące 

ich uosobieniem…I 40,d.p.(?), 4,33[77]
okeańskich Mieszkańcy brzegów (Ὠκεανοῦ πεδίων οἰκήτορες [Okeanú pedíon oikéto-

res])…I 40,4,67[111]
patrz Klimena

oksylos (Ὄξυλος [Óksylos]), przewodnik Heraklidów na Peloponezie…I 48,[hip. B,7]
olimp (Ὄλυμπος [Ólympos]), grzbiet górski na granicy Tessalii i Macedonii, najwyższa 

góra Grecji, siedziba bogów…I 39,1 (bis)
orchomenos (Ὀρχομενός [Orchomenós]), kraina w Beocji…I 32,[hip.]
orestes (Ὀρέστης [Oréstes]), syn Agamemnona i Klitajmestry…I 48,[hip. D,4, E,5]
orfeusz (Ὀρφεύς [Orfeús]), muzyk, uczestnik wyprawy Argonautów, małżonek Eury-

dyki…I 43,8,{10}, 27,1619

Pajan patrz Apollo(n)
palajmon (Παλαίμων [Palaímon]), imię ubóstwionego Melikertesa, syna Ino…I 18,28
Palamedes (Παλαμήδης [Palamédes])

palamedes, heros, dobroczyńca i wynalazca, syn Naupliosa i Klimeny, brat Ojak-
sa…I 34,d.p.

pAlAmedes, tyt. …I 34,[10,3]
Pallas / Pallada patrz Atena
pamisos (Παμισός [Pamisós]), rzeka na Peloponezie…I 47,9,11 
pan (Πάν [Pán]), arkadyjski koźlonogi bóg pasterzy…I 9,1,3
panaktos (Πάνακτος [Pánaktos]), miejscowość na pograniczu Attyki i Beocji…I 5,1
pandion (Πανδίων [Pandíon]), król Aten, ojciec Prokny…I 26,1,82(?)
pangajon (Πάγγαιον [Pángajon]), łańcuch górski w Tracji…I 43,25,51

tracka góra (ὄρος τῆς Θρᾴκης [óros tés Thrákes])…I 43,25,51
parnas (Παρνασσός [Parnassós]), góra w Beocji, w pobliżu Delf, siedziba Muz…I 43,1

Muz górski DoM ‒ korykion (Μουσεῖον Κωρύκιον ὄρος [Museíon Korýkion óros]), inna 
nazwa Parnasu, na którego południowym stoku znajduje się Jaskinia Kory-
kijska (poświęcona Panowi)…I 41,1,19

partenion (Παρθένιον [Parthénion]), góra na Peloponezie, na granicy Arkadii z Argolidą, 
poświęcona Panu…I 9,1,6

parys (Πάρις [Páris]), syn Priama i Hekaby, kochanek Heleny…I 10,d.p.(?); 33,d.p., 
[hip.] 

aleksander (Ἀλέξανδρος [Aléksandros]), imię młodego Parysa…I 33,[hip.(bis)(?)]
pasterz (Βουκόλος [Bukólos]), postać dramatu…I 22,d.p.; 24,d.p.; 33,d.p.; 41,d.p.; 44,d.p. 
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pazyfae (Πασιφάη [Pasifáe]), małżonka Minosa, matka Glaukosa i Minotaura…I  
13,d.p.; 38,d.p.(?)

pegaz (Πήγασος [Pégasos]), skrzydlaty rumak Bellerofonta…I 14,22; 23,[hip.]
Peitho patrz Namowa
pelazgowie (Πελασγιῶται [Pelasgiótai]), legendarni przedgreccy mieszkańcy Hellady 

…I 49,1,8
peleus (Πηλεύς [Peleús]), król Ftyi, małżonek Tetydy, ojciec Achillesa…I 15,d.p.; 28,d.p.;  

