
INDEKS

Indeks (części: I ‒ zwierzęta, II ‒ postaci; III ‒ nazwy geograficzne) obejmuje 
imiona i nazwy geograficzne oraz wszelkie określenia odimienne pojawiające się 
w tekście Bajek Fedrusa (pominięto wstęp oraz przypisy). Na pierwszym miejscu 
podano polską wersję terminu, w nawiasie okrągłym ‒ nazwę oryginału. W nawias 
kwadratowy [ ] ujęto lokalizacje, które nie mają odpowiednika w przekładzie (termin 
czy nazwa występują tylko w oryginale). Część IV obejmuje najważniejsze motywy 
pojawiające się w bajkach.

Pierwsza cyfra oznacza księgę, druga – numer bajki; litery A i B odsyłają odpo-
wiednio do „Dodatku Perottiego” i „Bajek nowych”. Przy lokalizacjach dotyczących 
postaci i nazw geograficznych dodano numery wersów, przy czym cyfra zapisana w na-
wiasie okrągłym kursywą ‒ np. (1) ‒ odsyła do oryginału, o ile jest różna od lokaliza-
cji terminu w przekładzie. Nazwy własne oryginału, nieujawnione jako nazwa włas
na w tłumaczeniu, również odnotowano, nie wyróżniając hasła kapitalikiem, a z kolei 
w nawiasie umieszczając jego odpowiednik zastosowany w przekładzie.

W części IV kolejność zamieszczanych przy haśle terminów łacińskich jest ści śle 
alfabetyczna (z wyjątkiem liczby pojedynczej i mnogiej rzeczownika ‒ podawanych 
w takim właśnie porządku). Terminy łacińskie nie zawsze zgadzają się co do liczby 
i rodzaju z ich polskimi odpowiednikami, na co wpływ ma licentia poetica; czasow-
niki podawano w bezokoliczniku.

Objaśnienia skrótów:
(‒) ‒ termin pojawia się tylko w przekładzie
(bis) − hasło w wersie pojawia się dwukrotnie
m. ‒ miasto
mit. – postać mityczna

I. zwierzęta
 gad patrz I. jaszczur
 gryzoń…B 6 (‒)  
 owad…5,3 (‒) 

ptak (ales, avis, cantrix, volucres)…1,13 (ales); A 18 (‒); A 32 (avis, cantrix); B 7 (‒); 
B 11; B 12; B 14 (volucres); B 18 (volucres) 

zwierzę / bestie / ssaki (animal, bestiae, ferae, iumenta, quadrupedes)…1, prolog; 1,1 (‒); 
1,11 (bestiae); 1,15 (‒); 1,29 (‒); 2,1 (‒); 2,8 (‒); 3,2 (‒); 3,3 (‒); 3,7 (‒); 4,1 (‒); 
4,2 (‒); 4,4 (‒); 4,5 (iumenta); [4,14]; 5,10; A 3 (animal); A 19; A 30 (‒); B 15; 
B 18 (quadrupedes); B 20 (‒); B 23 (‒); B 30 (bestiae) 
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baran / baranek (agnus, ovis)…1,1; 1,5 (ovis); 3,15
owca / owieczki (ovis, oves)…1,16; 1,17; 3,3; 3,15; B 21; B 27

bocian / czapla / żuraw (ciconia, grus)…1,8 (grus); 1,26; B 11 (grus); B 26
bóbr (fiber)…A 30
byk patrz I. krowa
cielak patrz I. krowa
czapla patrz I. bocian
dzik (aper, sus)…1,21; 2,4 (świnia); 4,4; 5,4; 5,10 (sus) 
dżdżownica…3,12,2 (‒)
gęś (anser)…B 26
gołąb (columba)…1,31
jaskółka (hirundo)…B 12
jastrząb (accipiter, milvus)…B 1 (milvus); B 6 (milvus); B 19; B 26
jaszczur / gad (lacerta)…A 25
jeleń (cervus)…1,5; 1,12; 1,16; 2,8
kawka (graculus)…1,3
kogut patrz I. kura
komar (culex)…B 16
koń (equus)…4,4; A 3; A 21; B 17; B 29
kot (feles)…2,4; A 18
koza, kozy (capella)…1,5; 3,15; A 24; B 32

kozioł / kozły (caper, hircus)…4,9; 4,17
koźlątko (hoedus)…B 32
patrz IV. rodzina / potomstwo / koźlątko

krokodyl (corcodillus)…1,25
krowa (pecus, vacca)…1,5; 2,8; 4,5; A 28 (‒)  

byk / byczek (bos, boves, iuvencus, taurus)…1,21; 1,24 (bos); 1,30; [4,5 (boves)]; 5,9; 
A 3; A 12 (iuvencus)

cielak (vitulus)…5,9
wół (bos, iuvencus, taurus)…2,1 (iuvencus); 2,8; A 12; B 14; B 16 (taurus) 

kruk (avis divina, cornix, corvus)…1,13 (corvus); 3,18 (corvus); A 23 (corvus); B 11
kura (gallina, pullus (gallinacius))…3,12; A 11 (gallina)

kogut (gallus)…A 18; B 7
kuropatwa (perdix)…B 13
lamparty…B 15 (‒)  
lew (leo)…1,5; 1,11; 1,21; 2,1; 4,14; A 3; A 25 (lwia [skóra]); B 4; B 15 (‒); B 25;  

B 30
lis (vulpecula, vulpes, vulpina [pellis])…1,7; 1,10; 1,13; 1,26; 1,28; 4,3; 4,9; 4,21; A 1; 

A 18; A 25 (vulpina [pellis]); A 32 (vulpecula); B 3; B 13; B 20; B 22; B 30
 liski (vulpini catuli, nati)…1,28
łasica (mustela)…1,22; 4,2; 4,6
małpa (simius)…1,10; 3,4; A 1; B 8; B 22; B 24
motyl (papilio)…A 31; [A 32]
mrówka (formica)…4,25; B 28
mucha (musca)…3,6; 4,25; 5,3
muł (mulus, muli)…2,7; 3,6; A 10; A 31
 patrz I. osioł
mysz (mus, sorex)…1,22; 4,2; 4,6; 4,24; B 4; B 6; B 9; B 34
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niedźwiedź (ursus)…A 22
nietoperz (vespertilio)…B 18
orzeł / orlica (aquila)…1,9; 1,28; 2,4; 2,6; 3,18; B 34
 orlątka (pulli)…1,28
osa (vespa)…3,13; A 31
osioł (asellus, asinus)…1,11; 1,15; 1,21; 1,29; 3,6; 5,4; A 14; A 16 (asellus); B 10; B 14; 

B 17; B 29
owca patrz I. baran
pająki…A 32 (‒) 
pantera (panthera)…3,2
paw (pavo)…1,3; 3,18
pchła (pulex)…B 31
pies (canis, latrans)…1,4; 1,12; 1,17; 1,20; 1,23; 1,25; 1,27; 2,3; 3,7; 4,19; 5,10 (latrans); 

