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SŁAW

Non tam praeclarum est scire Latine
quam turpe nescire (Cicero Brutus)
Kto nie umiał po łacinie, musiał pasać
świnie ^Sentencja szkolna XVIII w.)
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OPRACOWANIE GRAFICZNE:
ANDRZEJ STRUMIŁŁO

Znaiomość języka łacińskiego w społeczeństwie
polskim stopniowo zanika. Starsza generacia.
wykształcona w szkołach humanistycznych, wy
miera, młodsze pokolenie styka się z tym języ
kiem w szkole w stopniu coraz bardziej ograni
czonym. A jednocześnie łacina w postaci przy
słów, sentencji, powiedzeń występuje i na scenie,
i w radiu, i w literaturze, i w prasie, i w mowie
potocznej. Niestety, często nawet u znanych
autorów spotykamy błędne formułowanie zdań
łacińskich, świadczące o nieznajomości podstaw
języka, w wymowie zaś zjawiskiem nagminnym
jest fatalne akcentowanie. Ponieważ zapewne
jeszcze dość długo zwyczaj stosowania frag
mentów łaciny w życiu codziennym będzie
praktykowany, a — z drugiej strony — w piśmien
nictwie starszym łacina występuje dość często,
uważałem za wskazane opracować słownik naj
częściej spotykanych zdań i powiedzeń łaciń
skich. Dla uniknięcia błędów podałem również
zasady wymowy i akcenty.
Niniejsze drugie wydanie zostało znacznie
rozszerzone i poprawione. Uwzględniono również
niektóre wyrażenia łacińskie występujące u wybit
nych autorów polskich w XIX i XX w.
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przed samogłoskami e, i, y oraz przed
dwugłoskami ae, oe, eu wymawia się jak c,
przed samogłoskami a. o, u jak k, przed
spółgłoskami i na końcu wyrazu iak k
czyta się jak e
czyta się jak e, ale jeżeli nad e jest znak
zwany trema e), wówczas czyta się oddziel
nie a i e, o i e
odpowiada polskiemu ch
wymawia się jak i, ale przed samogłoską
należącą do tej samej sylaby jak j
wymawia się jak ngw
wymawia się jak f
wymawia się jak kw
wymawia się jak s
wymawia się jak sw, jeżeli następuje samo
głoska należąca do tej samej sylaby, w innych
wypadkach jak su
wymawia się jak r
wymawia się iak t
wymawia się jak cj, ale po t, s, x w wyrazach
z i długim oraz w wyrazach pochodzenia
greckiego jak ti
wymawia się jak w
wymawia się jak ks
wymawia się jak y
wymawia się jak z

Akcent
Akcent w zasadzie kładzie sie na drugiej zgłosce
od końca. W innych wypadkach akcent jest podany
nad wyrazem

A = Anno W roku
A.c.= Anno

currente

W roku bieżącym

A capite Od głowy — Od początku — W dru
karstwie: od początku wiersza (akapit)
A cApite ad
stóp do głów
A

calcem

casu ad casum

Od głowy do pięty — Od

Od wypadku do wypadku

A.Ch.n. = Antę Christum natum Przed naro
dzeniem Chrystusa
A contrario Wychodząc z przeciwnego założe
nia — Przeciwnym sposobem — Przeciwnie
A.D. = Anno Dómini Roku Pańskiego

A dato Od dnia oznaczonego (na dokumencie) —
Od czasu wystawienia dokumentu
A Deo

A

die

et rege

Od Boga i króla

Od (tego) dnia

A lImine Od progu — Od razu — Z miejsca
(odrzucać)
A linea Od początku wiersza — Od nowego
wiersza — Od nowego ustępu

A maiori (AD
szego)

minus)

Od większego (do mniej
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A máximis ad
najmniejszego
A mensa et

mínima

toro

Od największego do

Od stołu i łoża (separacja)

A minore (ad maius) Od mniejszego (do większe
go)

A natura

rei

A

Od równych

páribus

Z natury rzeczy

A PÉDIBUS USQUE AD CAPUT Od Stóp do glÓW
A posteriori Z dołu (wnioskowanie o przy
czynach z następstw, na podstawie argumentów
czy faktów)

A priori Z góry (wnioskowanie niezależne od
doświadczenia — faktów)
A tuo lare íncipe Zaczynaj od własnych la
rów — Zaczynaj od własnych drzwi, od siebie
(zanim będziesz mówił o innych)
A.u.c = Ab
(Rzymu)
A

urbe cóndita

verbis ad verbera

Od założenia miasta

Od słów do rękoczynów

A vínculo matrimónii Z więzów małżeństwa
(uwolnić się)
Ab absurdo Wychodząc z fałszywego zało
żenia — Od niedorzeczności

Ab aeterno Od wieczności — Z dawien dawna
Ab

ante

Ab

extra

Od stanu poprzedniego

Od zewnątrz

Ab hinc Stąd — Z tego miejsca — Od tego
czasu
Ab

hoc et ab hac

Ab

imo péctore

Ab

incunábulis

Ab

inítio

O tym i owym

Z głębi serca (piersi)

Od kolebki

Od początku

I
IAb initio nullum, semper nullum Z początku
nic, zawsze nic
■

Ab intestato
spadku)
Ab

intra

Bez testamentu (odziedziczenie

Od wewnątrz

Ab Iove princípium Początek od Jowisza —
Od sprawy najważniejszej — Zaczynaj z Bogiem
(V e r g i 1 i u s).
Ab Iove surgatopus! Od Jowisza niechaj zaczyna
się dzieło! — Pracujmy z Bogiem (O v i d i u s)

Ab officio et beneficio Od urzędu i docho
du (zwolniony)
Ab

origine

Od początku

Ab ovo Od jaja (Ledy, z którego wykluła się
Helena, powód wojny trojańskiej) — Od początku
Ab ovo usque ad mala Od jaj do jabłek — Od
początku do końca (u Rzymian zaczynało się
jedzenie od jaj, a kończyło na jabłkach) (H or a t i u s)
Ab

re

Od rzeczy

ABSENTEM QUI RODIT AMICUM, QUI NON DEFENDIT
ÁLIO CULPANTE, SOLUTOS QUI CÁPIAT RISUS
HÓMINUM FAMAMQUF DICACIS, FINGERE QUI NON
VISA POTEST, COMMISSA TACERE QUI NEQUIT, HIC
NIGER EST, HUNC TU, ROMANE, CAVETO! KtO
obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec
oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań
ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi
zmyślać rzeczy nie widziane, a nie potrafi zmilczeć
zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem,
tego wystrzegaj się, Rzymianinie! (H o r a t i u s)

Absque

nota

Bez oznaczenia (książka bez daty

wydania)

Ab

uno

DiscE OMNES (właściwie crimine

ab
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uno...) Po tym jednym (przykładzie ich łajda
ctwa) sądź ich wszystkich (V e r g i 1 i u s)

Ab urbe cóndita (albo anno urbis cónditae)
Od (roku) założenia miasta (tzn. Rzymu)
ÁBIIT, EXCESSIT, EVASIT, ERUPIT Odszedł, Opuścił
(miasto), wymknął się, wyrwał (Cicero)

Ábiit, non

óbiit

Odszedł, ale pamięć o nim nie

zaginęła

ÁBLUE, PECTE CANEM, CANIS EST ET PÉRMANET
idem

Umyj, uczesz psa, psem jest i psem pozo

stanie

Absens carens Nieobecny sam sobie szkodzi
Absens heres
dziedziczył

non

ERIT Nieobecny nie będzie

ABSENTEM LAEDIT, QUI CUM EBRIO LÍTIGAT Kto
spiera się z pijanym, jakby kłócił się z nieobecnym

Absente

reo

Pod nieobecność oskarżonego

Absit! Niechaj będzie nieobecny!
Absit dicto invídia! Niech słowo wolne bę
dzie od nienawiści (niechaj nie budzi niena
wiści)!
Absit omen! Oby to nie było złym znakiem,
złą wróżbą!

Absolutum dominium Absolutna, nieograni
czona władza monarchy
Absolví ánimam
duszy

meam

Przyniosłem ulgę mej

A-busus non tollit usum Nadużycie (czegoś)
nie wyklucza prawa używania (legalnego)
Accessórium séquitur suum principale Dodatek
idzie za rzeczą — Do kogo należy owca, do
tego i wełna
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Accípere praestat quam inferre iniúriam
Lepiej jest doznawać krzywd niż je wyrządzać

Accusare nemo se debet Nikt nie ma obowiązku
oskarżać samego siebie
Acheronta

movebo

Poruszę Acheront (piekło)

Acherontis pábulum Pokarm dla Acherontu
(piekła; mowa o złej osobie)
Acta est fábula Sztuka skończona, odegrana
(Suetonius — słowa Oktawiana Augusta)
Acta haec res

est

Stało się — Przegrałem

Actam rem Agere Robotę ukończoną zaczynać
na nowo
Acti labores iucundi Przyjemnie jest mieć
pracę zakończoną, mieć ją za sobą
Activum Strona czynna, działająca, aktyw

Actor séquitur forum rei Dla powoda właściwy
jest sąd pozwanego
Actore non probante reus absólvitur Gdy
oskarżyciel nie popiera powództwa, oskarżony
jest wolny

Actori incumbit probätio Na powodzie ciąży
obowiązek uzasadnienia oskarżenia
Z nami skończone

Actum

est de nobis

Actum

est de pelle mea

Chodziło o moją skórę

Actum est de re pública Działo się w intere
sie państwa, sprawy publicznej

Actum ne
zrobione!

agas!

Nie rób tego, co zostało już

Acu rem tetigisti Dotknąłeś rzeczy igłą —
Trafiłeś w sedno
Ad absurdum (reductio) Do niedorzeczności
(sprowadzenie)

Ad acta Do akt (odłożyć sprawę)
Ad amussim Wedle przepisu, reguły
Ad aperturam libri Z otwartej książki—
Bez przygotowania
Ad ARBÍTRIUM Do WOÜ

Ad augusta per angusta Do wzniosłych (osiąg
nięć) trudną, ciasną ścieżką

Ad

báculum

Do kija (jako argumentu) uciec się

Ad captandam
życzliwości

bbnevoléntiam

Dla pozyskania

Ad captandum vulgus Dla zdobycia poklasku
tłumu

Ad

deliberandum

Do rozważenia — Do namysłu

ÁDEO FAMILIARITER EST HOMÍNIBUS ÓMN1A SIBI

IGNÓSCERE, NIHIL ÁLIIS REMITTERE Jest rzeczą
ludzką po przyjacielsku wszystko sobie nawzajem
wybaczać, nie pozostawiając nic innym (w tej
sprawie) (Velleius Paterculus)

Ad

eundem gradum

Do tego samego stopnia

Ad exemplum Dla przykładu
Ad extra Na zewnątrz

Ad extremum Do końca — Do ostateczności
Ad feliciora

témpora

Ad finem = Ad

Do lepszych czasów

extremum

Ad futuram rei memoriam Na przyszłą rzeczy
pamiątkę

Ad

gustum

Ad

hoc

Do smaku

W tym wypadku

Ad hóminem argumentum Do osoby argumenty
— Dowodzenie dostosowane do poziomu człowie
ka, z którym mówimy
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Adhuc sub iúdice lis est Dotychczas spór jest
przed sądem — Spór jeszcze nie rozstrzygnięty
(H o r a 11 u s)
Ad hunc

locum

Do tego miejsca

Ad idem Do tego samego

Ad ímpossibília nemo obligatur Nikt nie jest
obowiązany do rzeczy niemożliwych
Ad infinitum Do nieskończoności

Ad

inquirendum

Do zbadania

Ad intende Dosadnie
Ad

interim

Tymczasowo

Ad internecionem Do wytępienia — Doszczętnie

Ad Kalendas Graecas Na greckie kalendy
(których Grecy nie mieli) — Na święty Nigdy
(S u e t o n i u s)
Ad

latus

Do boku (dodany do pomocy)

Ad líbitum Do woli

Ad límina Apostolorum Do progów apo
stolskich (obowiązek biskupów
europejskich
udawania się co 5 lat do Rzymu)
Ad maiorem Dei glóriam Ku większej chwale
Bożej (Ignacy L o y o 1 a )

Ad manum Pod ręką — Gotowe
Ad máximam Polóniae glóriam Dla największej
chwały Polski
Au meliora
pora

témpora

Ad

misericórdiam

Ad

modum

Ad multos

=

Ad feliciora tém

Do laski

Na sposób
annos!

Do wielu lat! — Sto lat!

Ad náuseam Do mdłości —Do obrzydzenia
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Ad

Naocznie

óculos

Ad

óperam!

Ad

patres

Do dzielą!