43,8,8 
patrz Achilles

pelias (Πελιάς [Peliás]), król Jolkos, stryj Jazona…I 1,d.p.
peloponez (Πελοπόννησος [Pelopónnesos]), półwysep i kraina…I 48,[hip. B,7‒8]

peloponez miasto (Πελοπόννησος πόλις [Pelopónnesos pólis])…I 48,3
pelopsa ląD (Πελοπία χθών [Pelopía chthón])…I 37,1
pelopsa we właDzy zieMia (γαῖα, ἣν Πέλοψ ὁρίζεται [gaía, hén Pélops horídzetai])…I 9,1,1

peloponezyjczycy (Πελοποννήσιοι [Peloponnésioi]), mieszkańcy Peloponezu…I 48,[hip. 
E,4]

pelops (Πέλοψ [Pélops]), król Pisy, syn Tantala, ojciec Chryzypa…I 19,d.p.; 21,d.p.
patrz Peloponez

penejos (Πηνειός [Peneiós]), rzeka w Tessalii…I 41,1,3
Penia patrz Bieda
peparetos (Πεπάρηθος [Pepárethos]), syn Ariadny i Dionizosa, brat Stafylosa, Ojnopiona 

i Toasa…I 43,2,2
Periboja (Περίβοια [Períboia])

periboja, małżonka Ojneusa, matka Tydeusa…I 20,d.p.(?)
periboja, małżonka Polibosa, opiekunka Edypa…I 46,d.p.

persefona (Περσεφόνη [Persefóne]), bogini Podziemia, małżonka Hadesa, córka Demeter 
i Dzeusa

demetry córa (Δήμητρος κόρη [Démetros kóre])…I 40,14,59[268]
nienazwana dziewczyna (ἄρρητος κόρη [árrhetos kóre])…I 33,42

perseusz (Περσεύς [Perseús]), heros z Argolidy, syn Danae i Dzeusa, wnuk Akrizjosa, 
małżonek Andromedy…I 6,[hip.]; 11,d.p.; 39,d.p., 9; 49,3,9 

personifikacje patrz Bieda patrz Namowa
  patrz Chronos patrz Noc
  patrz Dike / Sprawiedliwość patrz Plutos
  patrz Ejrena patrz Spór
  patrz Eter patrz Wstyd
  patrz Fema 
piastunka (Τροφός [Trofós]), postać dramatu…I 3,d.p.; 4,d.p.; 6,d.p.; 12,d.p.; 13,d.p.; 

23,d.p., 1,10; 24,d.p.; 27,d.p.; 40,d.p.(?); 41,d.p.; 45,d.p.
Pieria (Πιερία [Piería]), kraina w Macedonii

pierii marmur z (Πιερία πέτρα [Piería pétra])…III 60,10/11
plejady (Πληίαδες [Pleíades]), siedem córek Atlasa i Plejone, przemienionych w kon-

stelację…I 39,9; 40,4,22[66(?)], 10,4[171]
plejstenes (Πλεισθένης [Pleisthénes]), syn lub brat Atreusa, przybrany syn Tyestesa, oj-

ciec Agamemnona i Menelaosa…I 7,d.p.(?); 35,d.p.
pleuron (Πλευρών [Pleurón]), eponim miasta w Etolii, syn Ajtolosa…I 43,12,8(?)
plutos (Πλοῦτος [Plútos]), personifikacja bogactwa…I 18,16; III 42,5 
Podziemia patrz Hades
Pokój patrz Ejrena
Polibos patrz Edyp
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polidektes (Πολυδέκτης [Polydéktes]), król Serifos, brat Diktysa, zakochał się w Danae-
…I 11,d.p.

polidor (Πολύδωρος [Polýdoros]), syn Kadmosa i Harmonii, pradziad Edypa…I 43,10,380
polifontes (Πολυφόντης [Polyfóntes]), Heraklida, morderca Kresfontesa…I 26,d.p.
polinejkes (Πολυνείκης [Polyneíkes]), syn Edypa, brat Eteoklesa…I 43,9,40
polyidos (Πολύιδος [Polýidos]), wieszczek na dworze Minosa, syn Kojranosa…I 38,d.p.
portaon (Πορθάων [Portháon]), ojciec Ojneusa, małżonek Euryty…I 37,1
posejdon (Ποσειδῶν [Poseidón]), władca mórz…I 13,5,24; 22,6,11(?); 24,d.p.(?); 