A 26; A 30; B 10; B 27
suka (canis)…1,19

prosięta patrz I. świnia
pszczoła (apis)…3,13

truteń (fucus)…3,13
raki (cancri)…A 22
robaki…3,12 (‒) 
sęp (milvus, vulturius)…1,27; B 34 (milvus)
słoń (elephantus)…A 3
słowik (luscinius)…3,18; B 19
smok (draco)…4,21
sokół [falco] (accipiter, milvus)…1,31 (milvus); B 7 (accipiter)
sowa (noctua)…3,16
struś (struthiocamelus)…B 34
suka patrz I. pies
szarańcza (locusta)…A 32
ślimak (cochlea)…B 8
świerszcz (cicada, grillus)…3,16; [A 32 ‒ grilli]; B 28
świnia (porcellum, scrofa, verres)…5,4; 5,5; A 19

prosięta (porcelli)…2,4
patrz I. dzik

truteń patrz I. pszczoła
wąż (serpens)…4,8; 4,20; 4,21; A 25; B 33
wąż wodny (enhydrus)…1,2
wielbłąd (camelus)…B 31
wilk (lupus)…1,1; 1,8; 1,10; 1,16; 1,17; 3,7; A 19; B 15 (‒); B 20; B 21; B 23; B 32
wół patrz I. krowa
wrona (cornix)…2,6; 3,18; A 3; A 26; B 27
wróbel (passer)…1,9
zając (lepor)…1,9; A 28; B 2
żaba (rana)…1,2; 1,6; 1,24; 1,30; B 2; B 6

kijanki / żabki (nati)…1,24
żółw (testudo)…2,6
żuk, żuki (scarabeus)…A 32; B 
żuraw patrz I. bocian
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II. postaci
Ajetes (Aeetes), mit., ojciec Medei…4,7,13 (12) 
anacharsis (Anacharsis Scytha), filozof…3, prolog,53 (52)
apollo / Apollin (Apollo, Phoebus), mit. …3, prolog,57; 3,16,12; 3,17,3 (Phoebus); A 8,ty-

tuł. 2 (Phoebus)
patrz III. Delos

argus (Argus), mit., budowniczy okrętu Argo…4,7,8 (9) 
atena / minerwa (Minerva, Pallas), mit. …3,16,13; 3,17,5 (Minerva); 4,7,8 (9) (opus Pal

ladium)
ateńczyk / ateńczycy (Atticus, Attici), mieszkańcy Aten, miasta w Attyce…[1,2,6 ‒ pod-

dani]; 2, epilog,1; 3,14,1. 7 (‒)
Attici patrz III. Ateny

  patrz II. Ateńczycy
august, Oktawian (Augustus), pierwszy rzymski cesarz…3,10,40 (39). 43 (‒); 5,7,40 (‒ [divi

na domus]) 
princeps (Princeps)…5,7,27    

patrz II. Princeps
Bakchus patrz II. Dionizos
bathyllus (Bathyllus), imię tancerza (aluzja do wyzwoleńca Mecenasa)…5,7,5
cesarz, Tyberiusz (Caesar, Caesar Tiberius, dominus, dux)…2,5,7 (Caesar Tiberius). 14 (domi

nus). [19 ‒ Caesar ‒ pan]. 22 (dux)
Cybeba, Cybebe patrz II. Kybele
czas (Tempus)…5,8,tytuł
Danaosa córy (Danaides), mit. …A 7,11 
demetriusz Faleroński (Demetrius Phalereus), wódz i polityk grecki…5,1,tytuł. 1. 11 (10)    
dionizos (Liber), mit., bóg wina…4,16,8

bakchus (Bacchus), mit., inne imię Dionizosa…A 16,31 (29) 
Dolus patrz II. Podstęp
Eutychus (Eutychus), adresat prologu…3, prolog,2
ezop / Ezopowy (Aesopus, Phryx, Phryx Aesopus)…1, prolog,1; 1,2,9. 30  (‒); 1,3,3; 1,6,2; 

1,10,3; 2, prolog,1. 9(bis) (‒); 2,3, tytuł. 4; 2, epilog,2 (1). 5 (‒); 3, prolog,29. 52 (Phryx 
Aesopus); 3,3,tytuł. 14; 3,5,tytuł. 2. 3 (‒); 3,14,2. 9 (‒); 3,19,tytuł. 1. 8. 11 (‒); 4, prolog,11 
(Aesopiae [fabulae]). 13 (11); 4,5,29; 4,7,5; 4,18,2; 4,22,4. 9 (‒); 5, prolog,1; A 9,tytuł. 2. 4 (‒). 
7 (‒); A 12,6; A 13,2 (3 ‒ Phryx). 4 (‒). 5 (‒); A 17,tytuł. 2. 6 (‒). 17 (‒); A 20,tytuł. 3. 17 (‒)

Fata patrz II. Los
Fedra (noverca), mit., małżonka Tezeusza, macocha Hippolita…3,10,3
Fedrus / Fedrusowy (Phaedrus), autor bajek…3, prolog,1; [4,7,tytuł]; [4,22,tytuł]  

autor (Auctor)…A 2,tytuł
poeta (Poeta)…3,10,tytuł; 4,2,tytuł; 4,5,tytuł; 4,26,tytuł; 4, epilog,tytuł    

Filetas (Philetas), adresat jednej z bajek…5,10,10
Fortuna / Los / przypadek (Fortuna), personifikacja…1,7,5; 2, epilog,19 (Los); 3,11,6 

(przypadek); [4,1,5]; A 3,5; A 7,3 
Galli patrz II. Kybele
Grecy (Graecia, Graeci, Graii)…2, epilog,10 (9) (Graecia); 4,7,11 (Graii); A 30,4 (Graeci) 

Grecki [język]…A 30,6 (‒) 
Herkules (Hercules), mit. …3,17,4; 4,12,3. 5 (‒); 5,4,2 (1); 5,5

na herkulesa (hercle, mehercule, mehercules)…[1,1,12]; [1,25,7]; [3,5,4]; 3,17,9 (8); 
[5,5,22]; [A 14,4]
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hippolit (Hippolytus), mit., syn Tezeusza, pasierb Fedry…3,10,3
hymeneus (Hymenaeus), mit., bóg zaślubin…A 16,12 (11) 
Iksjon (Ixion), mit. …A 7,2
Jowisz / Jupiter (Iuppiter, Magnus Pater, Pater, Tonans), mit. …1,2,13 (11). 22. 24 (‒). 28 (27 ‒ 

Tonans); 1,6,6 (5); [3, prolog,18 ‒ Tonans Iuppiter]; 3,17,2. 6; 4,10,1; 4,11,3 (1); 4,12,6 
(Pater); 4,17,1. 4 (‒); 4,19,tytuł. 1. 10. 13 (12). 22 (‒ genitor deorum). 27; 5,8,5 (4). 8 (7); 
A 3,10. [12]; A 5,5; A 15,[7]; B 3,tytuł. 2. 7 (6 ‒ Magnus Pater) 

junona (Iuno, dea), mit. …3,18,tytuł. 1. 5 (dea); A 11,2. 15 (14) 
Jupiter patrz II. Jowisz
Kassandra (Cassandra), mit., córka Priama, wieszczka trojańska…3,10,4
kastor (Cator), mit., bliźniaczy brat Polluksa…4,26; A 30
katon Starszy, Marek Porcjusz (Cato), Rzymianin nieugiętych zasad…4,7,21
kłamstwo (Mendacium), personifikacja…A 5,22
kybele (Cybeba, Cybebe), mit. …3,17,4

kybele kapłani (Galli, Galli Cybebes)…4,1,tytuł (Galli). 5 (4)
Leda (Leda), mit., Spartanka, matka Kastora i Polluksa…4,26,9
Liber patrz II. Dionizos
Libitina patrz II. Śmierć
linus (Linus), mit., pieśniarz i nauczyciel muzyki…3, prolog,57
Livor patrz II. Zazdrość
los (Fata)…4,11,20 (19); [4,21,13 ‒ powołanie]

patrz II. Fortuna
lukullus, Lucjusz Licyniusz (Lucullus), rzymski polityk i bogacz…2,5,9
Manes dei (duchy zmarłych przodków, mogiły)…1,27,4
mars, mit., bóg wojny…[A 10,18]
medea (Medea), mit., córka Ajetesa, czarodziejka…4,7,16 (13)  
menander (Menander), komediopisarz…5,1,tytuł. 10 (9). 17   
Mendacium patrz II. Kłamstwo
merkury (Mercurius), mit. …1,2,27; 4,19,9; [A 2,12 ‒ bóg]; A 4,tytuł. 2
Minerwa patrz II. Atena
minos (Minos), mit., król Krety…4,7,19 
mnemozyna (Mnemosyne), mit., matka Muz…3, prolog,18
muzy (Musae), mit. …3, prolog,16. 19 (‒). 23 (‒)

muzy / muza (Musae, musa)…3, prolog,58 (57); A 2,1
myron (Myro), rzeźbiarz i grawer…5, prolog,7 
Natura (Natura), personifikacja…1,3,14; [1,21,11  ‒ Naturae dedecus  ‒  padalec]; [2,6,17 