Do ojców (pójść) — Umrzeć

Ad perpetuam
rzeczy pamiątkę

Ad

personam

rei memoriam

Na wieczną

Ze względu na osobę

Ad publicandum Do opublikowania—Podanie
do powszechnej wiadomości

Ad QUAS RES APTISSIMIŹRIMUS, IN IIS POTISSIMUM
elaborAbimus Najwięcej
dokonamy w tym,
do czego będziemy najbardziej uzdolnieni

Ad referendum Do zreferowania — Do zdania
sprawy
Ad rem Do rzeczy

Ad

scamnum asinorum

Na oślą ławkę

Ad summum Do szczytu

Ad unguem Do paznokcia — Dokładnie —
Szczegółowo
Ad unum
wyjątku

omnes

Wszyscy co do jednego — Bez

Ad usum Delphini Na użytek Delfina — Pu
blikacja okrojona do użytku młodzieży przez
cenzurę

Ad

usum externum

Do użytku zewnętrznego

Ad usum internum Do użytku wewnętrznego

Ad

usum próprium

Do użytku własnego

Ad utrumque paratus Przygotowany na jedno
i drugie — Przygotowany na wszystko
Ad
Ad

verbum

Adversis
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Według wartości
Dosłownie

valorem

rerum immersabilis undis

Nie tonie

pomimo przeciwnych losów—Nie daje się pogrą
żyć mimo przeciwnych losów (H o r a t i u s,’
Ad vitam aut

culpam

Do życia albo na karę

Adhuc sub iúdice lis bst Do tej pory spór podle
ga sędziemu — Spór jest nie rozstrzygnięty
Adscriptus glebae Przypisany do ziemi (podda
ny, który nie mógł opuścić ziemi bez zgody pana)
Adsum Jestem
Adversas res

leviores facit amicítia pártiens

Przyjaźń przez
i współudział łagodzi nieszczęście

communicansque

współczucie

Advocatus Dei Adwokat Boga (duchowny,
który w procesie kanonizacyjnym ma uzasadnić
świętość)
Advocatus diáboli Adwokat diabla (duchowny,
który w procesie kanonizacyjnym ma wykazać
brak podstaw do uznania kandydata za świętego)
— Przeciwstawiający się ogólnemu zdaniu —
Atakujący słuszną sprawę
Advocatus,
rozbójnik

sed non

latro

Adwokat,’ ale nie

AdvERSUS STÍMULUM CALCITRARE Przeciw kosturowi wierzgać — Głową muru nie przebiiesz

Aegrescit
leków

medendo

Czuje się gorzej wskutek

Aegri sómnia Sny chorego — Rojenia
AeQUAM MEMENTO REBUS IN ÁRDUIS SERVARE
Pamiętaj o zachowaniu równowagi
w trudnych chwilach (H o t a 11 u s)

mentem

AÉQUITAS SÉQUITUR legem Sprawiedliwość idzie
za prawem

Aequo

ánimo

Spokojnie

AEQUUM EST PECCATIS VENIAM POSCENTEM RED

IS

rursus
Słuszne jest wybaczyć winy
proszącemu o przebaczenie (H o r a t i u s)
dere

Aere

perennius

= Exegi

monumentom

Affirmanti occumbit comprobAtio Do twier
dzącego należy podanie dowodu
AfflictAtio facit religiosos Utrapienia czy
nią ludzi religijnymi
Age, quod agis Rób, co robisz (to znaczy —
uważnie, z całych sił)

Agitamus... quae sit natura boni summumque quid eius Rozważamy, co jest istotą dobra
i jego szczytem (H o r a 11 u s)
AGNOSCO VETERIS VESTIGIA FLAMMAE Poznaję
ślady dawnego płomienia (miłości) (V e r g i 1 i u s)
Agnus dei Baranek Boży — Chrystus

Ait, aio; negat, nego Mówi „tak” i ja mówię
„tak”; mówi „nie” i ja mówię „nie”
Alea iacta est Kości są rzucone (wiersz M e n an d r a powtórzony rzekomo po grecku przez
Cezara przy przekraczaniu Rubikonu)
Aleam

emis

Kupujesz zaocznie — Kupujesz

kota w worku

Alias Kiedy indziej — W innym miejscu
Alibi Gdzie indziej (bytność na innym miejscu
podczas popełnienia przestępstwa jako dowód
niewinności)

Aliena nobis, nostra plus Aliis placent Cudze
bardziej podoba się nam, nasze innym
Aliena vItia in óculis habemus, a tergo nostra
sunt Cudze błędy mamy na oku, nasze poza
nami — W oku bliźniego źdźbło widzisz, we włas
nym nie dostrzegasz belki (Seneca)

2*
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Aliena vítia quisque reprehendí mavult
Każdy woli potępiać cudze wady (niż swoje)
ALIENUM
sérvitus

AES HÓMINI INGÉNUO ACERBA EST
Dla człowieka zacnego dług jest gorzką

niewolą

Alii sementem fáciunt,
sieje, kto inny zbiera

alii metunt

Kto inny

ÁLIIS INSERVIENDO CONSUMOR Ginę W służbie
dla innych — Dzielny człowiek myśli o sobie
na końcu

Aliquando bonus DORMiTAT Homerus Czasami
i zacny Homer zdrzemnie się — brak mu natchnie
nia
Áliquid haeret Coś w tym jest — Coś pozosta
nie, przylepi się
Áliquid MONSTRi

alunt

Karmią coś potwornego

—Szyją buty

Alit aemulAtio ingénia
wzmacnia uzdolnienia

Áliter

cum

tyranno,

Współzawodnictwo

Aliter

cum

Inaczej żyje się z tyranem,
z przyjacielem
vívitur

amico

inaczej

ÁLIUD EST FACERE, ÁLIUD EST DÍCERE Co innego
dotrzymać słowa, co innego obiecać

Áliud

ex

Alio Jedno z drugiego

ÁLIUD SCEPTRUM, ÁLIUD PLECTRUM Co innego
berło, co innego plektron — Nie każdy może
być królem i artystą

Alma mater Matka karmicielka
o szkole, zwłaszcza wyższej)

(mówi

się

ALTAR! SÉR VIENS DE ALTARI VÍVERE DEBET KtO
służy ołtarzowi, powinien żyć z ołtarza

Altéra
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manu fert lápidem, panem ostentat

Altera W jednej ręce trzyma kamień, drugą
pokazuje chleb
Altera pars Strona druga, przeciwna

Alter ego Drugi ja — Sobowtór — Przyjaciel —
Przedstawiciel
Alter idem Drugi, ale identycznie podobny

Alterius non sit, qui suus esse potest Niechaj
nie należy do innego ten, który może należeć
do siebie
Álteri

vivas oportet, si tibí

vis vívERE Trzeba,

żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie
(S e n e c a)

Alternis

vícibus

Na przemian — Kolejno

Alter rixatur de lana saepe caprina Niejeden
często spór toczy o kozią wełnę (o głupstwo)
Alterum tantum Drugie tyle — W dwójnasób

Altum SILÉNTIUM Głęboka cisza
Amant alterna Camenae Muzy lubią zmianę,
rozmaitość (Vergilius)
Amantes amentes Zakochani (są
(P 1 a u t u s)

jak) szaleni

AmAntium irae amoris integrAtio
kochanków — odnowa miłości

est

Gniewy

Amare simul et sáperb ipsi Iovi non datur
Jednocześnie kochać i zachować rozsądek to
nie jest dane nawet Jowiszowi
Amari

Amata

áliquid

bene

Coś gorzkiego

Szczęśliwa kochanka

Amat pacbm Phídias Fidiasz kocha pokój —
Sztuka wymaga pokoju
Amat victória
troski, trudu

curam

Nie ma zwycięstwa bez
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Ambitiones CAUSAE EVERTENDAE REI PUBLICae
solent esse Gonitwa za godnościami zwykle
prowadzi do przewrotów w państwie
Ambo meliores Obaj lepsi — Wart Pac pałaca,
a pałac Paca
Amemus pAtriam, pareamus legibus Kochajmy
ojczyznę, bądźmy posłuszni prawom
Amici fures tźmporum Przyjaciele to złodzieje
czasu
Amici mores nóveris, non óderis Poznaj oby
czaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści (Horat i u s)

AMICITIA INTER PÓCULA CONTRACTA PLERUMQUE
v1trea est Przyjaźń zawarta przy kielichu jest
zwykle szklana, krucha

AMICiTIA NISI INTER BONOS ESSE NON POTEST
Przyjaźń może istnieć tylko między ludźmi pra
wymi
Amico pectus, hosti
pierś, dla wroga czoło

frontem

Dla przyjaciela

Amicorum ómnia sunt communia Przyjaciele
mają wszystko wspólne

Amicum próba, probatum ama Przyjaciela
wypróbuj, ale wypróbowanego kochaj
Amicus amico (sum) Przyjacielem dla przy
jaciela (jestem) — Czego się nie robi dla przy
jaciela!

Amicus certus in re incerta cernitur Pewnego
przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej —
Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie
(E n n i u s)
Amicus cognoscitur amore, morę, ore, re
Przyjaciela poznaje się po miłości, obyczajach,
obliczu i czynach
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Amicus hóminis, inimicus
człowieka, ale wróg sprawy

Amicus humani
ludzkiego

generis

caúsae

Przyjaciel

Przyjaciel

rodzaju

Amicus óptima vitae posséssio Przyjaciel to
największy skarb w życiu
Amicus Plato, amicus Sócrates, sed magis
amiga veritas Drogi mi Platon, drogi Sokrates
ale jeszcze droższa prawda (Arystoteles^
Amicus tamquam alter ego
jakby mój sobowtór (Cicero)

Przyjaciel

to

Amicus usque ad aras Przyjaciel aż do ołtarza
(ofiarnego), we wszelkich okolicznościach
Amicus verus rara
ciel to rzadki ptak
Amor

pátriae

avis est

Prawdziwy przyja

Miłość ojczyzny

Amore, more, ore, re iunguntur amicitiae
Przyjaźń zawiązuje się z miłości, zwyczaju, wy
glądu, czynu
Amor

vincit ómnia

Anathema

sit!

Miłość wszystko zwycięża

Niech będzie przeklęty!

Ancilla theológiae (philosóphia) Służebnicą
teologii (filozofia)
Ángulus ridet Ten zakątek uśmiecha się do
mnie (H o r a t i u s)
Anguis in HBRBA Wąż w trawie — Baczność! —
Ukryte niebezpieczeństwo

Ánima

damnata

Dusza potępiona, zaprzedana

Ánimam DÉBEO Jestem winien duszę — Jestem
po uszy w długach
Ánima

mundi

Dusza świata

Ánima vilis Dusza podła — Nędzna istota
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Ánimi

cáusa

Ánimo

et fide

Ánimo

praesagit malum

Dla przyjemności

Męstwem i wiernością
Przeczuwa coś złego

Anímula vägula Niestała (wędrująca) duszy
czka (początek poematu przypisywanego Had
ria n o w i)
mi
fili, quantilla prudéntia
REGATUR? Czyż nie wiesz, mój synu,
jak mało trzeba rozumu do rządzenia światem?
(Axel Oxenstierna)

An

nescis,

mund us

An NESCIS RÉGIBUS LONGAS ESSE MANUS? Czyż
nie wiesz, że ręce królów sięgają daleko?
Anno aetatis suae W roku swego życia

Anno Domini Roku Pańskiego

Annum novum
Nowego Roku!
Annus

fáustum felicem!

mirabilis

Szczęśliwego

Rok cudów

Annus superior semper mélior Rok ubiegły
zawsze lepszy

Ante

ómnia

Przede wszystkim

Ante pilos sapis Mądrzysz się, zanim posiadłeś
uwłosienie — Jajo chce być mądrzejsze od
kury

Anticipando,

anticipative

Naprzód — Z góry

Antiqua, quae nunc sunt, fuérunt olim nova
To, co jest dziś stare, było kiedyś nowe
Antiquo
zwyczaju

modo, antiquo more

Według starego

Antiquus amor cancer est Stara miłość jest
lak rak — Stara miłość nie rdzewieje (Petron i u s)
Ápage
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satanas!

Precz, szatanie!

Apertae Musarum iAnuae Drzwi muz są
otwarte — Każdy może wejść do kramy sztuki
Aperto libro Po otwarciu książki (tłumaczyć
zaraz treść) — Bez przygotowania
A posse ad
tości

Od możliwości do rzeczywis

esse

Apparent rari nantes in gurgite vasto
Widać niewielu rozbitków pływających po nie
zmiernej głębinie (przenośnie: wyjątki w masie)
(V e r g i 1 i u s )

Approximative W przybliżeniu
Aqua haeret Woda się zatrzymuje — Sprawa
me idzie — Są trudności
Aqua vitae Woda życia — Wódka
Aqua et panis
to życie psa

Aquae
słodsza

est vita canis

dulciores

furtivab

Woda i chleb

Woda kradziona

Aquila non capIt muscas Orzeł nie zajmuje
się łapaniem much
Aquilam

DOCES Uczysz orła latać

volare

Arbiter elegantiarum Znawca w sprawach
elegancji, mody

Arbitris
oczy

remotis

Arcana

coelżstia

Arcana

imperii

Ardentiora

Tajemnice niebieskie

Tajemnice państwowe, władzy

verba

Argumenta
randa

Bez świadków — W cztery

Słowa, które palą
sed
pondenależy nie liczyć, ale

non numeranda,

sunt

Dowody

ważyć

Argumenti

cAusa

Dla dowodu — Jako dowód
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Argumentum

a báculo

Argumentum ad

Argument kija

bäculum

Argument kija

Argumentum ab inconvenienti Dowód wypro
wadzony z niewygodnego założenia
Argumentum ad captandum vulgus Dowo
dzenie dla przypodobania się tłumowi

Argumentum ad crumillam (crumenam) Ar
gument do woreczka — Brzęczący argument
Argumentum ad hóminem Dowodzenie do
stosowane do sposobu myślenia człowieka,
z którym dyskutujemy — Pobicie kogoś jego
własną bronią

Argumentum ad ignorántiam Argumentacja
obliczona na nieświadomość słuchacza
Argumentum ad rem Argument
rzeczy, sprawy, rzeczowy

dotyczący

Argumentum ad invídiam Argumentacja obli
czona na uprzedzenie słuchacza
Argumentum ad iudícium Argumentacja od
wołująca się do zdrowego rozsądku

Argumentum ad pópulum Argumentacja ob
liczona na masy, demagogiczna
Argumentum ad verecúndiam Powołanie się na
autorytet uznawany, szanowany przez przeciwnika

Argumentum baculinum Argument w postaci
kija — Ultimatum
Aristóteles non semper Aristóteles Arystote
les nie zawsze jest Arystotelesem — I mędrzec
może się pomylić
Arma virumque cano Opiewam orężne czyny
męża (V e r g i 1 i u s — początek „Eneidy”)

Arrectis Auribus Z nastawionymi czujnie usza
mi — Z całą uwagą
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Arrige

äures!

Nadstaw uszy!