29,d.p.(?), 25,49, 26,55. 93; 41,[hip.]; 42,d.p.(?); II 6,[hip.]
posłaniec (Ἄγγελος [Ángelos]), postać dramatu…I 1,d.p.(?); 2,d.p.; 3,d.p.; 5,d.p.(?); 

6,d.p.(?); 9,d.p.(?); 11,d.p.(?); 12,d.p.; 14,d.p.; 15,d.p.; 16,d.p.(?); 17,d.p.; 
18,d.p.; 19,d.p.(?); 20,d.p.(?); 21,d.p.(?); 22,d.p.(?); 23,d.p.(?); 26,d.p.; 27,d.p.(?); 
28,d.p.(?); 29,d.p.; 33,d.p.; 34,d.p.(?); 35,d.p.(?); 37,d.p.; 38,d.p.(?); 40,d.p.(?); 
42,d.p.; 43,d.p.(?); 44,d.p.; 45,d.p.(?); 46,d.p.; 48,d.p.; 49,d.p.

postać dramatu patrz Herold patrz Posłaniec
 patrz Pasterz patrz Sługa
 patrz Piastunka 
praksytea (Πραξιθέα [Praksithéa]), małżonka Erechteusza, córka Kefizosa…I 29,d.p.

córa kefizosa (Κηφισοῦ κόρη [Kefisú kóre])…I 29,26,63(?)
priam (Πρίαμος [Príamos]), władca Troi, małżonek Hekaby, ojciec Hektora, Parysa i Kas- 

sandry…I 33,d.p., [hip.(ter)(?)], 5,3, 8, 9, 23,13, 29,2 (Priamowy dom)
projtos (Προῖτος [Proítos]), król Tirynsu, małżonek Steneboi…I 23,d.p., [hip.(quater)], 

1,6. 16. 30; 49,3,6; I 
prokris (Πρόκρις [Prókris]), córka Erechteusza, małżonka Kefalosa…I 43,9,2
protesilaos (Πρωτεσίλαος [Protesílaos]), małżonek Laodamei, pierwszy Grek poległy 

pod Troją…I 16,d.p.

Salamina (Σαλαμίς [Salamís]), wyspa w Zatoce Sarońskiej nieopodal Aten…I 37,15,3
salmoneus (Σαλμωνεύς [Salmoneús]), król Elidy, syn Ajolosa i Eurydyki, brat Atamasa, 

Kreteusa i Syzyfa…I 41,[hip.]; III 45
sardes (Σάρδεις [Sárdeis]), miasto w Azji Mniejszej, stolica Lidii…I 35,3 (Σαρδιανός 

[Sardianós])
Sarpedon (Σαρπηδών [Sarpedón]), wódz likijski, wspierał Trojan w wojnie z Achajami

sarpedonowie (Σαρπηδόνες [Sarpedónes])…I 33,25
satyrowie (Σάτυροι [Sátyroi]), koziokształtni towarzysze Dionizosa…II 4,[hip.(?)]; 

6,[hip.]; 8,[hip.(bis)]
sejrios (Σείριος [Seírios]), rumak Heliosa…I 40,10,8[175]
serifos (Σέριφος [Sérifos]), wyspa na Morzu Egejskim, w archipelagu Cyklad…I  

6,[hip.]; 9,[14]; 11,1 
siedmiu wodzów (ἑπτά στρατηγοί [heptá strategoí]), wodzowie wyprawy przeciw Tebom 

…I 43,20,918
Siris patrz Teano
Skiron (Σκίρων [Skíron])

skiron, rozbójnik, pokonany przez Tezeusza…II 6,d.p., [hip.]
skiron, tytuł dramatu satyrowego…II 6,[hip.]