‒ charakter]; [2, epilog,16 ‒ charakter]; 4,‹14› [charakter]; 4,16 [ciało]; A 3,2; A 12 [cha-
rakter ‒ adulescentia] 

Orfeusz (Orpheus), mit., tracki śpiewak i poeta…3, prolog,58 (57)
Pallas patrz II. Atena
partykulon (Particulo), adresat 4. księgi Bajek… 4, prolog,11 (10); 4, epilog,tytuł. 5 
Peliades patrz II. Pelias
pelias (Pelias), mit., stryj Jazona…4,7,12 (13). 16 (Peliades ‒ ‘Peliady’)
Phoebus patrz II. Apollo
Phryx patrz II. Ezop
pizystrat (Pisistratus), tyran ateński…1,2,5 
plutos (Plutus, Fortunae filius), mit. …4,12,5
podstęp (Dolus), personifikacja…A 5,8 (6). 13
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Podziemia patrz III. Hades
Poeta patrz II. Fedrus
polluks (Pollux), mit. …4,26
pompejusz Wielki (Magnus Pompeius), wódz i polityk rzymski…A 10,tytuł. 2 (Magnus 

Pompeius). 9 (Magnus). 14 (‒). 23 (22 ‒ Magnus). 29 (27 ‒ Magnus). 32 (29) 
praksytel(es) (Praxiteles), rzeźbiarz grecki…5, prolog,5 (6) 
prawda (Veritas), personifikacja…A 5,3. 19
princeps (Princeps), flecista…5,7,tytuł. 4. 17. 22 (‒). 37 (36)   

patrz II. August
prometeusz (Prometheus), mit. …4,16,3; A 5,2. [15 ‒ rzeźbiarz]
pryjam (rex Dardaniae), mit., król Troi…3, prolog,28
pytia (Pythum numen ‒ ‘pytyjska wieszczka’), kapłanka Apollona w Delfach…A 8,7 
Religio (‘przedmiot kultu’)…4,11,4 (posąg); A 8,4 (wieszczka) 
rzymianie…A 10,18 (‒) 
Sejan (Seianus), prefekt pretorianów…3, prolog,41
Simonides patrz II. Symonides
sinon (Sinon), mit. …3, prolog,27
słońce (Sol), personifikacja…1,6,3. 8 (‒)
sokrates (Socrates)…3,9,tytuł. 2; A 27,tytuł. [2]. 4 (‒) 
symonides (Simonides), poeta grecki…4,23,tytuł. 2. 13. [20 ‒ poeta]. [26 ‒ poeta]; 4,26,tytuł (‒). 

4. 25. 28 (27)  
Simonides …4,23,20 (‒). 26 (‒)

syzyF (Sisyphus), mit. …A 7,4 
Śmierć (Libitina, Mors), personifikacja…3, epilog,19 (Mors); 4,21,26
Tantal (Tantalus), mit. …A 7,8 
tityos (Tityos), mit. …A 7,14 (15) 
Tonans patrz II. Jowisz
tracy (Threissa gens)…3, prolog,56
trojanie (Ilium)…3,10,4
Tyberiusz patrz II. cesarz
Veritas patrz II. Prawda
Wenus (Venus), mit. …3,17,3; A 11,3. [14]; A 16,17 (16). 31 (29) 
Zazdrość (Livor), personifikacja…2, epilog,11 (10). 61 (60); 4,22,1   
zeuksis (Zeuxis), malarz grecki…5, prolog,6 (7)  

III. nazwy geograficzne
Aegea freta (morze)…4,1,19
ateny (Athenae, Attici), m. …1,2,1; 4,5,13. 31 (Attici ‒ 32); 5,1,2  
azja (Asia), właściwie Azja Mniejsza…4,23,4
Dardania patrz II. Pryjam
delFy (Delphi), siedziba wyroczni Apollona, w Fokidzie w Grecji środkowej, na sto-

kach Parnasu…A 8,3
 delFicka [wyrocznia]…A 8,tytuł
delos [bóg z] (Delius deus), wyspa na Morzu Egejskim, miejsce narodzin Apollona…A 8,8 
falernum, wino z (Falerna faex), wino produkowane w italskiej Kampanii…3,1,3 (2)
Grecja (Graecia)…3, prolog,54

patrz II. Grecy
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Hades, mit. …A 7,15 (‒)
podziemia…A 7,2 (‒)
zaświaty (tartareus specus)…4,6

Hebrus (rzeka), rzeka w Tracji…3, prolog,59
Ilium patrz II. Trojanie
Keos (Cia insula), wyspa na Morzu Egejskim, ojczyzna Symonidesa…4,23,8
klazomeny (Clazomenae), miasto jońskie na wybrzeżu Azji Mniejszej…4,23,19 (17) 
Latium patrz III. Rzym
łacina, łaciński patrz III. Rzym
Misenum (Misenensis villa), miejscowość portowa położona na północny zachód od 

Nea polu…2,5,8
morze patrz Aegea freta
    patrz III. Tuscum mare
Neapol (Neapolis), m. …2,5,7
nil (Nilus), rzeka…1,25,3
Olimp (Pierium iugum), góra w masywie Pierii…3, prolog,17; 4,12,3 (‒)
Parnas (Parnasus), góra w Fokidzie, w Grecji środkowej, opodal Delf…A 8,3 
pelion (Pelium nemus), pasmo górskie w Tessalii…4,7,7 (6) 
pelusjum (linteum Pelusium), port w delcie Nilu…2,5,12
Phryx patrz II. Ezop
Pierium iugum patrz III. Olimp
pont (Pontus), określenie Morza Czarnego, a szczególnie akwenu u jego południo-

wych wybrzeży…4,7,10  
Romanum imperium patrz III. Rzym
rzeka patrz III. Hebrus
rzym (Roma), m. …2,5,1; 3,10,36 (35); 5,7,27  

łacina (Latinae litterae)…4, epilog,7 (6) 
łacińscy [autorzy] (Latium)…2, epilog,9
Romanum imperium…[A 10,32 ‒ kraj] 
rzymskie [gusta]…2, epilog,8 (‒)

Scytha patrz II. Anacharsis
sycylia (Siculum mare), wyspa…2,5,10
Tessalia, kraina w północno-wschodniej Grecji

tessalski [topór] (pinus Thessala ‒ ‘sosna tessalska’)…4,7,6 (7) 
Tuscum mare (morze), Morze Tyrreńskie…2,5,10

IV. motywy (lokalizacje wybrane)
bajka patrz IV. literatura i twórczość
biżuteria patrz IV. skarb
błaganie patrz IV. prośba
błahostka patrz IV. śmiech
bóg patrz IV. religia
bubulcus patrz IV. postaci ludzkie bezimienne / chłop
         / parobek
         / pasterz
dowcipy patrz IV. śmiech
dramat patrz IV. literatura i twórczość / bajka
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dranie patrz IV. wady i przywary / łotr
drzewa i rośliny

(arbor, arbores, ramus, robora)…1, prolog; 1,28; 3,16 (‒); 3,17; B 5; B 12 (‒); B 13; 
B 34 

dąb (quercus)…2,4; 3,13; 3,17; B 5
jesion (fraxinus)…B 5
laur, laury (laurea)…3,17; A 8 (‒)  
mirt (myrtus)…3,17
oliwka / oliwne drzewo (oleastrum, oliva)…3,17; B 5
sosna (pinus)…3,17; 4,7
topola (populus)…3,17

ciernie (spinae)…B 22
szyszka (glans)…B 9

dusza, dusze / duch (anima, animus, spiritus)…3,1 (suavis anima); 3,19; 5,4 (‒); A 5; A 31; 
[B 19]

dzieło patrz IV. literatura i twórczość
eunuch patrz IV. płeć i seksualność
głos / wyć / wołanie / krzyk (clamor, vox)…1,11; 1,15; A 29
głód (fames, inedia, nunquam satur)…1,20; 1,26; 1,27; 2,4; 3,7; 4,3; ‹4,14›; 4,19; A 20; A 22; 