Ars alit artíficem Sztuka żywi twórcę
Ars amatória=Ars amandi Sztuka kochania
(tytuł poematu Owidiusza)
Ars est celare artem Sztuką jest ukryć sztukę
Ars longa, vita brevis Sztuka trwa długo,
życie krótko (Hippocrates)

Ars non habet osorem nisi ignorantem Sztuka
nie ma wroga, chyba w ignorancie
Ars

qua nulla est praestántior atque diffi-

Sztuka, nad którą nie ma wybitniejszej
ani trudniejszej (Leibniz o medycynie)

cilior

Arte

et marte

Sztuką i orężem

Artes liberales Sztuki wyzwolone (średniowie
czna nazwa siedmiu nauk)
Artis

est artem tégere

Ásinus

ad

Sztuką jest ukryć sztukę

LYRAM Osioł przy lutni — Osioł

(ignorant) w muzyce — Pasuje jak wól do karety

Asinus ÁsiNO pulchérrimus Osioł wyda je fię
osłowi najpiękniejszy

Ásinus asinorum in sáecula

saeculorum

Osioł

nad osłami na wieki wieków

Ásinus stramen mavult
woli podściółkę niż złoto

quam

Aurum Osioł

AtMIHICURA N0NMEDÍ0CRISINEST, FONTES UT ADIRE REMOTAS ATQUE HAURIRE QUEAM VITAE PRAECEPTA beatae Nie lada gnębi mnie troska, abym
mógł odwiedzić dalekie źródła i czerpać wskaza
nia szczęśliwego życia (H o r a t i u s)
Atra cura Ponura troska

At spes
cona

non fracta

Nadzieja jeszcze nie utra
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Áuctor

FACIT

pretiosa

Ofiarodawca dodaje

wartości podarunkowi
Audaces fortuna

iuvat

Śmiałym ios sprzyja

Audacter calumniare, semper ÁLIQU1D HAERBT
Szkaluj śmiało, zawsze coś przylgnie
Audacter et

Audak

sincere

et cautus

Odważnie i szczerze

Odważny i ostrożny

Audendum est: fortes ádiuvat ipsa Venus
Trzeba mieć odwagę: dzielnym sprzyja sama
Wenus (Tibullus)
Audentes (audaces) fortuna
los sprzyja (V e r g 111 u s)
Audi Alteram

partem

iuvat

Śmiałym

Wysłuchaj drugiej strony

Audiatur et Altera pars Niechaj będzie wy
słuchana i druga strona
Audi multa, lóquere páuca Słuchaj dużo, mów
mało

Auditque vocatus Apollo Apollo słyszy, gdy
się go przywołuje
Audi, vide, tace,

si vis vívere in pace

Słuchaj,

patrz, milcz, jeśli chcesz żyć w spokoju

Aura popularis Atmosfera popularności (Ver

gil i u s)
Aurea mediócritas Złoty środek — Umiarko
wanie (H o r a t i u s)
Áurea

praxis, stérilis

THEÓRIA Złota jest pra

ktyka, bezpłodna teoria

Áurea

prima sata est aetas

Zloty był wiek

pierwszy (O v i d i u s)

Aurem

substrings

LOQUACI Miej ucho na bacz

ności przed gadułą (H or a tiusj

Áuribus téneo LUPUM Trzymam wiłka za uszy
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Auri sacra
gi 1 i u s)

fames

Przeklęta żądza złota (Ver

Aurora Musis amica Jutrzenka sprzyja Mu
zom — Ranek sprzyja pracy umysłowej
Auro quaeque ianua pAnditur Złoto otwiera
wszelkie drzwi

AURUM OMNES VICTA IAM PIETATE COLUNT
Zaniedbawszy prawdziwą pobożność czczą już
wszyscy złoto

Ausculta et perpende Słuchaj (co mówią inni)
i rozważ (zanim sam zaczniesz)
AuspIcium
szłości

melioris aevi

Wróżba lepszej przy

Aut bibat aut óbeat! Niech pije albo się wy
nosi! (Cicero)
Aut caesar aut nihil Być albo Cezarem, albo
niczym — Wszystko albo nic (Cezar Borgia)

Aut caesar aut
NIHIL

nullus

=

aut caesar aut

Aut insanit (homo) aut versus facit Albo
szaleje (człowiek), albo pisze wiersze (H o r at i u s)

Aut invśniam viam aut
albo ją sobie utoruję
Aut mors aut

victória

Aut ne tentaris
albo dokonaj

fAciam

Znajdę drogę

Śmierć albo zwycięstwo

aut pśrfice

Albo nie próbuj,

Aut odit, aut amatmulier, nihil est tżrtium
Kobieta albo kocha, albo nienawidzi, trzeciej
ewentualności nie ma

Aut prodesse volunt, aut delectare poetae
Poeci pragną przynosić pożytek albo przyjemność
(H o r a t i u s)
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Aut regem, aut fAtuum naści oportet Trzeba
się rodzić albo królem, albo głupcem

Aut

vincere, aut mori

Auxilium

ab

alto

Zwyciężyć albo umrzeć

Pomoc z góry (z nieba)

Avaro ómnia desunt, sapienti nihil Chciwco
wi brak wszystkiego, mądremu niczego

Avarus Animus nullo satiatur
zysk nie zaspokoi chciwca
Ave

atque vale!

lucro

Żaden

Wita) i żegnaj! (Catullus)

Ave, caesar, morituri te salutant! Witaj,
Cezarze, pozdrawiają cię mający umrzeć! (Sue
tonius)

Ave, maria! Bądź pozdrowiona, Mario!

A VITO

vivit honore

Żyje zaszczytami przodków

(na rachunek przodków)

A VORUM MERITA NEPOTUM DEGENERANTIUM SUNT
notae Marnotrawni potomkowie powinni pamię
tać o zasługach swoich przodków

Bacchum in remotis CÄRMINA rópibus vidi
docentem Widziałem, jak w odległych górach
uczy) Bachus pieśni (H o r a t i u s)
Barba non facit
nikogo filozofem

philósophum

Broda nie czyni

Barba tenus sapiens Mądry tylko z brody —
Mądry tylko z pozoru

Beate vîvere est honeste
wie znaczy żyć uczciwie
Beati

pacIfici

vîvere

Żyć szczęśli

Szczęśliwi budujący pokój

Beati päüperes spîritu Błogosławieni ubodzy
duchem (Ewangelia wg Mateusza)
Beati possidentes Szczęśliwi, którzy posiadają
(H o r a t i u s)

Beatos IN coelo latine locuturos probAbile
Prawdopodobne, że błogosławieni będą mówić
w niebie po łacinie (M. Inchofer)
Beatus esse sine virtute nemo potest Nikt nie
może być szczęśliwy, jeżeli nie jest cnotliwy
Beatus

ille, qui procul negótiis...

paterna

EXERCET suis Szczęśliwy, kto z dala
od kłopotów... uprawia własnymi wołami ojcow
ską rolę (H o r a 11 u s)
rura bobus
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Beatus, qui

tenet

Szczęśliwy, kto

posiada

Bella gerant Alii, tu, felix Austria, nube!
Niechaj inni prowadzą wojny, ty, szczęśliwa
Austrio, wstępuj w związki małżeńskie! (Maciej
Korwin, król Węgier, parafraza Owidiusza)

Bella, hórrida Bella! Wojny, straszliwe wojny!
Béllaque mAtribus detestata I wojny prze
klęte przez matki (H o r a t i u s)
Bellum internecinum Wojna
wytępiająca

wyniszczająca,

Bellum letale Wojna na śmierć
Bellum nec timendum nec. provocandum Nie
trzeba wojny się bać ani jej wywoływać
Bellum ómnium contra omnes Wojna wszyst
kich ze wszystkimi (T. Hobbes)

Bélua multorum es cApitum Jesteś potworem
o wielu głowach (przenośnie: roznamiętniony
dum) (H o r a 11 u s)
Bene de
czyźnie

patria méritus

Dobrze zasłużony oj

BeNÉDICO VOS IN NÓMINE PATRIS ET FÎLII ET
SPÎR1TUS sancti Błogosławię was w imię Ojca,
Syna i Ducha Świętego
Bene dignóscitur, bene curatur Dobre roz
poznanie, dobre leczenie
Bene docet, qui bene distinguit Dobrze uczy,
kto dobrze rozdziela, rozgranicza
Bene est Dobrze

Bénéficia non
me ukrywa się

abstruduntur

Dobrodziejstw

Bénéficia non obtruduntur Dobrodziejstw
me narzuca się — Nie uszczęśliwia się wbrew
woli
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BENEFÍCIUM ACCÍPERE LIBERTATEM EST VENDERE
Korzystać z dobrodziejstw to sprzedawać wolność
Benefícium deliberan™ Czas przysługujący
spadkobiercy do namysłu, czy przyjmuje spadek
Benefícium inventárii Dobrodziejstwo inwen
tarza (odpowiedzialność dziedziczącego do wy
sokości wartości spadku)

Bene id

tibi vertat!

Bene

meréntibus

Bene

méritus

Na szczęście, na pomyślność!

Dobrze Zasłużonym (order)

Dobrze zasłużony

Bene morí praestat, quam túrpiter víverb
Lepiej dobrze umrzeć niż haniebnie żyć
Bene

nati

Dobrze urodzeni

Bene natus et possessionatus Dobrze urodzo
ny i posiadacz majątku ziemskiego
Bene olet, qui non
pachnie

olet

Dobrze p achme, kto nie

Bene tibí! Za twoje zdrowie!

Bene

vale!

Bene

vertat!

Do widzenia!

Bene vertat

Za pomyślność!
deus!

Oby to Bóg obrócił na dobre!

Bene vertat, quod agís! Oby na dobre wyszło
to, co robisz!

Bene vixit, qui bene latuit Szczęśliwie żył,
kto żył na uboczu (nieznany) (zasada epikurejska)
Bene vobis! Niech wam się dobrze powodzi!

Eernardus valles, montes Benedictus amabat,
Franciscus, célebres Ignátius urbes
Bernard lubił doliny, Benedykt góry, miasta
Franciszek, sławne stolice Ignacy — Każdy ma
swoje upodobania

óppida

3 — Łacina na co dzień

33

Bibbndo ieiúnium frángitur Piciem łamie się
post

Bîbere venenum
puchara

in

Auro Pić truciznę ze złotego

Bis Dwa razy — Powtórzyć!

Bis dat, qui cito dat Dwa razy daje, kto prędko
daje (P u b 1 i 1 i u s Syrus)
Bis peccare in bello non licet Nie należy
dwa razy popełniać błędu na wojnie
Bis

púeri

senes

Starcy to

dwa razy dzieci

Bis repetita placent Dwa razy powtórzone
podoba się (¡H o r a t i u s)

Bis vincit, qui se vincit in victória Dwukrot
nie zwycięża, kto panuje nad sobą w zwycię
stwie

Blandae mendácia LiNGUAE Kłamstwa schle
biającego, gładkiego języka
Bona fi de W dobrej wierze — W zaufaniu
Bona fides Dobra wiara — Przeświadczenie
o słuszności
Bona mobília Ruchomości
Bona peritura Dobra zniszczalne — Dobra do
czesne
Bona si sua norint Gdyby oni choć znali swoje
zalety

Bona vacántia Dobra, których właściciel się
nie zgłasza — Dobra bezpańskie
Boni órdinis Dobrego porządku (komisje powo
łane w dawnej Polsce w celu uporządkowania
spraw miejskich)
Bono ánimo
pocz się!
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es!

Bądź dobrej myśli! — Nie kło-

Bonum inîtium est dimîdium
czątek — połowa dzieła
Bonum

commune

facti

Dobry po

Wspólne dobro

Bonum publicum Dobro publiczne, ogólne
Bonum vinum laetîficat cor hóminis Dobre
wino raduje serce ludzkie (Psalmy)

Bonus Animus in re mala dimîdium est mali
Dobra myśl w nieszczęściu — złego połowa
(P u b 1 i 1 i u s Syrus)

Bonus Eventus Dobre, szczęśliwe zdarzenie (sta
rorzymskie bóstwo urodzaju i powodzenia)
Bos IN lingua Wół na języku — Pypeć na ję
zyku (nie ma odwagi mówić tego, co myśli)

Breve tempus aetatis satis longum est ad
BENE HONESTUMQUE VIVENDUM Krótki okres
życia jest dostatecznie długi na to, aby żyć
dobrze i uczciwie
Brevi manu Odręcznie — W skrócie — Steno
graficznie

Brevis esse laboro, obscurus fio Kiedy staram
się być zwięzłym, staję się niejasnym (H o r at i u s)
Brutum fulmen
n i u s M a i o r)

3'

Nieszkodliwy piorun (P 1 i-

C,(c) —

caput

Rozdział

Cacatum non est pictum Nabazgrane to nie
znaczy namalowane
Cacoéthes loquendi Mania gadania

/
Cadit quaéstio Sprawa upada

Caeca invídia

est

Zawiść jest ślepa

Caecus non iúdicat de colore Ślepy nie wy

powiada się na temat kolorów

CÁESAREM VEHIS CAESARISQUE FORTUNAM Wieziesz
Cezara i jego los (PI u ta r eh)
Caesar non supra grammáticos Cezar nie jest
autorytetem dla gramatyków (C a s s i u s Dion)
Calámitas virtutis occásio Klęska jest okazją
do cnoty (S e n e c a)
CAllida iunctura Pomysłowy związek

Calumniare audacter, semper Aliquid haeret
Obmawiaj śmiało, zawsze coś przylgnie (do
obmawianego)
Camelum VIDEBIS saltantem Zobaczysz tań
czącego wielbłąda — Napatrzysz się cudów —
Nasłuchasz bajek
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Campus, ubi Tróia fuit Równina, gdzie była
Troja (Vergil i us)
Can« A CÓRIO NUMQUAM ABSTERRÉBITUR UNCTO
Nigdy nie odpędzisz psa od tłustej skórki (H or a t i u s)
Canis caninam non
mięsa

est

Pies nie je psiego

Canis fidelis Wierny pie>
Canis
kąsa

mórtuus non mordet

Zdechły pies nie

Canis peccatum, sus dépendit Grzech psa,
świnię wieszają — Kowal zawinił, Cygana powie
sili
CANTABIT VÁCUUS CORAM LATRONE VIATOR
Śpiewać będzie goły podróżny na widok rozbój
nika — Goły podróżny nie boi si; rozbójnika