Skiryjczycy (Σκύριοι [Skýrioi])
skiryjczycy, mieszkańcy wyspy Skiros…I 4,[hip.]
skiryjCzyCy, tyt. …I 4,[hip.]

sługa (Θεράπων [Therápon]), postać dramatu…I 8,d.p.(?); 12,d.p.(?); 16,d.p.(?); 
20,d.p.(?); 23,d.p.(?); 26,d.p.; 31,d.p.; 32,d.p.; 37,d.p.(?); 40,d.p.; 49,d.p.
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sparta (Σπάρτη [Spárte]), Lacedemon, miasto na Peloponezie…I 9,23; 47,[hip.(?)]; 
48,[hip. D,10]

spartanie (Λακεδαιμόνιοι [Lakedajmónioi]), Lacedemończycy, mieszkańcy Sparty / La-
cedemonu

spartanin (Λακεδαιμόνιος [Lakedaimónios])…I 9,[14]
spór (Ἔρις [Éris]), personifikacja…I 26,10,11
Sprawiedliwość patrz Dike
stafylos (Στάφυλος [Stáfylos]), syn Ariadny i Dionizosa, brat Peparetosa, Ojnopiona 

i Toasa…I 43,2,1
Stasis patrz Bunt
Steneboja (Σθενέβοια [Sthenéboia])

steneboja, likijska księżniczka, małżonka Projtosa, zakochała się w Bellerofon-
cie…I 14,[hip.]; 23,d.p., [hip.(ter)] 

steneBojA, tyt. …I 23,[hip.]
Stenelos (Σθένελος [Sthénelos])

stenelos, syn Kapaneusa, jeden z Epigonów…I 20,d.p.(?)
stenelos, syn Perseusza i Andromedy, brat Elektriona…I 3,2; 49,3,14

styks (Στύξ [Stýks]), rzeka w Podziemiu…I 22,[3,1]
sydoński patrz Tyr
sylen (Σιληνός [Silenós]), ojciec satyrów…II 4,d.p.; 5,d.p.; 6,d.p., [hip.]; 7,d.p.
Syleusz (Συλεύς [Syleús])

syleusz, postać cyklu heraklejskiego, ojciec Ksenodiki…II 7,d.p., [hip.]
syleusz, tytuł dramatu satyrowego…II 7,[hip.(?)]

symplegady (Συμπληγάδες [Symplegádes]), zderzające się skały w cieśninie Bosfor…I 43,3(?)
syzyf (Σίσυφος [Sísyfos]), przebiegły władca Efyry (Koryntu), syn Ajolosa, brat Atama-

sa, Kreteusa i Salmoneusa…I 23,1,17; 41,[hip.]; II 8,d.p.; III 45

Tafijczycy (Τάφιοι [Táfioi]), mieszkańcy wysepki Tafos (dziś: Meganisi) na Morzu 
Jońskim, tradycyjnie trudniący się piractwem…I 3,1,9. 13

Tantal patrz Nioba
Tartessos (Ταρτησσός [Tartessós]), miasto i kraina na Półwyspie Iberyjskim

tartessos, murena z (Ταρτησσία μύραινα [Tartessía mýraina])…I 22,[3,5–6]
tauros (Ταῦρος [Taúros]), łańcuch górski w Azji Mniejszej…I 14,[hip.(?)]
teano (Θεανώ [Theanó]), vel Siris, małżonka Metapontosa…I 42,d.p.
teby (Θῆβαι [Thébai]), miasto w Beocji…I 3,1,7; 8,4; 32,1,2 (Θηβαία χθών [Thebaía 

chthón]); 43,27,1589; 44,41,129 (λέκτρα Θηβαῖα [léktra Thebaía]) 
aresa źróDło (Ἄρεος κρήνη [Áreos kréne]), tebańskie źródło, noszące później 

imię Dirki…I 44,41,111. 141
dirka (Δίρκη [Dírke]), tebańskie źródło, zwane wcześniej źródłem Aresa…I  