B 9
głodny / zgłodnieć (famelici, esurire)…I 20; 1,26; A 18; B 28

grzech patrz IV. religia
gwarant patrz IV. prawo i sądownictwo
homo, homines patrz IV. postaci ludzkie bezimienne / chłop
          / człowiek
          / podróżnik
    patrz IV. wady i przywary / dwulicowość
         / łotr/nędznik
    patrz IV. zalety / spryciarz
iGrzyska / cyrk / zabawy (ludi, spectaculum)…5,5; 5,7; A 21; B 15; B 25

arena…B 15 (‒)  
chór (chorus)…5,7
cunei…5,7
kurtyna (aulaeum)…5,7
pierwsze rzędy (equester ordo)…5,7
przedstawienie (ludi, spectaculum)…5,5; 5,7
rekwizyty (apparatus)…5,5
scena (in theatro, pulpitum, scaena)…5,5; 5,7
sponsor (nobilis)…5,7
teatr (theatrum)…5,5 (‒); 5,7  
wyścigowy [koń] (circensis)…A 21
zapadnia (pegma)…5,7

improbus, improbi patrz IV. wady i przywary / kłamstwo
      / łachudra
      / łotr
      / podły
      / zło
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jedzenie, napoje i potrawy

jedzenie / jadło / pokarm / potrawy / żarcie / posiłki / coś do schrupania (cena, 
cibaria, cibum, cibus, esca, obsonia)…3,7; 3,12; 3,19; 4,8; 4,14; 4,19; 
4,21; 5,4; A 20; A 22; A 25 (‒); A 32; B 9; B 10; B 20; B 24 

biesiada / stoły / uczta / zabawa (cena, cenare; convictus, convivium)… 
4,16; 4,25; 4,26; B 9; B 14 (‒)  

patrz IV. przedmioty / stół
prowiant (viaticum)…A 20; B 9 (‒)  
przysmaki (ferculi)…B 9
smakołyki (fruere)…3,7

napoje…4,26 (‒) 
nektar / nektarowy sok (nectar)…3,16; 4,16
wino (vina vetera)…3,1 (‒); 4,5; A 16 (‒) 
woda (aqua)…1,14

 bułka (esca)…4,2
 chleb / bochenki (panis)…1,17; 1,23; 2,3; 3,2; 3,7; 4,19
 gryka (hordeum)…5,4
  patrz IV. jedzenie, napoje i potrawy / zboże
 kość, kości (os, ossa)…1,8; 1,27; 3,7
 kruszyny (micae)…B 33
 mąka (farina)…4,2
 mięso / mięsiwa…4,14 (‒); A 18 (‒) 
  mięsa różne (opsonia)…3,4
  pulmentarium (resztki)…3,7
  siekane (intritus cibus)…1,26
 miód (mel)…3,13
  patrz IV. przedmioty / plaster miodu
 mleko (lac)…3,15
 owoce (fructus)…3,17
 placek (offa)…B 11
 pszenica…B 29 (‒) 
 ser (caseum)…1,13
 śruta (furfures)…4,19
 winogrona (uva)…4,3
 zboże (hordeum)…A 11 (‒); B 28 (‒); B 29
  patrz IV. jedzenie, napoje i potrawy / gryka
 ziarnka, ziarno (grana)…4,25; A 11 (‒); B 28
 zupa (liquida sorbitio)…1,26
 żyto (far)…B 29
klejnoty patrz IV. skarb / biżuteria
kruszec patrz IV. skarb
książka patrz IV. literatura i twórczość / bajka
lekarstwo / remedium (antidotum, remedium)…1,14; 2,3

lekarze patrz IV. postaci ludzkie bezimienne
len (linum)…B 12
literatura i twórczość

bajka / dramat / przykład (fabula, fabella, narratio, versus)…1, prolog; 1,1; [1,2]; [1,5]; 
1,9; 1,10; [1,12]; 1,15; [1,26]; 2, prolog; [2,5]; [2,8]; 2, epilog; 3, prolog; 
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3,1 (‒); 3,3; 3,6; 3,8 (‒); 3,13; [3,17]; 3, epilog (‒); 4, prolog; 4,2; [4,4]; 
4,7; 4,11 (‒); 4,18 (‒); 4,24 (‒); 4,25; 5, prolog; 5,2; 5,4; A 4; A 8 (‒); A 12 
(‒); B 4; B 8; B 10; B 13 (‒); B 22

[bajki] „ezopowe” (fabulae Aesopiae)…4, prolog
książka / dziełko (libellum, libelli, ad legendum)…1, prolog; 3, prolog; 4,7; A 2

część czwarta (quartum libellum)…4, prolog
księga trzecia (liber tertium)…3, prolog

rymy…4,11 (‒) 
wersy (versus)…1,19; 4,2 (‒) 
wiersz / wiersze / dzieło / literatura / strofy (litterae, melos, opus)…4,22; 4,23; 

4,26; 5,2 (‒) 
oda / ody (laudem victorum canere, laus victori scribere)…4,23; 4,26

zacytować (in chartas verba transferre)…4, prolog
zwięzłość (brevitas)…2, prolog; 3,10; 3, epilog; 4, epilog

cantores (reszta)…4, epilog
dzieło (volumen)…A 9
muzyka (cantus)…A 14
piosnka (carmen)…B 19
pisarz (scriptor)…A 9
poeta, poeci (poeta, poetae, scriptor, vates)…3, prolog; 3,10; 4,2; 4,5; 4,7 (‒); 4,23 (‒); 

4,26; A 9
   jak czynią poeci (poetae more et licentia)…4,26
   pisarze i poeci (litterae)…4,7

rzeźbiarz…A 5 (‒) 
sztuka (ars)…A 14; B 11
talent / myśleć (ingenium, ingenia)…4, epilog; A 9; A 14; A 22
tekst (scripta)…A 9
twórcy / twórczość [Menandra] / artyści (artifices, comoediae)…5, prolog; 5,1; 5,5

łajdak patrz IV. wady i przywary / łotr
łgać patrz IV. wady i przywary / kłamstwo
łotr patrz IV. wady i przywary / podły
malus, mali patrz IV. religia / grzech
   patrz IV. wady i przywary / łotr
       / zło
miarka patrz IV. przedmioty / wór żyta
mogiły patrz II. postaci / Manes dei
myśleć patrz IV. literatura i twórczość / talent
muzyka patrz IV. literatura i twórczość
napoje patrz IV. jedzenie, napoje i potrawy
nektar patrz IV. jedzenie, napoje i potrawy / napoje
nędznicy patrz IV. wady i przywary / podły
nędznik patrz IV. wady i przywary / łotr
niebo patrz IV. religia
oda patrz IV. literatura i twórczość / bajka
odbicie patrz IV. przedmioty / lustro
ofiary patrz IV. religia
ogień (ignis)…1,28; 3,19; 4,11
ozdoby patrz IV. skarb
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perła patrz IV. skarb
pieniądze / pieniędzy wór / finanse (divitiae, fortunas facere, merces, pecunia)…4,5; 4,23; 