Captátio benevoléntiae
względów (Ci cero)

Zjednywanie

CApua Hanníbalis Cannae
Hanibala Kannami

sobie

Kapua była dla

Caput mundi Głowa (stolica) świata (Rzym)
Cari rixantur, rixantes conciliantur Ko
chankowie się kłócą, a skłóceni godzą —» Kto
się lubi, ten się czubi
Cari sunt parentes,
familiares,

sed

cari líberi, propinqui,

ómnium

caritates

pátria

Drodzy są rodzice, dzieci,
krewni, domownicy, ale miłość wszystkiego
zawarła w sobie ojczyzna (Cicero)
una

complexa est

CÁRIUS ESE CARUM SI PRAEGUSTATUR AMARUM
Drogie jest jeszcze droższe, jeżeli przedtem
spróbuje się go z goryczą
Carmînibus vives semper, Homere, tuis W pie
śniach swoich zawsze będziesz żył, Homerze
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Carpe diem, quam mínimum crédula póstero
Używaj życia, jak najmniej ufając przyszłości
(H o r a t i u s)

Carpent tua poma nepotes Twoje
zbiorą owoc twej pracy (V e r g i 1 i u s)
Carum est, quod rarum
co rzadkie

est

wnuki

Drogie jest to,

Cascus cascam ducit (in matrimónium) Stary
ciągnie starkę (do małżeństwa)
Casum sentit dóminus Skutki wypadku (spo
wodowanego przez służbę) ponosi pan
Casus belli Przypadek stanowiący formalny
powód do wypowiedzenia wojny

Casus

consciéntiae

Konflikt z sumieniem

Casus fóederis Przypadek, w którym państwa
na mocy układu są obowiązane działać wspólnie
CATTUS AMAT PISCES, SED NON VULT CRURA
Kot jadłby ryby, ale nie chce ogona
maczać

madere

CÁTULI MURILÉGIO GAUDENT Koty cieszą się
na polowanie na myszy — Natura ciągnie wilka
do lasu

CÁVEANT

CÓNSULES, NE QUID RES PÚBLICA
Niechaj konsulowie czuwają,
aby rzeczpospolita nie poniosła żadnego uszczerbku (ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem)
detrimenti cáfiat

Cave ab hómine unius libri Wystrzegaj się
człowieka jednostronnego

Cáveat
ści

actor

Niechaj sprawca ma się na baczno

Caveat emptor Niechaj kupujący ma się na
baczności
Cave canem Strzeż się psa
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Domine ab amico, ab inimico vero
Strzeż mnie, Boże, od przyjaciół,
od nieprzyjaciół sam się obronię
Cave

me

me ipse cavebo

Cave, quid dicas, quando
co mówisz komu i kiedy
Cavere aut
się

carere

et cui

Pilnuj się,

Wystrzegać się albo obywać

Cavere decet, timere non decet Przystoi być
ostrożnym, nie przystoi lękać się
Cave tibí a cane muto et aqua silente Strzeż
się psa milczącego i wody spokojnej
Cedant arma togae Niechaj oręż ustąpi przed
togą — Niechaj władza wojskowa ustąpi przed
cywilną — Niech nastanie pokój (Cicero)

Cedendum multitudíni Trzeba ustępować przed
masą, przewagą
Cedo
szym

maiori

Ustępuję przed większym, godniej

CÉNSEO PRO MAGNO PRĆPRIIS CONSIDERE TECTIS
Rzecz to wielka mieszkać pod własnym dachem

Censor

morum

Cenzor moralności

Certum est, quia impossíbile EST Pewne,
gdyż niemożliwe — Jest prawdziwe, ponieważ
jest niemożliwe

Cessanth cáusa, cessat effectus Gdy znika
przyczyna znika jej skutek
Cetera

desunt

(desiderantur) Reszty brak

Céteris páribus Przy warunkach równych —
Przy tych samych okolicznościach
CÉTERUM CÉNSEO CaRTHÁGINEM ESSE DELENDAM
Zresztą sądzę, że Kartagina powinna być zburzona
(Plutarch — słowa Katona Starszego —
Cato Maior)
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Charta non erubescit Papier nie rumieni się
(ze wstydu) —; Papier jest cierpliwy
Cibi condimentum est FAMES Przyprawą potrawy
jest głód — Głód jest najlepszym kucharzem
(Cicero)
Cicer

cum cAule

Groch z kapustą

CiNGULUM Véneris Przepaska Wenery
Circa Około — Mniej więcej (ca)

Circuitus verborum Omówienie
Circulus in definiendo Błędne koło w sfor
mułowaniu definicji (polega na określeniu ja
kiegoś terminu przez ten sam termin)

Circulus in demonstrando Błędne koło w do
wodzeniu (dowód zawierający w przesłankach
twierdzenia, których ma się właśnie dowieść)
Cîrculus vmosus Błędne koło — Błędne rozu
mowanie
Cives leges incîpiunt neglégere, ut plane
ullo domino SINT Obywatele zaczynają
lekceważyć prawa, aby być zupełnie bez pana

sine

Ci vis Romanus sum Jestem obywatelem rzym
skim (tymi słowami obywatel rzymski uchylał
się od sądu za granicą państwa)
Clam, vi, aut precArio Stan posiadania nie
stały, do którego doszło się skrycie, gwałtem
albo prośbą
Clara intervalla Chwile przytomności (u cho
rych umysłowo)
Clara pacta claros fAciunt amicos Jasne
układy stwarzają dobrych przyjaciół
Clara voce Jasnym, czystym głosem

Claude
oczy

os,

Aperi oculos Zamknij usta, otwórz
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Clavus clavo péllitur Gwóźdź
gwoździem — Klin klinem

wybita się

CLÉRIGOS APPLAUDIT, CUM PULSUM FÚNERIS
AUDIT Ksiądz klaszcze w dłonie, gdy słyszy
pogrzebowy dzwon
GLORIOUS IN CELLA GÁUDET VENIENTE PUELLA
Ksiądz w celi cieszy się, gdy przyjdzie dziew
czyna

CLÉRICUS UXOREM QUI DUCIT, PERDIT HONOREM;
AMITTIT FLOREM PROPTER MÚLIERIS AMOREM
Ksiądz, który się żeni, traci godność; dla miłości
kobiety pozbywa się kwiecia (niewinności)
Coelebs,
kawaler ?

quid

agam?

Co mam robić, biedny

CoELUM, NON ÁNIMUM MUTANT, QUI TRANS
CURRUNT Ci, którzy płyną za morze,
zmieniają tylko klimat, nie usposobienie (Horat i u s)

mare

CÓENA MIHI ERIS SEU IURE SEU INIÚRIA Zjem
cię zgodnie z prawem lub łamiąc prawo (bez
prawnie)
COGITATIONIS POENAM NEMO PÁTITUR Nikt nie
ponosi odpowiedzialności za swoje myśli (U 1p i a n u s)

Cogitemus corpus esse MORTALE Pomyślmy,
że ciało jest śmiertelne
Cógito, ergo sum Myślę, więc jestem (D e scartes)
Cómitas gentium Grzeczność zwyczajowa — Ogół
zwyczajów obowiązujących w stosunkach między
narodowych
Cómitas ínter gentes Uprzejmość, grzeczność
między narodami

Commune
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bonum

Dobro powszechne

Communi consensu Za zgodą powszechną
Communis error
tworzy prawo

facit

ius

Wspólny

błąd

Communis opinio Sąd powszechny — Opinia
powszechna
Comparátio non est ratio Porównanie nie jest
dowodem

Compelle intrare Zmuś do wejścia (Ewangelia
wg Łukasza)
Compesce mentem Opanuj się (H o r a t i u s)
Compos mentis Będący przy zdrowych zmysłach
(Tacitus)
Conclusa aqua fácile corrúmpitur Woda
zamknięta (stojąca) łatwo się psuje
Concordia cívium murus úrbium Zgoda obywa
teli to mur obronny miast
Concordia discors Niezgodna zgoda (H o r a 11 u s)

Concordia domi, foris pax Zgoda w kraju,
pokój poza granicami
Concordia res parvae

crescunt,

discordia

Zgodą rosną małe
sprawy, niezgodą choćby największe upadają —
Zgoda buduje, niezgoda rujnuje (S a 11 u s t i u s)
vel máximae

Condítio sine

dilabuntur

qua non

Warunek nieodzowny

Confessio est Regina probationum Przyznanie
się do winy jest królową dowodów

Confíteor Przyznaję się, wyznaję
CÓNIUGIS EST PARCAE CONCLAVE FREQUENTER
ADIRE Zapobiegliwa małżonka często odwiedza
kurnik — Dobra gospodyni ma pełno w skrzyni

CONIÚGIUM SINE PROLE EST QUASI

DIES

SINE
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Małżeństwo bez dzieci jest jak dzień bez
słońca
sole

CÓNSCIA MENS RECTI FAMAE MENDÁCIA RIDET
Umysł świadomy słuszności śmieje się z kłamstw
opinii
CONSCIÉNTIA BENE ACTAE VITAE MULTORUMQUE
bene factorum memoria iucuNDA EST Świado
mość dobrze przeżytego życia i pamięć o wielu
dobrych czynach jest przyjemna
ConsciéNTIA MILLE testes Sumienie to tysiąc
świadków
Consensu

ómnium

Consensus

Za zgodą wszystkich

facit legem

Zgoda tworzy prawo

Consensus facit núptias (matrimónium) Do
zawarcia małżeństwa potrzebna jest zgoda
CÓNSERIT UNUS AG RUM, SED FRUGES DÉMETIT
alter Jeden obsiewa pole, a inny zbiera

Consilium
nia się

abeundi

Rada usunięcia się, wycofa

CONSTANTIS EST NULLO CASU PERTURBARI ÑEQUE
AUT SPE, AUT MĘTU DE SUSCEPTA SENTÉNTIA
DETERRERI Człowieka stanowczego nie odwiedzie
od powziętego zamiaru ani strach, ani obawa
Consuetudo est Altera natura Przyzwycza
jenie jest drugą naturą (Cicero)
Consuetudo pro lege servetur Zwyczaj niech
będzie traktowany jako prawo — Zwyczaj za
stępuje prawo
Consummatum
wg Jana)

est

Dokonało

się

(Ewangelia

Contentus abundat Zadowolony ma zawsze
wszystkiego dość
CoNTENTUM SUIS REBUS ESSE
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MÁXIMAE SUNT

Być zadowolonym ze swego położenia
to największe bogactwo
divítiae

Contra
czajom

bonos mores

Przeciwko dobrym oby

Contradíctio IN ADIECTO Sprzeczność w przydawce (połączenie dwóch pojęć, które wzajemmnie się wykluczają)
Contradíctio in términis Sprzeczność w zesta
wieniu terminów, określeń
Contra

Contra
tandum

legem

Wbrew prawu

non est dispuZ odrzucającym zasady nie należy dys

princîpia negantem

kutować
Contraria contráriis curantur Przeciwne le
czymy przeciwnym

Contraria simul esse non Possunt Przeciwień
stwa nie mogą być w zgodzie
Contraria sunt complementa Przeciwieństwa
uzupełniają się (Niels Bohr)
Contra
nadzieję
Contra

spem

verbosos

spero

noli

Wbrew nadziei mam
contenderé

verbis:

sermo datur cunctis, ánimi sapiéntia

PÁUCIS
Z gadułami nie prowadź sporów słownych:
z mowy korzystają wszyscy, ale rozum nie jest
wszystkich udziałem

Contra vim mortis non crescit salvia in
hortis Nie ma takiej szałwii (ziela) w ogrodzie,
która zmogłaby śmierć
Contra

vim mortis non est

medicamen in

Przeciwko mocy śmierci nie ma ziół
w ogrodach
hortis

Contra vim non valet ius Prawo jest bezsilne
wobec przemocy — Siła przed prawem
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Convéntio EST lex Co uzgodnione, ma silę
prawa
Convéntio omnis intellégitur rebus sic stan
Każda umowa ma moc, o ile okolicz
ności, przy których była zawarta, nie uległy
zmianie
tibus

Conviva non multi cibi sum Kiepski ze mnie
towarzysz do jadła, do stołu
Cópia verborum Mnogość słów
Coram

nobis

W naszej obecności

Coram pópulo Wobec ludu
Coram público Publicznie

CORNIX CORNICI NUNQUAM CÓNFODIT OCELLUM
Kruk krukowi oka nie wykolę

Corpus delicti Dowód rzeczowy świadczący
o przestępstwie
Corpus iuris Zbiór praw
Corpus iuris canónici Zbiór praw kanonicz
nych
Corpus iuris

civilis

Kodeks cywilny

Corrúptio ÓPTIMI PÉSSIMA Przekupienie najle
pszego jest szczytem zła
Corvi mali malum ovum Złego kruka
jaje — Jaki ojciec, taki syn
Corvus óculum corvi non
krukom oka nie wykolę

Cos. =

consul,

éruet

złe

— Kruk

CONSULE Konsul — Za konsulatu

Coss. = cónsules, consúlibus Konsulowie —
Za konsulatu konsulów

CRAS, CRAS ET SEMPER CRAS ET SIC DILÁBITUR
Aetas Jutro, jutro i zawsze jutro, i tak strwoni
się życie
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Crédite, pósteri! Wierzajcie,
r a t i u s)

potomni! (H o-

Credo, quia absurdum Wierzę, bo jest to nie
dorzecznością (bo nie da się wyrozumować)
(Tertullianus)
Crédula

vitam semper favet ac melius cras

Ufna zawsze pochwala życie
i mówi, że jutro będzie lepiej
fore semper ait

Créscite et multiplicámini Rośmjcie i rozmna
żajcie się (Genesis)
Crescit (eundo) fama Plotka rozrasta się po
drodze (Vergilius)
Crimen grave non potest non esse puníbile
Ciężkie przestępstwo nie może pozostawać bez
kary
Crimen laesae maiestatis Obraza majestatu

Crispí capilli, crispí
zawiły umysł

sensus

Wijące się włosy,

Crocodilinis prosequitur lácrimis Płacze kro
kodylimi łzami

Crux intérpretum Krzyż tłumacza — Miejsce
trudne do wyjaśnienia
Crux mea, lux mea Krzyż mój, radość moja
Cucullus non FACiT mónachum Kaptur (habit)
nie czyni mnicha
Cuibono(fuérit)? Po cc? — Na czyją korzyść?
(Cicero)

CuÍLIBET FÁTUO PLACET SUA CLAVA Każdemu
głupcowi podoba się jego pałka — Głupiec
nie dobiera kija (argumentu)

CuÍLIBET IN ARTE SUA CREDENDUM EST Każ
demu należy wierzyć w sprawach jego rze
miosła

4?