44,41,112. 144
dirkejskie pola (Διρκαῖον πέδον [Dirkaíon pédon])…I 32,1,4

gród kadmosa (Κάδμου πόλις [Kádmu pólis])…I 44,41,115. 128
kadmejska ziemia (Καδμεῖοι [Kadmeíoi])…I 44,41,108

kadmosowa ziemia, miasto azopijskie (γαῖα Κάδμου καὶ πόλισμ᾿ Ἀσωπικόν [gaía 
Kádmu kaí pólism’ Asopikón])…I 44,41,84

kadmejskie bramy (Κάδμου πύλας [Kádmu pýlas])…I 43,9,37
tebańska równina, tebańskie równiny (πεδία τὰ Θήβης; πεδία Θηβαίας χθονός [pedía 

tá Thébes; pedía Thebaías chthonós])…I 44,41,114. 143
tegea (Τεγέα [Tegéa]), miejscowość w Arkadii na Peloponezie i tereny wokół niej 

…I 9,27,31
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tejrezjasz (Τειρεσίας [Teiresías]), ślepy wieszczek…I 3,d.p.(?)
tejsifona (Τεισιφόνη [Teisifóne]), córka Alkmeona, wychowana przez Kreonta, bliź-

niaczka Amfilochosa…I 50,d.p.(?)
Tejtrazyjki patrz Gorgony
telamon (Τελάμων [Telámon]), uczestnik łowów kalidońskich, ojciec Ajasa…I 37,15,1
telefos (Τήλεφος [Télefos]), syn Heraklesa i Augi, adoptowany przez Teutrasa, popro-

wadził Greków pod Troję…I 9,d.p., 1,11, 9, 13, 14, 25,84, 26,2
myzyjczyk (ἀνὴρ Μυσóς [anér Mysós])…I 9,9

temenidzi (Τημενίδαι [Temenídai]), synowie Temenosa…I 48,[hip. E,14]
synowie temenosa…I 48,d.p.

Temenos (Τήμενος [Témenos])
temenos, Heraklida, syn lub dalszy potomek Hyllosa, brat Kresfontesa…I  

47,[hip.(bis)(?)]; 48,[hip. B,4. 9, D,9, E,5‒6]; 49,3,17. 20 
heraklida (Ἡρακλέους γεγὼς ἄπο [Herakléus gegós ápo])…I 49,3,18 
patrz Temenidzi

temenos, tyt. …I 47,[hip.1(?)]
temisto (Θεμιστώ [Themistó]), małżonka Atamasa…I 18,d.p.
tessalia (Θεσσαλία / Θετταλία [Thessalía / Thettalía]), kraina w Grecji środkowej, na północ 

od Attyki…I 12,[hip., frg. A,7]; 31,[hip.]
ajolida (Αἰολίς [Aiolís]), dawna nazwa Tessalii…I 41,1,6

tessalowie (Θεσσαλοί [Thessaloí]), mieszkańcy Tessalii…I 18,25
tessalskie kobiety (Θετταλῶν γυναῖκες [Thettalón gynaíkes])…I 31,[hip.(?)]

testios (Θέστιος [Théstios]), król Pleuronu, ojciec Ledy i uczestników łowów kalidoń-
skich, zwanych Testiadami…I 37,1, 15,7

tetyda (Θέτις [Thétis]), bóstwo morskie, małżonka Peleusa, matka Achillesa…I 4,[hip.]
morska bogini (θαλασσία θεός [thalassía theós])…III 14

teutras (Τεύθρας [Teúthras]), król Myzji, przygarnął Telefosa…I 2,4; 9,1,11
myzyjczyk (Μυσός [Mysós])…I 9,1,11

tezeusz (Θησεύς [Theseús]), heros Attyki, syn Ajgeusa i Ajtry, małżonek Fedry, ojciec 
Hippolyta…I 5,d.p.; 12,d.p., [hip., frg. C,16], 12; 22,d.p., [hip.(ter)], 6,11; 24,d.p.(?); 
II 6,d.p.