4,26; A 17 (‒); A 30; B 9; B 34 (‒) 
mamona (magnae opes)…3, prolog

 nominały
  grosik / grosz (as, quadrantes)…3,5; 4,21; A 16 (‒) 
  obol…4,21 (‒) 
  sesterce (sestertia)…4,5
piosnka patrz IV. literatura i twórczość
pisarz patrz IV. literatura i twórczość
płakać (flere, deplorare)…1,2; 1,9
płeć i seksualność

chłopiec mizdrzy się do lusterka (vir natus rem feminarum tangit)…3,8
cnota / cnotliwa (casta coniunx, castitas)…A 11; A 15
córka [potomstwo owcy] (femina)…3,15
dziewczyna (femina, virgo)…A 8; A 15; [A 16]
eunuch / kastraci (eunuchus, eunuchi)…3,11; 4,5
hetera patrz IV. płeć i seksualność / prostytutka
kawalerowie (iuvenes)…A 16
kobieta, kobiety / kozy (femina, feminae, mulieres)…4,16; 4,17; A 4; A 15; A 17; B 8

kobieca postać…A 15 (‒) 
kobiece żądze / zachcianki / żądza (cupiditas, feminae, libido, mulierum libido)… 

A 11; A 15
kobiecy krok (ambulare molliter)…A 10

kobieta vs mężczyzna / samice vs samce…2,2; 4,16; 4,17
mężczyźni (genus masculum, viri)…4,5; 4,16; B 24 (‒) 

  męskiego głosu brak (fracte loqui)…A 10
młodzieniec / młodzian (iuvenis)…A 29
organy

  męskie (masculina membra)…4,16
  żeńskie (genus virginale)…4,16

panna (młoda) (filia, puella, virgo)…A 16
pederastia (molles mares)…4,16
prostytutka / hetera (meretrix, moecha)…A 4; A 29
safizm (tribades)…4,16
syn [potomstwo owcy] (masculus)…3,15
zniewieściały (cinaedus)…A 10
żądze (iocunditas)…A 11

poeta patrz IV. literatura i twórczość
pokuta patrz IV. religia
polowanie (venari)…1,11
postaci ludzkie bezimienne, proFesje i zawody

 akuszerka (obstetrix)…A 19
biedak / biedny, biedni / bieda / nędza / ci na dole / maluczcy / gorsi (egestas, humi

les, humiles nati, pauper, pauperes, paupertas, tenuitas)…1,15; 1,27; 1,28; 1,30; 
2,1; 2,7; 4,23; A 16; B 9; B 17; B 33 

patrz IV. władza i państwo / plebejusze / maluczkich tłum
 błazen / kawalarz (scurra)…5,5
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bogacz / bogaty, bogaci / wielka fortuna (caelum, dives, dives et potens, locuples, opes obno
xiae)…2,1; 2,7; 3,5; 3, epilog (‒); 5,5; A 16; [B 33] 

wzbogacić się (fortuna favere)…A 16 
chłop, chłopi (agrestes, bubulcus, dominus, homo, rusticus)…3,2; 5,5; A 12; B 5; B 11; 

B 12; B 14
  patrz IV. postaci ludzkie bezimienne / pasterz

czeladnik…A 5 (‒) 
człowiek / człek / człowieczy / ludzie / ludzki (genus mortale; homo, homines, humanus, 

nescioquis, nos, populus, quidam, rusticus)…1,2 (‒); 1,22; 2,1; 2,2; 2,3; 2,5; 2,8 (‒); 
3,7 (‒); 3,8; 3,9; 3,17; 3,19; 4,4; 4,5; [4,9]; 4,11 (‒); 4,12 (‒); 4,16 (‒); 
4,18; 4,19; 4,20; 4,23; 4,25; 4,26 (‒); 5,1; 5,3; 5,4; A 3; A 8; A 12; A 16; 
A 23; A 28 (rusticus); A 30 (‒); B 10 (‒); B 11 (‒); B 12 (‒); B 15 (‒); B 23 (‒); 
B 24; B 25

(w morałach, tytułach, prologach i epilogach) (aliquis, homo, homines, humanitas, 
mortalis, mortales, multi, quis, vir)…1, prolog (‒); 1,11 (‒); 1,15 (‒); 1,20; 
1,22; 1,25; 1,29 (‒); 1,31; 2, prolog; 2,3 (‒); 2,epilog (‒); [2,7]; 3, 
prolog; 3,2 (‒); 3,2 (‒); 3,16; 3,19; 3, epilog; 4, prolog (‒); 4,12; 
4,23; 5,5; 5,7; A 3; A 10; A 19; A 23; A 28; B 13 (‒); B 24; B 25

patrz IV. wady i przywary / naiwność
domownicy…A 16 (‒) 
druhowie patrz IV. postaci ludzkie bezimienne / przyjaciele
flecista (tibicen)…5,7
goście (hospites)…A 16 (‒); B 24
hodowca owiec (rusticus)…3,3
komesi (comites)…B 24
kompan patrz IV. postaci ludzkie bezimienne / przyjaciele
kowal (faber ferrarius)…4,8
legaci (legati)…B 24
łowca patrz IV. postaci ludzkie bezimienne / myśliwy
matrony (matronae)…4,25
medyk / lekarze (medicus, medici)…1,14; 4,14
mistrz (magister)…A 5

mistrz zawodnik (victor gymnici certaminis)…A 13
młoda (iuvenis, puella)…2,2
młokos patrz IV. postaci ludzkie bezimienne / sługa
mówca (eloquens)…A 31
myśliwy, myśliwi / łowca / strzelec (venentes, venator, venatores)…1,12; 2,8; 5,10; 

A 28; B 23
niewolnik, niewolnicy / stan niewolników (atriensis, pedisequi, servitus, servus, servi)… 

2,5; 2, epilog; 3, prolog; [4,5]; A 12; A 17 (‒); A 20; A 27
obrońcy patrz IV. prawo i sądownictwo
parobek (bubulcus, rustici)…2,8
pasażerowie (nautae)…4,18
pasterz, pasterze / krowiarz (bubulcus, pastor, pastores)…1,15; 3,2; [4,5]; A 24; A 28; 

B 15; B 23
patrz IV. postaci ludzkie bezimienne / chłop

patron (patronus)…B 26
pięściarz (pycta)…4,26
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 pijaczka (devota vino, potrix)…4,5
 pisarz patrz IV. literatura i twórczość
 podróżnik, podróżnicy / wędrowiec (homines, iuvencus, viator)…2,1; A 23; B 24

poeta patrz IV. literatura i twórczość
 poselstwo [psów] (legati)…4,19
 prawnicy (iuris periti)…4,5
 prządka (lanifica)…4,5
 przechodnie (turba)…A 16

przyjaciele / przyjaźń / druhowie / kompan (amicus, amici, amicitia, sui)…2,8 (‒); 3, 
prolog; 3,9; 3,10 (‒); 4,26 (‒); A 15 (‒); A 16 (‒); A 21 (‒); B 11 (‒); B 20 (‒); 
B 21 (‒); B 26; B 33

 ptasznik (auceps)…B 19
 rozbitkowie (naufragi)…4,23 
 rzeźbiarz patrz IV. literatura i twórczość
 rzeźnik (lanius)…3,4; 3,15

sługa, sługi / służba / wyzwoleniec / młokos (cellarius, familia, libertus, puer, pueri, 
servolus, servus)…3,10; 4,23; 4,26; A 12 (‒); A 16; A 27; B 9; B 10; B 11

  służąca / służki (ancillula)…A 15; A 17 (‒) 
 sportowiec (gymnicus)…A 13 
 stara / staruszka (anus, mulier)…2,2; 3,1
 starzec (senex, senex pastor, quidam)…1,15; 4,5; 4,16
 sternik (gubernator)…4,18
 szewc (sutor)…1,14
 uczony (‒)…1,14
 wędrowiec patrz IV. postaci ludzkie bezimienne / podróżnik
 wieśniaczka (rustica)…4,25
 wódz patrz IV. postaci ludzkie bezimienne / żołnierz
 wróżbiarz / wróżbita (hariolus)…3,3
 wyzwoleniec patrz IV. postaci ludzkie bezimienne / sługa
 zarządca (vilicus)…2,8

zbój, zbóje / zbójcy (fur, latro, praedator, praedo, praedones)…1,15 (‒); 2,1; 2,7; 4,11; 
4,23; 5,2; 5,15 (‒); A 15 (‒); B 26 (‒);