Cuius perículum, eius cómmodum
naraża, ten czerpie i korzyść

Kto

się

Cui pañis est, pañis datur Kto ma chleb,
temu jeszcze dają — Bogatemu diabeł dziecko
kołysze
Cui

alterius, sua nimirum est ódio
Komu podoba się los innego, niedziwne,
że nienawistny mu własny (H o r a t i u s)
placet

sors

Cui prodest (scelus, is fecit) Ten popełnił
zbrodnię, komu przyniosła korzyść (Seneca)

Cuius est solum, eius est usque ad coelum
(ad sidera, ad infinitum) Czyja jest ziemia,
tego władza nad nią sięga aż do nieba (gwiazd,
w nieskończoność)
Cuius regio, eius Religio Czyj kraj, tego religia —
Władca określa wyznanie poddanych

CUIUSVIS HÓMINIS EST ERRARE, NULLIUS NISI
INSIPIENTIS IN ERRORE PERSEVERARE Każdy
człowiek może się mylić, ale tylko głupiec trwa
przy błędzie
Cui vis accídere potest, quod cuiquam Każdemu
może się zdarzyć to, co innemu
Cum beneficio inventárii Z dobrodziejstwem
inwentarza

Cum boris, gais, graniciebus et colóniis
Z borami, gajami, granicami i osadami (makaroniczna dawna formuła prawna)
Cum dómino cérasum—res est mala — mándere servum Gdy niewolnik spożywa razem z pa
nem wiśnie — zła to rzecz

Cum

exímia laude

Z najwyższą pochwalą

Cum finis est lícitus, étiam média sunt lícita
Gdy cel godziwy, godziwe są i środki — Cel
uświęca środki
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Cum grano salís Z ziarnkiem soli, odrobiną
rezerwy, ostrożnie, z zastrzeżeniem (coś rozumieć)
(P1 i n i u s M a i o r)
Cum larvis luctari non debet Nie trzeba
walczyć z martwymi — Zostaw umarłych w spo
koju!
Cum laude Z pochwalą
Cum ómnibus pacem, adversus vítia bellum
Ze wszystkimi pokój, z występkami wojna
Cum sale pañis latrantem stómachum bene
Gdy żołądek (szczeka) skręca się z głodu,
ulgę przyniesie posolony chleb (H o r a t i us)

léniet

palma datur, áccipit
Gdy nicponiowi niewolnikowi dasz dłoń,
chwyta całe ramię — Dano mu mały palec,
a on pod pachę sięga

Cum

servo nequam

ulnam

Cum tacent, clamant Milcząc wołają (milcze
nie bywa wymowniejsze od mowy) (Cicero)
Cumtémpore Z (dopuszczalnym) czasem spóźnie
nia
Curantes iura iuvant Prawo
którzy o nie dbają

Cura posterior
ważny)

Kłopot

sprzyja tym,

późniejszy

(mniej

Curemus CUTÍCULAM! Dbajmy o własną skórę!

Cúrrente

cálamo

Pisać szybko i bez namysłu

(biegle)
Currículum

vitae

Przebieg życia — Życiorys

Cursus honorum Kolejność piastowania wyż

szych godności w Rzymie

Da dextram mísero! Podaj prawicę nieszczęśli
wemu!

Daemon languebat, mónachus bonus esse
volebat; postquam conváluit, mánuit, ot
ante fuit Gdy diabeł niedomagał, chciał stać
się poczciwym mnichem, ale gdy ozdrawiał,
został tym, czym był poprzednio — Gdy się
diabeł zestarzeje, chce zostać mnichem
Da locum
(od ciebie)!

melióribus!

Ustąp miejsca lepszym

Da michi factum, dabo tibí tus Udowodnij
fakt, a przyznam ci prawo, wymierzę sprawiedli
wość
Da MIHI VIRTUTEM CONTRA HOSTES TUOS Użycz
mi męstwa przeciw wrogom twoim
Damnant, quod non intélligunt Potępiają to,
czego nie rozumieją
Damnatur Potępia się (formuła cenzury, za
braniająca druku)

Dare est docere
uczyć zwracać

réddere

Dawać

znaczy

Da réquiem: requietus ager bene crédita
Reddit Daj wypocząć: wypoczęte pole z zys
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kiem oddaje to,
d i u s)

Data

co mu powierzono (O v i-

et accepta

Wydatki i dochody

Dat bene, dat multum, qui dat cum mùmere
VULTUM Daje dobrze, daje dużo, kto daje z po
darkiem uśmiech
Dat census

honorem

Majątek daje zaszczyty

Davus sum, non Óedipus Jestem Dawus, nie
Edyp — Jestem pospolitym człowiekiem, nie
królem — Nie potrafię rozwiązywać zagadek
jak Edyp (T e r e n t i u s)

Debellare superbos Patrz: Parcere subiectis
ETC.

Debes,

ergo potes

De coelo

in

Winieneś, a więc możesz

COENUM Z nieba w błoto

Decet cariorem esse pätriam nobis quam
NOSMET IPSOS Przystoi, aby ojczyzna droższa
nam była niż my sami sobie

DÉCIES REPETITA PLACEBUNT Powtórz
razy, a spodoba się (H o r a t i u s)

dziesięć

Decorum ab honesto non potest separari
Zaszczytu nie należy oddzielać od szlachetności

De dato Od dnia wystawienia dokumentu
De die in diem Od dnia do dnia — Nieprze
rwanie
Dediscit Animus sero, quod didicit diu Późno
zapomina się to, czego uczyło się długo
Dedûctio ad absurdum Wywód z niedorze
czności, prowadzący do niedorzeczności
De DUOBUS MALIS MINUS EST SEMPER ELIGENDUM
Z dwojga złego należy wybierać mniejsze zło
De

4*

facto

W istocie — W rzeczywistości
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De gústibus et colóribus non EST disputandum
O upodobania i kolory nie należy się spierać
Dei

grátia

Z bożej łaski

De iure Z prawa — Prawnie
De lana caprina O wełnę kozią (spierać się) —
O byle co (H o r a t i u s)

De lege ferenda O ustawie, która ma być
uzupełniona
De

lege lata

O ustawie obowiązującej

Deliberandum est saepe, statuendum semel
Rozważać trzeba wiele razy, postanawiać raz
Delíberat Roma, perit Saguntum Rzym
obraduje, a tymczasem Sagunt ginie (Livius)
Delicto dolere, correctione gaudere oportet
Trzeba boleć nad grzechem, ale cieszyć się
z poprawy
Delphinum
delfina

natare

doces

De minimis non curat
suje się drobiazgami
DemonstrAtio

ad

lex

óculos

Uczysz

pływać

Prawo nie intere

Dowód

naoczny

De mórtuis aut bene, aut nihil O zmarłych
należy mówić dobrze albo wcale (Plutarch)
De mórtuis nil nisi bene Zmarłych należy
wspominać tylko dobrze (Diogenes Laertios)
De

nihilo nihil fit

Z niczego nic nie powstaje

De NIHILO NÍHILUM, IN NÍHILUM NIL POSSE RE
VERTI Z niczego nic, nic może się zmienić
tylko w nic
De non praestanda oboediéntia Artykuł
o wypowiedzeniu posłuszeństwa (w „artykułach
Henrykowskich”)
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De

nóviter

= De

novo

Na nowo

Dente lupus, cornu taúrus petit Wilk
atakuje zębami, byk rogiem (Horatius)
Dente superbo Wzgardliwym zębem — Z lek
ceważeniem, wyniośle (Horatius)
Deo favente Za łaskę boską

Deo

grátias

Bogu dzięki

De Omni re SCÍBILI et QUIBUSDAM ALiis O wszel
kiej sprawie poznawalnej (Pico de Mirán
dola)
De ÓMNIBUS REBUS ET QUIBUSDAM ÁLIIS O WSZyStkich i niektórych innych sprawach
Deo

Z wolą boską

volente

Deprendí míserum est Nieszczęściem
być przyłapanym (Horatius)

jest

De profundis clamavi Z głębin wzywałem,
wołałem (Psalm pokuty)
De

públicis

O sprawach publicznych

DeSPERÄTIO AUT MÍLITEM FACIT AUT MÓNACHUM
Rozpacz czyni z człowieka albo żołnierza, albo
mnicha
Desunt cetera Reszty brak
De te fábula narratur O tobie mowa w bajce
— Do ciebie się to odnosi (Horatius)
Deus

a vertat

Niech Bóg uchowa

Deus det Niech Bóg da

Deus et natura nihil fáciunt
i natura nic nie robią na próżno

frustra

Bóg

Deus ex máchina Bóg z maszyny (niespodzie
wany i nienaturalny udział osoby lub wypadku
w rozwiązaniu jakiejś sytuacji; wyrażenie za
czerpnięte z techniki teatru greckiego)
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Deus mirábilis, fortuna variábilis Bóg działa
cuda, a los jest zmienny — Fortuna kołem się
toczy
Deus nobis haec ótia fecit Bóg (cesarz Oktawian
August) zezwolił nam na ten spokojny wypoczynek
(V e r g i 1 i u s)
Deus

vobiscum

Deus

vult

Bóg z wami

Bóg tak chce (hasło krzyżowców)

Dexter homo Człowiek zręczny, umiejący się
zachować
Déxtero tempore W dogodnym czasie
D.g. = Dei

grátia

Z łaski bożej

Diálogus Musarum Dialog muz
Dicámus bona verba Wymówmy dobre słowo
(słowa pomyślności)
DlC, cur hic Powiedz, dlaczego tu jesteś (na
miejscu zbrodni)

Die, duc, fac, fer Mów (prawdę), sprawuj
urząd (sumiennie), spełniaj (swoje obowiązki)
i znoś (co łos zsyła)
Dícere non
działać

est fácere

Mówić to nie znaczy

Die, HOSPES, SPARTAE, NOS TE HIC VIDISSE
IACENTES, DUM SANCTIS PÁTRIAE LÉGIBUS OBSEQUIMUR Powiedz, przechodniu, Sparcie, że widziałeś
tu nas poległych w imię posłuszeństwa świętym
prawom ojczyzny

Dictum acerbum Przykre powiedzenie —
Gorzka prawda
Dictum, factum Powiedziano, zrobiono
Rozkazano, wykonano

—

Dictum s apienti s at Słowo mądremu wystarczy—
Mądrej głowie dość dwie słowie (Plautus)
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Diem pérdidi Zmarnowałem dzień (Suetonius
— słowa cesarza Tytusa, gdy sobie uświadomił,
że w danym dniu nie spełnił żadnego dobrego
uczynku)
Dies diem docet Dzień uczy dzień — Z każdym
dniem jesteśmy mądrzejsi
Dies

fáustus

Dzień pomyślny

Dies irae Dzień gniewu
Differéntia

specífica

Różnica gatunkowa

Difficile est crimen non pródere vultu
Trudno nie zdradzić zbrodni wyrazem twarzy
(O v i d i u s)

Difficile est sátiram non scríbere Trudno
nie pisać satyry (nie potępiać) (I u v e n a 1 i s)
Difficile genus
postępować

hóminum

Trudno z ludźmi

DiFFÍCILIS EST ARS REGENDI REM PÚBLICAM
Trucfna jest sztuka rządzenia państwem
DiFFÍCILIS IN ÓTIO QUIES
spokój w bezczynności

Trudno

zachować

Dígito monstrari Być pokazywanym palcem —
Być sławnym
DiLEXI IUSTITIAM ET ODIINIQUITATEM, PROPTÉREA
in EXÍLio Ukochałem sprawiedliwość,
nienawidziłem niegodziwości i dlatego umie
ram na wygnaniu (Grzegorz VII)

morior

Diligéntia

ditat

Pilność wzbogaca

Dl mélius fecere Bogowie
uczynili (H o r a t i u s)

lepiej

zrządzili,

Dimídium facti, qui coepit habet Połowę
dzieła wykonał, kto zaczął — Początek jest
połową dzieła (H o r a t i u s)
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Dira necessitas Ponura, okrutna konieczność
(H o r a t i u s)
Directe Wprost

DlRUMPIT SACCUM SUS, POSTQUAM GRANA CÓMEDIT
Świnia, gdy pożre ziarno, rozdziera worek —
Świnia, jak zje, koryto przewróci
Dis Aliter visum Bogom zdało się inaczej
(V e r g i 1 i u s)

DIsce aut

discede

Ucz się albo odejdź

DfSCE, PUER, LATINE, EGO FACIAM TE MOSCIPANIE
Ucz się, chłopcze, łaciny, a ja zrobię cię panem
(rzekome słowa Stefana Batorego)