tęcza (Ἴρις [Íris]), bogini…I 46,2,8[9]
tiryns (Τίρυνς [Tíryns]), miasto na Peloponezie…I 23,[hip.](ter; Τείρυνθος [Teírynthos])

tiryntyjska ziemia (γῆ Τιρυνθία [gé Tirynthía])…I 23,9
tiryntyjski Herakles patrz Herakles

tlepolemos (Τληπόλεμος [Tlepólemos]), jeden z Heraklidów…I 2,d.p.(?)
Toas (Θόας [Thóas])

toas, król Lemnos, ojciec Hypsipyli…I 43,2,9(?), 27,1626. 1632
toas, syn Jazona i Hypsipyli, bliźniak Euneosa…I 43,d.p., 18,16(?)

tracja (Θρᾴκη [Thráke]), kraina na północy Grecji…I 43,8,2
tracka ziemia (Θρῄκης τόπος [Thrékes tópos])…I 43,27,1619

tracki patrz Pangajon
trakowie (Θρᾷκες [Thrákes]), mieszkańcy Tracji…I 29,14,48

edonijki traczynki (Ἠδωνίδες Θρᾴκιαι [Edonídes Thrákiai]), Traczynki należące 
do ludu Edonów…I 43,25,50

tracka góra patrz Pangajon
tracka kitara (Θρῇσσα κίθαρις [Thréssa kítharis])…I 43,8,10
tracka tarcza (Θρῃκία πέλτα [Threkía pélta])…I 29,21,4
tracka ziemia (Θρῄκης τόπος [Thrékes tópos])…I 43,27,1619

troada (Τρῳάς [Troás]), kraina w Azji Mniejszej…I 9,27,26 (Τρῳάδες ἀκταί [Troádes aktaí])
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troja (Τροία [Troía]), miasto w Azji Mniejszej…I 33,29,28 (ἄστυ Τρωϊκόν [ásty Troikón]), 
41

ilion (Ἴλιον [Ílion])…I 4,[hip.]; 9,27,29; 33,[hip.], 1
trojanie (Τρῶες [Tróes]), mieszkańcy Troi…I 10,[hip.]; 33,33

frygowie (Φρύγες [Frýges]), mieszkańcy Frygii, tj. Trojanie…I 33,26,14, 29,22; 
44,41,130

patrz Antenor
trojdzena (Τροιζήν [Troidzén]), miasto na Peloponezie…I 12,[hip., frg. C,15]
tydeus (Τυδεύς [Tydeús]), syn Ojneusa i Periboi, jeden z Siedmiu w wyprawie przeciw 

Tebom…I 20,1; 37,d.p.(?) 
tyestes (Θυέστης [Thyéstes]), syn Pelopsa, brat Atreusa…I 7,d.p.(?); 17,d.p.; 35,d.p.
Tyndarydka patrz Helena
Tyr (Τύρος [Týros]), miasto fenickie

fenicka równina (πεδία Φοινίκης [pedía Foiníkes])…I 32,1,5
fenickiego rodu potomek (Φοινικογενοῦς παῖς [Foinikogenús país])…I 13,2,1
fenicjan, rodu z (Φοῖνιξ πεφυκώς [Foíniks pefykós])…I 32,1,3
syDońskie Miasto (Σιδώνιον ἄστυ [Sidónion ásty]), Sydon, miasto fenickie, w parze 

z Tyrem…I 32,[hip.], 1,1
tyryjska Europa patrz Europa

Tyrreński patrz morza
Tyryjka, tyryjski patrz Europa
tyryntyjski patrz Herakles

Wstyd (Αἰδώς [Aidós]), personifikacja, władca…I 12,7

Zaświaty patrz Hades
zefir (Ζέφυρος [Zéfyros]), wiatr zachodni, łagodny i sprzyjający żegludze…I 9,27,25
Zeus patrz Dzeus
Ziemia patrz Gaja