złodziej / złodziejaszek / rabuś / kradzież / ukraść (abigere, auferre, avertere, captare, 
compilare, fur, furtum, latro, rapere, spoliare)…1,6; 1,10; 1,13; 1,16; 1,22 (‒); 1,23; 
2,4 (‒); 2,7; 3,7; 4,11; 4,23; 5,2; 5,4; A 3; A 10; A 15; A 21; A 30 (‒); B 1 (‒); 
B 20

 znajomi (sodales)…A 16
 żołnierz, żołnierze / wojsko (custos, custodes, miles, milites)…4,6; 5,2; A 10; A 15
   żołnierz inny (barbarus)…A 10
  wódz, wodzowie (dux, duces, militum duces, rex)…5,1; A 10; B 24
potęga patrz IV. wielcy
prawo i sądownictwo

gwarant (sponsus)…1,16
na mocy wyroku (damnare crimine)…B 18
obrońcy (patroni)…3,10
prawo, prawa (ius, iura, leges)…1,2; 3,10; 3,13, 4,5; 4,14
sąd / sądzić / sędzia, sędziowie / sędzina / sądowe starcia (accusatores, centumviri, 

iudex, iudices)…1,10; 3,10; 3,13; 3, epilog (‒); 5,5; B 7
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skazany mylnie za przewinienie (falso accusatus crimine)…B 15
wokanda (lis ad forum)…3,13

prośba…1,2; 1,6; 1,19; 2,8; 3,16; 4,17; 4,19; A 4; B 13
błaganie…1,19; 1,28; 5,28; b 13; b 19; b 23

przebranie patrz IV. ubranie
przedmioty (lavatio)…4,5

amfora (amphora)…3,1
bandaże (fascia)…5,7
bat (flagellum)…3,6
bębenki (tympana)…4,1
buda (tugurium)…1,19
czara patrz IV. przedmioty / kielich
druty [struny harfy] (chordae)…A 14
dyszel (temo)…3,6
dzbany (cadi, dolia, urnae)…4,5; A 7
dzida (lancea)…B 20
gniazdo (nidum)…A 32; B 12; B 19
grzebyczek (pecten)…5,6
harfa (lyra)…A 14
jarzmo / uprząż (iugum)…A 12; B 14
kadzidło (tus)…4,21
kamień, kamienie (lapis, saxum, saxa)…3,2; 3,5; 3,12 (‒); A 7; B 11
kielich, kielichy / czara (poculi, scyphus)…1,14; 4,26; A 16
kije (fustes)…3,2; B 10
kłoda (lignum, parvum tigillum)…1,2
koło (rota)…A 7
konewka (alveolum ligneum)…2,5
kosze (fisci)…2,7
krzyż (crux)…A 15
książka patrz IV. literatura i twórczość / bajka
lampa, lampy / lampka (lucerna, lumen)…3,10; 3,19; 4,11
laska (baculum)…5,7; A 24
lektyka (lecticarii)…A 18
lira / lutnia (cithara)…3,16; 4,21
lustro / odbicie (effigies, speculum)…1,4; 1,12; 3,8; B 8
łoże małżeńskie (thalami)…A 8
łódź / łódka / łajba / statek / stateczek (navis, ratis)…4,7; 4,18; 4,23 
łóżko (lectum)…1,18
łuk (arcus)…3,14

  cięciwa…3,14 (‒) 
maska tragiczna (persona tragica)…1,7
miecz (ferrum, gladius)…3,10; 5,2
miska pełna (largo satiari cibo)…3,7
molae (żarna)…A 21
monument patrz IV. przedmioty / posągi
narzędzia (instrumentum rusticum)…4,5
nóż (novacula)…5,8 (‒) 
obroża (catena)…3,7
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ołtarze (altaria)…B 1
orzechy (gra) (nuces)…3,14
piec (fornax)…A 5
pilnik (lima)…4,8
piszczałki (tibiae)…4,21
plaster miodu (favi)…3,13
pochodnia (coniugalis fax)…A 16

  patrz IV. przedmioty / żagiew
posągi / dzieło / monument / statuy (simulacrum, statua)…2, epilog; A 5

  kopia fałszywa (falsa imago)…A 5
  patrz II. Religio
 prezenty (munera)…A 29
 puder…A 17 (‒) 
 pułapka kleista (calamus, viscum)…B 19

quadriga…[A 21]
rózga…B 14 (‒)  
sieci (retia)…B 12
siekiera (bipennis, securis)…B 5; B 33
skóra (corium)…1,20
statek patrz IV. przedmioty / łódź
stół (mensa)…B 10; B 33
szyszka patrz IV. drzewa i rośliny
talerz, talerze (patulus marmor)…1,26; 3,7 (‒) 
tobołki (perae)…4,10
tron (regalis thronus, thronus)…4,19 (‒); B 3; B 24
trójnogi (tripodes)…A 8
trzon (siekiery) (manubrium)…B 5
uzda, uzdy (frena, phalerae)…2,7 (‒); 3,6; 4,4; B 17
wazon wąziutki (lagona)…1,26
węzeł / supeł (nervi)…B 4
węzełki i sznury / linki (artus, artuum et ligamina)…B 4
wieniec (corona)…5,7 (‒); A 10
wisior (armilla argentea)…A 17
wnyki (laquei)…B 4; B 20 (‒) 
wosk (cerae)…3,13
wór (sacculum)…B 29

  jęczmienia (sacci tumentes hordeo)…2,7
  żyta / miarka (modium tritici)…1,16; A 11

wóz…B 14 (‒) 
żagiew (fax)…1,28

  patrz IV. przedmioty / pochodnia
przyjaźń patrz IV. postaci ludzkie bezimienne / przyjaciele
psota patrz IV. śmiech / zabawa
reliGia

bóg / bóstwa (deus, dei, di, divi, numen, numina, superi)…1,2; 1,17; 1,27 (‒); 3,17; 4,11; 
4,12; 4,‹14›; 4,19 (‒); 4,21; 4,25; 4,26; 5,6; 5,7; A 3 (‒); A 4; A 8; A 28; 
B 1 (‒); B 3; B 17; B 23

sprytny jak bóg (divina ratio)…A 30
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grzech / grzesznicy (mali, nec fas est)…3,11 (‒); 4,11; A 16 (‒)  
niebo (caelum)…4,7

  patrz III. Olimp
ofiary (sacrificia)…B 1
pokuta (paenitere)…B 33
sumienie (animi conscientia, conscientia, fides)…3, prolog; 3, epilog; 4,5; A 27
wróżby / wieszczenie / wróżyć (augurium)…3,3 (‒); 3,18; B 11

   złe (laeva omina)…3,18
  wieszczka patrz II. Religio
  wyrocznia (oraculum)…A 8

patrz IV. postaci bezimienne / wróżbiarz
patrz IV. przedmioty / ołtarze
  / trójnogi

rodzina

 brat (frater)…1,29; 3,8; 4,7; 4,26 (‒); B 20
 córka, córki / córy (filia, filiae)…3,8; 4,5; A 7 (‒)  
  patrz IV. płeć i seksualność
 dziecko, dzieci / dziatwa [ludzi] (filius, iuventus, pueri)…3,8 (‒); 3,14; A 4; A 12
  bękarty (insitivi liberi)…3,3
 krewni (cognati)…4,26

matka / mama (mater)…1,19 (‒); 1,28; 3,8; 3,15; 4,5; A 4; A 16; B 1; B 19; B 32 
mąż (coniunx, maritus, vir)…1,18; 3,10; A 15; A 16; B 34
najbliżsi (noti)…1,11  
niemowlę (infans)…A 4 
ojciec / pan (pater, paterfamilias, senex)…1,1; 3,8; 4,5 (‒); A 12; A 20

  patrz II. Jowisz
potomstwo / dziatwa / młode [zwierząt] (fetus, nati, progenies, proles)…2,4; 3,15; B 