Disce,

sed a

Disciplina

DOCTis Ucz się, ale u uczonych

etrusca

Wiedza

święta, tajemna

DlSCÓRDIA CIVIUM PLERUMQUE MAGNAS CIVITATES
pessijmdedit Niezgoda zwykle gubiła wielkie
państwa

Disiecta

membra

Rozproszone części

Displicuit nasus tuus Twój nos się nie spodo
bał (I u v e n a 1 i s)
Dives aut iniquus est, aut iniquiheres Bogacz
albo jest niesprawiedliwy, albo spadkobiercą
niesprawiedliwego
Divide et Impera Dziel i rządź
Divitiae et honores incerta et caduca sunt
Bogactwa i zaszczyty są niepewne i krótko
trwale

Divitiae mores mutant non in meliores Bo
gactwo nie powoduje zmiany obyczajów na lepsze
Di xi Rzekłem

Dixi et änimam LEVAVI Powiedziałem i ulżyłem
sobie (Vulgata)
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Dixi ET SAL VA VI ÁNIMAM meam Powiedziałem
(ostrzegłem) i uspokoiłem swoje sumienie (Vuląata)
Doceń do díscimus (díscitur) Ucząc (innych)
uczymy się sami (Seneca)
Doces áquilam volitare Orła uczysz fruwać

Doctimale pingunt Uczeni źle malują — Wielcy
uczeni źli pisarze

Doctor bullatus, ásinus coronatus Doktor
wg bulli (z dokumentu), a osioł koronny w rze
czywistości

Doctrina múltiplex,
wiele, prawda jedna

véritas una

Nauk jest

Doctus EX libro Uczony z książki, ogranicza
jący się do zapożyczeń idei z cudzych dzieł
D.O.M. = Deo Óptimo Máximo Bogu Najle

pszemu i Najwyższemu

Domi leones, foris vulpéculae W domu lwy,
poza domem liski (Petronius)
Dóminus

vitae necisque

Pan życia i śmierci

Domi suae quilibet rex W swoim domu każdy
panem
Domus
Dona

et placens uxor

dantur désuper

Dom i miła żona

Dary przychodzą z góry

DONEC ERIS FELIX, MULTOS NUMERABIS AMICOS,
TÉMPORA SI FÚERINT NÚBILA, SOLUS ERIS Dopóki
będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyja
ciół, gdy los cię opuści, będziesz sam (O v i d i u s)
Donis ÍMPII NE PLACARE ÁUDEANT DEOS Niechaj
bezbożni nie ośmielają się zdobywać łask boskich
darami

Dormientis rete capit Sieć śpiącego łapie (ryby)
— Trafiło się ślepej kurze ziarno
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Dormitat Homerus Homer drzemie — I Homera
opuszcza niekiedy natchnienie
Dos EST MAGNA PARENTUM VIRTUS Cnota ojcÓW
to wielki posag (H o r a t i u s)

Dosis tolerata Dawka dopuszczalna (na recep
cie)
Do,
Dr

ut des

med.

Daję (ci), abyś i ty dał (mnie)

= doctor

medicinae

Doktor medycyny

DrPHIL. = DOCTOR PHILOSOPHIAE Doktor filozofii
Dr u. = doctor utriusque iuris Doktor obojga
praw (cywilnego i kanonicznego)
Duabus sellis

sedere

Siedzieć na dwu stoikach

D ubito, ergo sum Wątpię, więc jestem

Dóbius eventus

Duc

aut dota

belli

Wątpliwy wynik wojny

Żeń się albo wyposażaj

Dulce est nomen

pacis

Słodkie jest ’imiępokciu

Dulce et decorum est pro pätria mori Słodko
i zaszczytnie umrzeć za ojczyznę (H o r a t i u s)
DUM CANIS OS rodit, sociUM,QUEMDiLiGiT, odit
Gdy pies ogryza kość, nienawidzi towarzysza,
którego zwykl lubić — Gdzie iedna kość, a dwa
brytany, tam pokój nieznany

Dum cantat flamen, respondit clericus amen
Gdy kapłan śpiewa, kleryk odpowiada „amen” —•
Tańcz, jak zagrają
Dum plüitur vobis, nobis stillare necesse est
Kiedy wam się leje, dobrze, że nam choć kapie
Dum spiro, spero Dopóki oddycham (żyję), nie
tracę nadziei

Dum VITANT STULTI VITIA, IN contrAria currunt Gdy głupiec unika grzechu, powoduje
przeciwny skutek (H o r a t i u s)
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Dum vires ánnique sinunt, tolerate labores
Dopóki siły i lata pozwalają, znoście trudy
Dum VÍTIA PROSUNT, PECCAT, QUI RECTE FACIT
Gdy występki przynoszą korzyść, błądzi ten, kto
postępuje uczciwie (P u b 1 i 1 i u s Syrus)
Dum vívimus, vivamus Dopóki żyjemy, uży
wajmy życia

Duo CUM FÁCIUNT IDEM, NON EST IDEM Gdy dwaj
robią jedno i to samo, to nie jest to samo (T er e n t i u s)
Duo non FÁCIUNT COLLÉGIUM Dwóch nie może
stanowić stowarzyszenia, zebrania

Duobus LITIGÁNTIBUS TÉRTIUS GÁUDET Gdzie
dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta
Duos QUI LÉPORES SÉQUITUR, NÉUTRUM CAPIT
Kto chwyta dwa zaiące nie złapie żadnego —
Łapać dwie sroki za ogon

Dura

lex, sed lex

Twarde prawo, iecz prawo

Dura necéssitas Twarda konieczność (H o r a11 u s)

Durante causa, durât effectus Dopóki działa
przyczyna, trwa i skutek
Durante

vita

Za życia

Dux fémina facti Kobieta kierowała czynem —
W tym była ręka kobieca

Eandem cantilfnam canunt Jedną
śpiewają — Jeden taki dobry, jak drugi
E re
litej

śpiewkę

Z korzyścią dla rzeczypospo-

pública

EBRIÉTAS EST METRÓPOLIS ÓMNIUM VIT10RUM
Pijaństwo to siedlisko wszystkich występków

Ebriétas est VOLUNTARIA insánia Pijaństwo to
dobrowolne szaleństwo

Ecce

homo

Oto człowiek (Ewangelia wg Tana)

Ecce íterum Crispinus Oto znowu ten nudziarz
Kryspin (I u v en a 1 i s)
Ecce signum Oto znak

Edax

rerum

Pożeracz spraw

ÉDIMUS, UT VIVAMUS, NON VÍVIMUS, UT FDAMUS
Jemy, aby żyć, nie żyjemy, aby jeść

Editio castigata (expurgata) Wydanie druku
z opuszczeniami
Edítio
Edo,

princeps

ergo sum

E fructu arbor
się drzewo

Pierwsze wydanie

Jem, więc jestem
cognóscitur

Po owocu poznaje
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Éheu, fugaces labuntur
chyże lata (H o r a t i u s)

anni

Hej, mijają

Effûgiunt structos nomen honosque
Szlachetne imię pozostaje i po śmierci
Ego

ùltimus

rogos

Ja ostatni

Ei sane non multum potest obesse fortuna,
QUI SIBI FIRMIUS IN VIRTUTE, QUAM IN CASU
praesidium cóllocat Zaprawdę niewiele los
zdoła zaszkodzić temu, kto silniejszą dla siebie
upatrzył obronę w cnocie (Cicero)

Eiusdem

farinae

Z tej samej mąki

Electa una via non datur recursus ad
Alteram Gdy się wybrało jedną drogę, nie ma
powrotu do innej (wybór jednego środka praw
nego wyłącza możność użycia drugiego)
Elephantum ex musca facis Słonia robisz z mu
chy — Z igły widły

Eligas, quem diligas Wybieraj, kogo masz ko
chać (Cicero)
Eloqubntiae satis, sapiéntiae parum Wymowy
dość, rozumu mało (Sallustius)
Emax dómina Pani
(O v i d i u s)

lubiąca

pasjami

zakupy

EminentIssime! Najdostojniejszy!
Émptio LOCATUM TOLLIT Kupno znosi najem
Emunctae naris Osoba o wrażliwym węchu
(H o r a t i u s)

Eo

ipso

Tym samym

Eo nómine Pod tym imieniem
Epicureos
czyków!

Epicuri

ee

agemus!

grbge

Zabawmy się w epikurej

porcus

Wieprz z trzody

Epikura (dogadzający
(H o r a t i u s)

sobie

bez

ograniczeń)

Epístola non erubescit List się nie rumieni —
Pisze się swobodniej niż mówi (Cicero)
E

plúribus unum

Z wielu jedno (wybrać)

Equi frenato est áuris in ore Ucho konia jest
w okiełznanym pysku (tędy przyjmuje rozkazy)
(H o r a t i u s)
Equis praecurro albis Jadę na przedzie w białe
konie — Wyprzedzam innych, triumfuję (trium
fatorzy jechali na rydwanie zaprzężonym w białe
konie) (H o r a t i u s)
Equo ne crédite, Teúcri! Nie ufajcie koniowi,
Trojanie! (V e r g i 1 i u s)
Ergo A więc
Ergo bibamus! A więc pijmy!
Erípitur persona, manet res Ginie osoba,
sprawa pozostaje — Nie ma osób niezastąpio
nych
ERÍPUIT COELO FULMEN, MOX SCEPTRA TYRANNIS
Wydarł niebu piorun, wnet wydrze tyranom
berło (M a n i 1 i u s)

Éritis

sicut

dii

Będziecie podobni

bogom

(Genesis)
ERRANT, QUI IN PRÓSPERIS REBUS ÍMPETUS FORTUNAE IN OMNE TEMPUS FUGISSE SE PUTANT
Błądzą ci, którzy w pomyślności sądzą, że na
zawsze uniknęli ciosów losu

Errare

humanum est

Błądzić — rzecz ludzka

Errata Błędy — Wykaz błędów

Errata corrigenda Błędy do poprawienia —
Sprostowanie omyłek
Error fundamentalis Błędne założenie
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Esse oportet ut vivas, non vivare ut edas
Trzeba jeść, aby żyć, nie zas żyć, aby ieść'
Est ÁLIQUID PÁTRIIS FÍNIBUS VICINÜM ESSE Jest
coś w tym, że człowiek chce być blisko ojczystej
ziemi (O v i d i u s)

Est dictum verum: privata domus valet
áurum Słuszne to powiedzenie: dom własny
wart złota
Est gáudia prodentem VULTUM celare Dobrze
jest nie zdradzać uczuć wyrazem twarzy (H o r ati u s)

Es tibi ipse Mercúrius! Bądź sam sobie Merku
rym (posłańcem)!
Este procul, lites et amarae proélia linguae!
Dulcibus est verbis mollis alendus amor
Precz spory i gorzkie walki na słowa! Miłość
sycić trzeba słodkimi słowy (O v i d i u s)

Est mihi cura futuri Gnębi mnie troska o przy
szłość (O v i d i u s)
Est modus in rebus, sunt certi dénique fines,
ultra
«traque nequit consisterb
rectum Jest miara we wszystkim i są określone
granice, przed którymi i za którymi nie może
ostać się słuszność (H o r a t i u s)

quos

Est modus mätulae Jest miara w piciu — Trzeba
mieć umiar w piciu
Est mos hóminum, ut nolint eundem plúribus
rebus excêllere Taki jest zwyczaj wśród ludzi,
że nie chcą, aby ten sam wyróżniał się w wielu
dziedzinach

Esto, quod
wydajesz

esse

videris

Bądź tym, czym się

Est quodam prodire tenus, si non datur
ultra Dobrze jest posunąć się trochę, jeżeli
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nie można dalej — Dochodzi się dc pewnego
punktu, gdy dalej już nie można (H o r at i u s)
Est

quoque

cunctarum

nôvitas

carîssima

Nowinki to najdroższa rzecz ze wszystkie
go (O v i d i u s)
rerum

Est quaedam flere VOLUPTAS Jest jakaś przy
jemność w płaczu

Est rerum ómnium magister usus Nauczycielem
wszystkiego jest praktyka
Et cétera I tak dalej
Et domino satis et nîmium furique lupoque
Wystarczy i dla pana, i dla złodzieja, i dla wilka
(T i b u 11 u 3)

Et genus et virtus nisi cum re vîlior alga
est I pochodzenie, i cnota nie poparte odpowie
dnim czynem są warte mniej niż morskie wodo
rosty (Hor at i us)
Et haec olim meminisse iuvabit Kiedyś i pamięć
o tym miła będzie (V e r g i 1 i u s)
EtIAM LATRONES SUIS LÉGIBUS PARENT I Zbóje

mają swoje prawa (Cicero)
EtIAM POST MALAM SÉGETEM SERENDUM I po
złych zbiorach trzeba siać (Seneca)
Et próprius panis magis exstat in ore sua vis
Własny chleb wydaje się smaczniejszy, lepiej
smakuje — Milszy chleb wiosny razowy niż
pański nie zawsze zdrowy

Et quorum pars magna fui W czym i ja odgry
wałem wielką rolę (Vergilius)
Et SI COELUM RUET, IMPÂVIDUM FÉRIENT RUINAE
Jeżeli niebo się zwali, i nieulękłego przywalą
ruiny (H o r a t i u s)

5 — Łacina na co dzień
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Et sic de

céteris

I tak

o

pozostałych

Et tu, Brute, contra me? I ty, Brutusie,
przeciwko mnie? (rzekome ostatnie słowa Cezara
przed śmiercią)

Eventus
działania

acta

probat

Wynik jest uznaniem

Eventus stultorum magister Doświadczenie
uczy głupców
Ex abrupto Nagie — Niespodziewanie — Bez
przygotowania

Ex abundante cautela Z przesadnej
żności

ostro

Ex abusu non argúitur ad usum Nadużywanie
rzeczy nie jest dowodem przeciwko jej właściwemu
używaniu
Ex

adverso

Ex

aequo

Z przeciwnej strony

Na równi — Jednakowo

Ex África semper

áliquid

novi

Z Afryki

zawsze coś nowego (P 1 i n i u s M.)
Ex ánimo Z duszy — Z serca
Ex cápite Z głowy — Z pamięci
Ex cathedra Z katedry —Urzędowo—W sposób
przecinający dyskusję

Excéptio confirmât régulam Wyjątek potwier
dza regułę
Exceptis excipiendis Z
należy wyłączyć

wyjątkiem tego, co

Ex COMÓEDIA SAEPE FIT TRAGÓEDIA Komejia
często zamienia się w tragedię

Ex CUPIDITÁTIBÜS ÓDIA, DISCÍDIA, DISCÓRDIAE,
SEDITIONES, BELLA NASCUNTUR Z namiętności
rodzą się nienawiści, rozdźwięki, niezgody, wojny
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Ex definitions Na mocy definicji (zwrot uży
wany dla podkreślenia, iż zdanie jest praw
dziwe, jak i definicja zawarta w nim)

Exegi monuM':ntum aere perénnius Wznio
słem pomnik nad spiż trwalszy (H o r a 11 u s)
Exempla sunt odiosa Przykłady są nienawistne,
nieprzyjemne, budzą niechęć

Dla przykładu

Exempli

cáusa

Exempli

gratia

= Exempli

causa

Ex FÁCILI CÁUSA DÓMINO MUTATUR ET ÁURA
Z błahego powodu zmienia się humor pański
Ex FÁCILI CAUSA MÚLIER MUTATUR ET AURA
Z błahego powodu zmienia się gust kobiecy
i pogoda
Ex facto ius óritur Prawo ma swe źródło
w fakcie (powsta¡e na podstawie faktu)

Exigua est virtus praestare silentia rebus;
AT CONTRA GRAVIS EST CULPA TACENDA LOQUI
Mała to cnota dochować tajemnicy; natomiast
ciężką jest winą wygadać się z tym, o czym
powinno się milczeć (O v i d i u s)
Exíguum malum,
wielkie dobro
Ex

improviso

ingens bonum

Niespodziewanie

Ex iniúria non óritur
powstaje prawo

Éxitus

Drobne zło,

acta probat

ius

Z bezprawia nie

Wynik potwierdza słuszność

czynów

Éxitus LETALIS Zejście śmiertelne
Ex IURE Z mocy prawa

Ex

lege

Z mocy ustawy

Ex LIBRIS Spośród książek — Z księgozbioru

5»
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EX MALIS ELÍGERE MINIMA
wybierać najmniejsze zło
Ex

necessitate

Ex NÍHILO

OPORTET Trzeba

Z konieczności

nihil fit

Z niczego nic nie powstaje

Ex nuce fit CÓRYLUS Z jądra orzecha powstaje
leszczyna — Z dzieci wyrastają ludzie

Ex OFFÍCIO Z urzędu, na mocy władzy
ExORIARE ÁLIQUIS NOSTRIS EX ÓSSIBUS ULTOR

Oby z naszych
(V e r g i i i u s)
Ex oriente
światło

kości powstał jakiś

lux

Ze

wschodu

mściciel

(przychodzi

Expedite Szybko — Doskonale
Expende Hannibalem Weź pod uwagę Hanni
bala — Nie rób rachunku bez gospodarza

Experíentia docet
uczy głupców

stultos

Doświadczenie

Experimentum crucis Próba krzyża, decydu
jąca

Experimentum in ánima vili Doświadczenie
na istocie nędznej, na zwierzętach
Experto crédite Ufajcie doświadczonemu(V er
gi 1 i u s)
Explicite Jasno — Wyraźnie — Bez ogródek

Ex

post

Po fakcie

Expressis
źnie

verbis

Dobitnymi słowami — Wyra

Ex PROFESSO Z urzęiu, z powołania

Ex PROMPTU Bez przygotowania
Ex re Z okazji — Z powodu

Ex ROIUNDIS QUADRAT A PACERE, EX QUADRATIS

6?

rotunda Z kanciastego robić okrągłe, z okrą
głego
kanciaste (A.
Frycz
Modrze
wski)

Exsequatur Niech wypełnia (uznanie przez
państwo obcego przedstawiciela w jego oficjal
nym charakterze)
Ex SENTÉNTIA TIBI CADUNT ÓMNIA Wszystko
układa ci się według życzenia
NUM QUANDO AMICI NOVI
Powstaje pytanie,
czy kiedykolwiek należy przekładać nowych
przyjaciół nad starych (Cicero)

EXS1STIT QUÉST1O,

vbtéribus sunt antbponendi

Exstinctus amAbitur idem Po śmierci będzie
tak samo kochany (H o r a t i u s)

Ex

témpore (dicere)

Extra

muros

Bez przygotowania (mówić)

Poza murami

Extra perîculum
czeństwem

esse

Być poza niebezpie

EXTREMA NECESSITAS EXTREMIS NÎTITUR RATIÓnibus Ostateczna konieczność posługuje się
ostatecznymi argumentami — Tonący brzytwy
się chwyta
Extremis malis extrem a remédia Na wyjątkowe
zlo wyjątkowy lek

Ex UNGUE LEONEM (COGNÓSCIMUS) Poznajemy lwa po pazurach, po drobnostce (P 1 ut a r c h)
Ex uno disce
o wszystkich

omnes

Podług

jednego sądź

Ex usu Na mocy zwyczaju — Według zwy
czaju

Ex

voto

Na zasadzie ślubowania, przyrzeczenia

Faber est quisque fortunae
jest kowalem swego losu

suae

— Każdy

Fac et excusa Najpierw zrób, a potem usprawie
dliwiaj się

Facies Hippocratica Twarz ludzi umierających
Facile dictu, diffźcile factu Łatwo powie
dzieć, trudno zrobić
Facile est inventus Addere Łatwo jest uzupeł
niać to, co już odkryto

Facilis descensus Averni Łatwe jest zejście
do Awernu (do pi ekieł) (V e r g i 1 i u s)
FAcinus maioris abollae Czyn większego
płaszcza — Większa zbrodnia (I u v e n a 1 i s)

Facit indignAtio versum Oburzenie kształtuje
wiersz (wpływa na treść)
Facta, non verba! Czynów, nie słów!

Factum

est

Stało się

Factum, non fabuła Fakt, a nie bajka — Nie
wiarygodne, a jednak prawdziwe
Factum óbiit, monument a manent Czyn mija,
pomniki jego trwają (O v i dius)

71

Facundus comes in via pro vehículo est Wy
mowny towarzysz zastępuje w podróży wehikuł

Faecem bibat, qui vinum
niech pije i osad

bibit

Kto pije wino,

Faenum habet in cornu Ma siano przywiązane
do rogów — Bodzie (H o r a t i u s)
Fallácia fictae universalitatis Błąd wyni
kający z pospiesznego uogólnienia

Fállíte fallentes
(O V i d i u s)

Oszukujcie

oszukujących

Falsa
demonsträtio non nocet Fałszywe
oznaczenie (przedmiotu) nie szkodzi
FALSI« HONOR IUVAT ET MENDAX INFÁMIA
TERRET QUEM NISI MENDOSUM ET MEDICANDUM
Fałszywe poczucie godności bawi, a kłamliwa
niesława przeraża tylko człowieka pełnego wad
lub chorobliwie wrażliwego (H o r a t i u s)

Falsus in uno, falsus in ómnibus Fałszywy
w jednej sprawie, fałszywy we wszystkich
Falsus útinam
prorokiem!

vates sim!

Fama cándida rosa
sława słodsza od róży

Obym był fałszywym

dúlcior

Niesplamiona

Fama crescit eundo Plotka po drodze rośnie
(Vergilius)

Fama
plotkę

nihil est celérius

Nic szybszego nad

Fama non témere spärgitur Plotka rozchodzi
się nie bez podstaw — Nie ma dymu bez ognia
Fama pluris quam
niż majątek

opes

Sława więcej znaczy

Fama semper vivat! Sława o nim niechaj żyje
zawsze! — Niechaj jego sława trwa wiecznie!

72

Fama voiat Wieść niesie
Famélicus non est
nie należy zaczepiać

Fames
wiedzy

ártium magistra

Fames est
kucharzem

óptimus coquus

Fas est et
i od wroga
Fas

interpellandüs

ab hoste

et nefas

To

Fata nolentem
woli (Seneca)

co

Głodnego

Giód nauczycielem
Głód jest najlepszym

doceri

Godzi uczyć się

godziwe i niegodziwe

trahunt

Los ciągnie wbrew

Fata obstant Los sprzeciwia się

Fata
drogę

viam invenient

Przeznaczenie znajdzie

(V e r g i 1 i u s)

Fatetur fácinus, qui IUDÍCIUM FUGIT Przyznaje
się do winy, kto unika sądu

PATIS SUIS PERMITTENDAM ESSE REM PÚBLICAM
Trzeba pozostawić rzeczpospolitą jej własnemu
losowi
Favete unguis Zachowajcie milczenie
Słuchajcie w milczeniu (H o r a 11 u s)
Fax

et tuba

—

Żagiew i trąba — Przywódca

Fax mentis incéndicm glóriae Pragnie
nie sławy jest pochodnią (bodźcem) dla umy
słu
Febris áurea Gorączka złota
Feci, QUOD PÓTUI, FÁCIANT MELIORA POTENTES
Zrobiłem, co mogłem, ci, którzy mogą, niechaj
zrobią lepiej
Fecit Wykonał (napis na obrazach)
Fecundi cálices! Quem non fecere dicertum!
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Peine czary! Kogo nie uczyniły one wymownym!
(H o r a t i u s)

Felicitas multos
wielu przyjaciół

habet amicos

Szczęście rna

Felix, qui pótuit rerum cognóscre causas
Szczęśliwy, kto mógł poznać praprzyczyny spraw
(V e r g i 1 i u s)

Ferf libenter homines id, quod volunt,
CREDUNT Ludzie chętnie wierzą w to, czego
pragną (Caesar)
Ferro nocéntius aurum
od żelaza (O v i d i u s)

Złoto

szkodliwsze

Ferro ignique Ogniem i mieczem (Lucan u s)

Ferrum
żelazem

ferro

acúitur

Żelazo

ostrzy

się

Ferrum rex Żelazo królem
Fervet olla, vi vit amicítia Dopóki
w garnku, trwa przyjaźń

kipi

Fervet opus Praca wre (Vergilius)

Festina lente Spiesz się powoli (Octavia
nus Augustus)
Festinätio iudiciorum noverca Pośpiech jest
macochą sądu — Sędzia nie powinien się spie
szyć
Fiat iustítia!
dliwość!

Niechaj

się

stanie

sprawie

Fiat iustítia, péreat mundus! Niechaj ginie
świat, byleby działa się sprawiedliwość!
Fiat iustitia, ruat caelum! Niechaj zawali
się niebo, byleby działa się sprawiedliwość!
Fiat lux! Niechaj się stanie światłość! — Niech
prawda wyjdzie na jaw! (Genesis)
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Fiat
twoja!

voluntas

tua!

Niechaj się dzieje wola

Ficum cupit Chce figi,
(dlatego taki uprzejmy)
Fidéliter et

constanter

potrzebuje

czegoś

Wiernie i wytrwale

Fide mala W złej wierze
Fide, sed cui, vide Ufaj, lecz bacz komu
Fides Graeca Grecka wierność — Wiarolomstwo

Fides Púnica Wierność punicka — Wiarolom
stwo (S a 11 u s t i u s)
Fieri cura vit Zatroszczył się, aby dzieło było
wykonane
Filia non recte generis datur duobus Nie
jest rzeczą właściwą jedną córkę wydawać
za dwu zięciów
Filióque I od syna

Finis

coronat opus

Fixus

locus

Koniec wieńczy dzieło

Miejsce stałe

Flectamus genua Zegnijmy kolana (klęknijmy)
Fléctere si néqueo súperos, Acheronta
Jeśli nie mogę poruszyć bogów (niebios),
poruszę Acheront (piekło) (V e r g i 1 i u s)
movebo

Flet victus, victor
płacze, zwycięzca skonał

intériit

Zwyciężony

FlóRUIT Rozkwitał — Był w okresie największego
rozwoju
Flos poët arum Kwiat (elita) poetów (Plautus)
Fluctuât nec
ale nie tonie

mérgitur

(dewiza

Rzuca nim
m. Paryża)

fala,

Flumen dicendi Potok wymowy
Fólio a verso Na odwrotnej stronie
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Folio recto Na wierzchniej stronie (pierwszej)
Fons et origo mali Źródło i przyczyna zła
Fons publici privatique iuris Źródło prawa
publicznego i prywatnego
Fontes ipsi sitiunt Nawet źródłom doskwiera
pragnienie (Cicero)

Foris ut mos est, intus ut libet Poza do
mem zgodnie z obyczajem, w domu, jak się
podoba
Forsan et haec meminisse iuvabit Być może
kiedyś przyjemnie będzie i to wspomnieć (V e rg i 1 i u s)
Fortes creantur fórtibus et bonis Dzielnych
tworzą dzielni i zacni (H o r a t i u s)

Fortes fortuna Adiuvat Śmiałym los sprzyja —
Mężnym szczęście sprzyja (T e r e n t i u s)

F0RTIAQUE ADVERSIS OPPÓNITE PĆCTORA REBUS!
Przeciwstawcie (dzielne piersi) odwagę przeciw
nościom! (H o r a t i u s)
Forti et fideli nihil difficile Dła dzielnego
i wiernego nic nie jest trudne

Fortis cadere, cedere non
może paść, ale nie ustąpić

FÓRTITER IN RE, SUAVITER
w treści, łagodnie w formie

potest

Mężny

IN MODO Mocno

Fortuna coeca est Los jest ślepy
Fortunae cetera mando Resztę powierzam
losowi (O v i d i u s)
Fortuna favet fatuis Los sprzyja głupcom