19; B 21
  kijanki (nati)…1,24
  kocia rodzina (felis catuli)…2,4
  koźlątko (hoedus)…B 32
  liski (vulpini catuli, nati)…1,28
  miot…2,4 (‒) 
  orlątka (pulli)…1,28
  pisklęta (słowika) (pulli)…B 19
  prosięta (porcelli)…2,4
  szczenięta (catuli)…1,19
  wilczęta / wilcze szczenię (luporum catuli)…B 21

rodzenie / narodziny / narodzić się / urodzenie / poród / spłodzić (eniti, nasci, partu
rire)…1,1; 1,18; 3, prolog; 3,3 (‒); 3,17 (‒); 4,1; 4,24; 5,9; A 19 (‒) 

w połogu (parturiens, premens partu)…1,18 [kobieta ‒ mulier]; [1,19] [suka ‒ canis]; 
4,24 [góra ‒ mons]; A 19 [świnia ‒ scrofa]; 

rodzicielstwo…1,28; 3,8; 3,10; 3,15; 4,24
siostra, siostry (soror)…3,8; 3,13 (‒) 
syn, synowie (filius, gemina sidera, natus)…3,8; 3,10; 4,26; A 4; A 12

  patrz IV. płeć i seksualność
wdowa (domina, mulier, vidua)…A 15
żona (coniunx, orba, uxor)…3, prolog; 3,3; 3,10; A 16; A 27
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rusticus patrz IV. postaci ludzkie bezimienne / chłop
        / człowiek
        / hodowca owiec
        / parobek
        / wieśniaczka
rymy patrz IV. literatura i twórczość / bajka
sąd patrz IV. prawo i sądownictwo
skarb, skarby (bona, divitiae, nummi, opes, thesaurus, thesauri)…1,27; 3,12; 4,21; 4,23; 5,4; A 7

biżuteria (cultus)…4,5
klejnoty (mundum muliebre, testes)…3,11; 4,5
patrz IV. przedmioty / wisior

kruszec / ozdoby (aurum (et) argentum)…A 10; A 17
perła, perły (margarita, uniones)…3,12; 4,5; A 17
srebrne [przedmioty] ([lavatio] argentea, argentum)…4,5; 5, prolog

  patrz IV. przedmioty / wisior
szlachetnych kamieni ogon (gemmea cauda)…3,18
szmaragd (smaragdus)…3,18
złoto / apetyt na złoto (aurum, cura habendi, nummi, opes, pecunia, res pretiosas)…1,27; 

2,7; 3, prolog; 4,12; 4,21; 4,23
słowa / słówka (blanditiae, (e)loqui, lingua, monitus, opinio, proloqui, sententia, verba, vota, 

vox)…1,12; 1,19; 1,26; 2,6 (‒); 3,7; 3,10; 3, epilog (‒); 4, prolog; 4,2; 4,13; 5,2 (‒); 
5,7; A 5 (‒); A 7; A 8; A 10 (‒); A 17 (‒); A 19 (‒); A 23; A 24 (‒); A 28; A 29 (‒); 
B 11 (‒); B 12; B 19 (‒); B 23; B 24 (‒); B 27 (‒);  

srebrne patrz IV. skarb
stary / starzec / stara (canus, senecta, senex, senius)…1, prolog (‒); 1,21; 1,25 (‒); 3,3; 

3,14; 3, epilog; 4,2; A 20
długie lata (senecta)…A 26
starość vs młodość…2,2 (anus ‒ puella); 5,9 (taurus ‒ vitulus); A 12 (paterfamilias ‒ filius; 

bos vetulus ‒ iuvencus)  
patrz IV. postaci ludzkie bezimienne / stara

       / starzec
strofy patrz IV. literatura i twórczość / bajka
sumienie patrz IV. religia
szmaragd patrz IV. skarb
sztuka patrz IV. literatura i twórczość
śmiech / śmiać się / naśmiewać się / żart, żarty / żartować / bawić / rozbawić / ponie-

wierać (kim) / tracić respekt / wyśmiać / wyśmianym zostać / śmiesznym 
się stać / boki zrywać ze śmiechu (ad derisum duceri, adludere, argutiae, deridere, 
iocari, iocus, ioci, ludere, neniae, ridere, risus)…1, prolog; 1,2; 1,11; 1,21; 1,25; 
1,29; 2, prolog; 3,8; 3,19; 4,2; 4, epilog; 5,7; A 3; A 7; A 11; A 26 (‒); B 3; 
B 12; B 16; B 28 

błahostka (ioculare)…4,2
dowcipy (urbanus sal)…5,5
wesolutkim się stać (gaudia)…A 16
zabawa / psota (lusus)…3,14

śmierć / utrata życia / zgon / rozstać się z życiem / paść martwym / konać (exitium, 
expirare, mors, mortuus, nex, obitus)…1,22; 2,8; 3,16 (‒); 3, epilog; 4,1; 4,6; 
5,3; 5,7; A 19 (‒); B 14; B 26 
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podwójna (bis mori)…1,21
zasłużona (merito plecti)…1,31

zostać ukrzyżowanym (poenas persolvere cruce)…3,5
talent patrz IV. literatura i twórczość
tekst patrz IV. literatura i twórczość
twórcy patrz IV. literatura i twórczość
ubranie / odzienie / stroje (vestis, vestitus)…4,5; 4,23; 5,1; A 10; A 17; B 10

buty (calcei)…5,7
kaptur (paenula)…5,2
płaszcz (pallium)…5,5
tunika (tunica, tunici)…2,5; 5,7

przebranie…4,2
ukrzyżować patrz IV. śmierć
wady i przywary (vitia)…4,10

bezbożni (impii)…A 8
bufon (stulta levitas)…5,7
chamisko (insolentiae noxiorum)…3, epilog
chciwość / chciwy / chciwa (aviditas, bona possidere, cupidi)…2, prolog; 2,1; 3,10
chojrak (lacessere)…A 26
chwalenie samego siebie (verbis iactare gloriam)…1,11
dla siebie wszystko (robić) (privata utilitas)…1,22
dwulicowość (homo bilinguis)…2,4

  patrz IV. wady i przywary / kłamstwo
dzikość (atrocitas)…A 12
furiaci (iracundi)…4,4
gaduła (garrula, garrulus)…3,16; [A 17]
głupota / głupek / głupiec / głuptak / głupoty / niemądre / marna (dementia, garrulus, 

ignorantes, insulsum, molestus, inlitterati, stultitia, stultum esse, stultus, stupor, vanus ani
mus)…1,9; 1,13; 1,14; 1,20; 1,23; 1,29; [3,10]; 3,11; 3,15; 3,17; 3,19; [3, epi-
log]; 4, prolog; 4,7; 4,8; 5,2; 5,7; A 13; A 22; A 28 (‒); B 8; B 12; B 13; B 21

półgłówek (rudis)…A 7
grubiaństwo (gravis contumelia)…1,29
hojny (dignitas nostra)…B 29
kłamstwo / kłamliwy / kłamca / kłamczuch / kłamać / łgać / łganie (calumniator, 

fallax, fraus, improbus, maleficus, mendax, mendaces, mendacium, mentiri)…1,10; 
1,17; 1,29; 3,10 (‒); A 5; A 19; B 20; B 24

kłamliwy (bilinguis)…B 11
   patrz IV. wady i przywary / dwulicowość

kłamstwo pochlebne (blandum mendacium)…B 24
patrz II. Kłamstwo

krzywoprzysięstwo (periurium)…4,21
lekkomyślność (temeritas)…5,4
lenić się / leniuch (piger)…B 14; B 28

  lenistwem się trudzić (multa agendo nil agens)…2,5
łachudra niecna (improba)…A 32
łotr, łotry (szczwane) / dranie / niegodziwi / łajdak (ignavi, improbus, improbi, impu

dentia, mali, pravi, reus)…1,14; 1,16; 1,21; 2,3; 3,11; 3, epilog; 4,12; A 32
  nędznik (homo malus)…1,19
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naiwni / naiwność (imperiti, stulta credulitas)…2,4; B 11
niegodny (indigni)…B 16
nieprawość (opprimere innocentes)…1,1
nierozwaga (imprudentia)…B 4
obibok…4,25 (‒) 
obłuda (infideles, fraudem celare pectore)…A 28; B 23
oszust (fallax, fraudator)…1,16; B 32
pochlebstwo (aura frivola)…5,7
podły, podli / nędznicy (improbus, improbi, indigni)…1,8; 1,31

  podłość (nequitia, saevum ingenium, turpitudo)…2,6; 4,7; A 15
  podły poplecznik (consiliator maleficus)…2,6

prostak (inepti)…B 8
próżność / pycha / chwalić się (superbia, superbior)…1,3; 3,16; 4,25; A 9

  próżniacy (ardaliones)…2,5
  patrz IV. wady i przywary / pyszałek

przechera…B 13 (‒)  
przychylność (favor)…5,5
pustota (mala nequitiae)…3,8
pycha patrz IV. wady i przywary / próżność
pyszałek / przechwalać się (gloriosus, iactantia, iactantior, sordidus)…A 13; B 16; B 17

  patrz IV. wady i przywary / próżność
sknery / skąpiec / skąpy (avari, tenaciores)…1,27; A 7; B 29
słabi / słabsi (debiles, inermes, innocentes, minores)…A 26; B 4; B 24

  słabszy (minus valens)…A 13
srogi (natura aspera)…A 20; B 4 (‒)  
szalbierze (subdoli)…A 8
szelma zepsuty (correptus animus)…A 15
tchórz (fugax, timidus comes)…5,2
wredna / wredna natura / wredni (importuna, natura turpis)…B 3; B 6 (‒); B 27 
zachłanność (aviditas)…1,4
zazdrość / zazdrośnik (invidia, malignitas, nequitia)…4, prolog; 5, prolog; A 2
zmienność (inconstantia)…A 15
zuchwalec / duch zuchwalstwa (deprendere, petulans)…3,5; 5,4
zło / zły / źli (delicta, improbi, maleficus, malum, mali, nocere, pessimi)…3,4; 4,11; 4,20; 

5,3; A 8; B 11
wielcy / ci na górze / wszechwładni (potentes, sublimes)…1,28; 1,30; 2,6

potęga (vis)…2,6
wiersz patrz IV. literatura i twórczość / bajka
wieszczenie / wieszczka patrz IV. religia
wino patrz IV. jedzenie, napoje i potrawy / napoje
władza i państwo

demokracja…1,2 (‒) 
ekwici (eques)…5,7
głowy, co noszą korony / pojąć za żonę członka rodziny noszącej koronę (caput 

regis, nuptiae regiae)…4,25; B 34
imperator…[A 10]
król (regnans, rex, reges)…1,2; 1,31 [jastrząb ‒ gołębi]; 4,14; B 15; B 24 [małp]; B 30 (‒) 

  patrz IV. postaci ludzkie bezimienne / żołnierz / wódz
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królowa…B 1 (‒)  
naród (populus)…4,6
obywatele (cives)…1,2; [1,15]
pan (dominus, dominium)…A 10 (‒); A 16; [A 18]; A 20; A 24; A 27; B 10 

  patrz IV. rodzina / ojciec
pani (mulier)…A 17
panować…B 24 (‒) 
plebejusze (plebeius)…3, epilog 

maluczkich tłum (minuta plebes)…4,6
przywódca (principes)…4,6
rząd (imperium)…5,1
szlachta (principes)…5,1
tłuszcza (vulgi)…5,1
tron patrz IV. przedmioty
tyran (reges, tyrannus)…1,2; 4,25; 5,1 
urzędnik…3, epilog (‒) 
władca (dominus, principatus civium)…1,15

włosy

broda / bródka (barba, barbatae, barbatus)…4,17; A 4
łysy, łysi / łysa pała (calvus, calvi)…2,2; 5,3; 5,6; 5,8
owłosione czoło (comosa frons)…5,8
ubogi we włosy (defectus pilis)…5,6

woda (jezioro / Nil / rzeka / staw / strumień / zbiornik / zdrój / źródło) (amnis, aqua, 
aquae, flumen, fontes aquae, liquor, stagnum, undae, vadum)…1,1; 1,2; 1,4; 1,12; 
1,20; 1,25; 1,30; 4,4; 4,9; 4,18; A 7; A 15; A 21; A 22; B 2; B 6; B 10; B 24

patrz IV. jedzenie, napoje i potrawy / napoje
wolność (libertas)…3,7

wolność stracić (servitutem reperire)…4,4
wróżbiarz / wróżbita patrz IV. postaci ludzkie bezimienne
wróżby / wróżyć patrz IV. religia
wyrocznia patrz IV. religia
zabawa patrz IV. śmiech
zacytować patrz IV. literatura i twórczość / bajka
zalety (nieraz pozorne)
 ambitny (ambitio)…3,10
 chwat (fortis)…5,2
 cnota (mores boni, vera laus, vera virtus, virtus)…3,8; 4,12; [B 25]
  cnoty posiadać (optimi)…3,4
  patrz IV. zalety / odwaga
 dobroczyńcę grać (meritum inane)…1,22
 dobroć (clementia)…A 12
 dobry, dobrzy (bonus, boni, conscius integritatis sincerae)…3, epilog; A 8; B 24
 doświadczony (usu peritus)…3,3

dotrzymywać słowa (vota superis reddere)…A 8
łaskawość / łaskawymi być (beneficium magnum, parcere)…A 8; B 4
mądrzy / mądrzejsi / najmądrzejsi / mądrość / z życiem być obeznanym (bonum, 

cauti, doctus, doctior, periti, prudens, prudentissimum, sapere, sapiens, sophus)…1, pro-
log; 1,23; 2,4 (‒); 2,8 (‒); 3,14; 3,17; [3, epilog]; 4,5; 4,7; 4,18; 4,23; 5,5 (‒); 
5,9; A 5 (‒); A 7; [A 13]; B 12; B 30
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męstwo / bardziej mężny (fortitudo, fortior)…4,17; B 25
miła (amica)…B 27
mocni / mocarz / silny / silniejszy (acres, fortes, fortis, fortior, melior viribus)…A 13; 

A 26; B 25; B 27; B 34
 odwaga (virtus)…4,17; 5,2
  patrz IV. zalety / cnota
 pobożnymi być (pietatem colere)…A 8
 pokonać kogo (fortior)…A 13
 pokora (tolerantia)…B 2
 pomocnymi być ([amicos] sublevare)…A 8
 posłuszne (nato obsequi parentibus)…B 32
 pozorowanie zalet (potentem imitari)…1,24
 prawdomówność (verum pro more dicere)…B 24
 przezorni (cauti)…1,25
 przydatny, wspaniały, godny pochwały (utilis et laudabilis)…B 10
 rozsądny…A 19 (‒)  
 równo (aequus animus)…A 21
 silny patrz IV. zalety / mocni
 skromny / skromność (modesti, pudor)…2, prolog; 2,1
 spokój (mansuetudo)…A 12
 sprawiedliwy (aequitas)…4,14
 spryciarz (homo callidus)…4,9
  spryt (astus)…A 25
 szczerość / szczery (verax, veritas)…4,13; B 24
 szlachetny człowiek (fortis vir)…4,12
 uczynność (meritis capi)…3,15
 zacny (frugalitas)…A 2
 żyć skromnie, cnotliwie, przykładnie (quieti mores et vita proba)…A 32 
zapach / odór / perfuma / woń (odor, unguentum)…3,1; 4,14; 4,19; 5,1
zbój patrz IV. postaci ludzkie bezimienne / złodziej
złodziej patrz IV. postaci ludzkie bezimienne
złoto patrz IV. skarb
zwięzłość patrz IV. literatura i twórczość / bajka
żądza, żądze patrz IV. płeć i seksualność / kobieta