Fortuna

favet fórtibus

Los sprzyja dzielnym

Fortuna non mutat genus Sam los nie zmienia
rodu
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Fortuna non
obyczaju
Fortuna
wszędzie

mutât mores

nusquam

Fortuna tibí

est

non

Sam los nie zmienia

regnat

Los rządzi

Masz szczęście (Livius)

Fortuna tibí favet Los ci sprzyja

Fracta página Strona złożona (we
i z jednej strony zapisana)
Franges,

non flectes

dwoje

Złamiesz, ale nie zegniesz

Frange, puer, cálamos et inanes désere
Musas! Złam, chłopcze, pióro i porzuć nieużyte
Muzy!
Fraus est celare fraudem Oszustwem jest
ukrywanie oszustwa
Fraus latet in generálibus Oszustwo kryje
się w ogólnikach
Frons ánimi
(Cicero)
Fronti

i Anua

nulla fides

Czoło — wrota

duszy

Nie ufaj pozorom

FRUCTUS CAPE CUM PANE, SI VIS VÍVERE SANE
Spożywaj owoce z Chlebem, jeśli chcesz żyć
zdrowo
Frustra: nam comes atra premit sequitur•QUE FUGACEM Na próżno: bowiem za uciekającym
podąża krok w krok złowieszcza towarzyszka
<H c r a t i u s)
Fugę magna: licet sub páuperf. tecto reges
REGUM VITA PRAECÚRRERE AMICOS Unikaj
wielkości: można i pod ubogim dachem prze
wyższać sposobem życia królów i królewskich
przyjaciół (H o r a t i u s)

et

Fugę societatem leoninam! Unikaj towarzy
stwa lwa!
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Fugit hora Czas ucieka

Fugit interea, fugit irreparAbile tempus
A tymczasem czas bezpowrotnie ucieka (V e rg i 1 i u s)

Fuimus Troes, fuit Ilium et magna glória
Dardanidum Byliśmy Trojanami, był Ilion
i wielka chwała potomków Dardana (w przen.
skończyły się czasy świetności) (V e r g i 1 i u s)
Fulgente trahit constrictos gloria curru
Za lśniącym rydwanem sława wlecze jeńców
(H o r a t i u s)
Fungus una nocte nascitur Grzyb wyrasta
w ciągu jednej nocy — Zło rośnie szybko
Furens quid femina possit Co może (uczynić)
rozwścieczona kobieta! (V e r g i 1 i u s)
Furor arma ministrat Wściekłość wkłada broń
do ręki (V e r g i 1 i u s)
Furor teutónicus
(L u c a n u s)

Germańska

gwałtowność

Galeatum sero duelli poćnitet Uzbrojonemu
nie czas narzekać na wojnę

Galilafe, vicisti! Zwyciężyłeś, Galilejczyku!
(siowa Juliana Apostaty)
Gallina

scripsit

Kura nagryzmoliła

Gaudeamus igitur, ii5venes dum sumus! Ra
dujmy się więc, dopóki jesteśmy młodzi! (po
czątek starej pieśni studentów niemieckich)

GAUDENSQUE VIAM FECISSE RUINA Ciesząc się,
że na swej drodze zostawił ruiny — Radośnie
utorował sobie drogę szerząc ruinę (L u c a n u s)

GAudent praenómine molles auriculae Ty
tuł raduje jego subtelne ucho (H o r a t i u s)
GAudia principium sunt saepe nostri doloris Radość często bywa początkiem naszego
bólu (O v i d i u s)
GAudium in lźtterisestRadość wnauce — Nau
ka daje zadowolenie
Gens ante Alios dedita religiónibus Naród
nad inne przesądny (Livius)
Gens togata Ludzie w togach — Rzymianie
cywilni (V e r g i 1 i u s)
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Genus irritábile vatum Drażliwe plemię wie
szczów (H o r a t i u s)

Genus

próximum

Rodzaj (gatunek) najbliższy

Gladiator in arena consilium capit Gladiator
decyduje się na arenie (zależnie od okoliczności)
(Seneca)
Glebae adscriptus Przypisany do ziemi

Gloria inexcelsis Deo! Chwała Panu na wyso
kościach!

Gloria victis Chwała zwyciężonym

GLÓRIA VIRTUTEM TAMQUAM UMBRA SÉQUITUR
Sława podąża za cnotą jak cień (Cicero)
Gloria virtutis umbra Sława — cień cnoty’

GLÓRIAM QUI SPRÉVERIT, VERAM HABEBIT KtO
wzgardzi sławą (tu), zyska prawdziwą (tam)
Gradu diverso, via
jedną drogą
Graeca

fides

una

Krokiem różnym, ale

Grecka wierność (wiarołomstwo)

Graeca graece, latina latine Wyrażaj po gre
cku, co greckie, po łacinie, co łacińskie, poprawnie

Graeca sunt, non leguntur To po grecku,
tego się nie czyta (nieczytelne) (I u v e n a 1 i s)
Gráecia victa victorem
Grecja pokonała zwycięzcę

viciT

Pokonana

Graecis ingénium Musa dédit Muza obdarzy
ła Greków geniuszem (H o r a t i u s)

(GrammAtici certant et) adhuc SUB IÚDICE
Lis est (Gramatycy sprzeczają się i) dotychczas
spór jest nie rozstrzygnięty (H o r a t i u s)
Grandis abit flatus módica plúvia superatus
Cichnie silny wiatr pokonany przez drobny
deszcz — Z wielkiej chmury mały deszcz
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Grata supervéniet, quae non sperâbitur,
hora Miła jest ta godzina, której nie oczekiwano
(H o r a t i u s)
Gratia

sûperis!

Dzięki bogom! (najwyższym)

Gratiora sunt, quae pluris
jest to, co więcej kosztuje

Gratis
temat

dictum

emuntur

Milsze

Powiedzenie za darmo, nie na

Gratis poénitet esse probum Żal być uczciwym
za darmo (S, Orzechowski)
Gratissimus

nummus

Najmilsza gotówka

Graviora manent Mamy przed sobą naj
gorsze sprawy — Najgorsze dopiero nadej
dzie (V e r g i 1 i u s)
Graviora quaedam sunt remédia perîculis
Niektóre leki są gorsze od choroby
Gravis notae maculae Obciążony wyraźną
plamą, hańbą (A. Mickiewicz)

Gravis ira regum est semper Gniew królów
zawsze jest srogi — W gniewie królowie są
zawsze zawzięci
Grex
nius)

venAlium

Sprzedajna banda (Sueto

Grosso modo Z grubsza — W przybliżeniu
(na receptach)
Grubiànitas Grubiaństwo (makaronizm)
Gustavus óbiit mdcccxxiii Calendis NoveGustaw zmarł pierwszego listopada
1823 roku (A. Mickiewicz)

mbrîs

lApidem non vi, sed saepe
Kropla drąży kamień nie siłą, lecz
częstym spadaniem (O v i d i u s)

Gutta

cavat

cadendo

6 — Łacina na co dzień

HAbeas corpus Żebyś mia! ciało - Zachowaj
ciało nietykalne (angielskie prawo o nietykal
ności osobistej)
HAbeat sibi Niechaj sobie ma — Niechaj za
chowa dla siebie — Co to mnie obchodzi (S u et o n i u s)

Habemus

papam

Mamy papieża

Habent su a fata libelli Książki mają swój
los, ulegają swemu przeznaczeniu
Habet et musca splenum Mucha ma też śle
dzionę (może się również rozzłościć) — Nie ma
człeka bez złości
Habita tecum Wniknij w siebie — Zastanów
się nad sobą
Habita
odejść

ut migraturus

Mieszkaj, jakbyś miał

Haec est rerum humanarum condItio Taki
to los spraw ludzkich — Tak to się w życiu
układa
Haec
ne

est

nieszczęsnej
t i u s)
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mísera ambitioOto życie ludzi wolnych od
i
uciążliwej
pychy (H o r a-

vita solutorum

gravíque

H AEC res tibí CORDI
sercu, na uwadze!

sit!

Miej tę sprawę na

Haec Sibyllae fóliis obscuriora To mniej
zrozumiale od wyroczni Sybilli
HAERES NEQUIQUAM CAENO CUPIENS EVÉLLERE
pl ant AM Toniesz w gównie, pragnąc na próżno
wyrwać z niego stopę (H o r a t i u s)

Hanc personam induisti, agenda est Wziąłeś
na siebie tę rolę, graj więc ją! (Seneca)
Hanc tibí cane cantilenam Śpiewaj sam sobie
tę piosenkę
Hanc véniam petimusque damusque vícissim
Prosimy o przebaczenie (łaskę) i sami go udzielamy
Hannibal ad (ante) portas Hannibal u bram
(Rzymu) — Grozi bezpośrednie niebezpie
czeństwo (Livius)

Haud difficile créditu est Nietrudno uwierzyć
— To brzmi prawdopodobnie

Haud facile quisquam gratuito bonus est
Niełatwo być komukolwiek dobrym za darmo
Haud mihi vita opus est hac Takiego życia
mi nie trzeba (H o r a t i u s)
HÁURIT AQUAM CREBRO, QUI DÍSCERE VULT SINE
LIBRO Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się
bez książki

HÉCTOREM QUIS NOSSET, FELIX SI TrOIA FUISSET?
Któż znałby Hektora, gdyby Troja była szczę
śliwa? (O v i d i u s)

Helléboro índiget Potrzebuje ciemięrzycy
(rośliny leczącej choroby psychiczne) — Nie
jest przy zdrowych zmysłach — Jest puknięty
Hélluo librorum Mól książkowy

Heu, Fortuna,

o»

quis est crudélior in nos te,
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? O Fortuno, jakiż bóg jest okrutniejszy
wobec nas ? (H o r a t i u s)
deus

Heu, vatum ignarae mentes! O nieszczęsna
ślepoto jasnowidzów!
Hic

et nunc

Tu i teraz

Hic et ubique Tu i wszędzie
Hic haeret aqua Tu woda stanęła, zatrzymała
się — W tym sęk — Tu trudność
Hic haeret
Tu go mam

nébulo

Tu wpadł szubrawiec —

Hic homo ALLiGATUS ens' To człowiek przy
wiązany do miecza — Żołnierz z przypadku
Hic iacet Tu leży (spoczywa) (napis na nagrob
kach)
Hic iacet Lepus Tu leży zając — W tym
rzecz
Hic mórtui vivunt, hic muti loquuntur
Tu (w księgach) żyją martwi, mówią niemi
Hic mulier
-baba

Kobieta

energiczna —

Herod-

Hic NIGER EST, HUNC TU, ROMANE, CAVETO!
Ten jest czarny (charakter): wystrzegaj się go,
Rzymianinie! (H o r a t i u s)
Hic
natus
est
Cónradus
mdcccxxiii
Calendis Novembris Tu narodził się Konrad
pierwszego listopada 1823 roku (A. Mickie
wicz)

Hic quiescit, qui nunquam quievit. tace!
Tu spoczywa, który nigdy nie odpoczął. Zachowaj
ciszę! (napis na nagrobkach)
Hic Rhodus, hic salta! Tu Rodos! Tu skacz! —
Pokaż, co umiesz (A e s o p u s)

Hic
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situs est

Tu leży pochowany

Hic sunt leones Tu są lwy (oznaczenie białych
plam na mapach)

Hic vívimus ambitiosa paupertate omnes
Tu żyjemy wszyscy w dumnym ubóstwie (I u ve
na 1 i s)
Hinc

Stąd te łzy (narzekania)

illae lácrimae

História est magistra
nauczycielką życia

vitae

Historia

jest

Históriam nescire hoc est SEMPER PÚERUM ESSE
Nie znać historii to być zawsze dzieckiem
(Cicero)
Hoc age! Rób to! (i nie gadaj o tym)

Hoc erat in votis O to się modliłem — Tegom
sobie życzył

Hoc MIHI SI DÍXERIS, ERIS MIHI MAGNUS APOLLO
Jeżeli mi to powiesz, będziesz dla mnie wielkim
Apollinem (wyrocznią)
Hoc MÍSERAE PLEBI STABAT COMMUNE SEPULcrum Oto wspólny grób dla biednego plebsu —
Grób łączy wszystkich nieszczęśliwych (H o r a-

tius)
Hoc saxum pósuit Ten kamień położył (napis
nagrobkowy)
Hoc signo Vinces Patrz: In hoc

signo vinces

Hoc VOLO, SIC IÚBEO, SIT PRO RATÍONE VOLUNTAS!
Tak chcę, tak rozkazuję, niech wola moja
będzie uzasadnieniem! (I u v e n a 1 i s)

Hódie

mihi, cras tibí

Hóminem

felicem!

Dzisiaj mnie, jutro tobie

Szczęśliwy człowieku!

Hóminem non odi, sed eius
nienawidzę, ale jego wady
Hóminem

quaero

vítia

Nie człowieka

Szukam człowieka (P h a e-

d r u s)
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Hóminem te
człowiekiem!

esse memento!

Pamiętaj, że jesteś

Homines caecos reddit cupiditas Namiętność
oślepia ludzi
Hómines, dum docent, discunt Ludzie ucząc
innych uczą się sami (Seneca)
Homines interdum nullas consequuntur
VOLUPTATES, QUARUM POTIUNDI SPE INFLAMMATI
multos labores susceperunt Są ludzie, którzy
nie doznają żadnej radości z osiągnięć nawet wte
dy, kiedy ożywieni nadzieją ich zdobycia, poświę
cili im wiele trudu

Hominibus PLENUM,
pełno, przyjaciół brak

AMICIS

VACUUM

Ludzi

Hóminis mens discendo alitur et cogitando
Nauka i myśl jest pożywieniem umysłu
Hómini diligenti semper aliquid sóperest
Człowiek pilny ma zawsze coś do zrobienia
Hóminis

est errare

Rzeczą ludzką jest błądzić

Homo artifex Człowiek artysta
Homo faber Człowiek rzemieślnik — Wytwórca

Homo

glóriam

adpetens

saepe

a

virtutis

Człowiek ubiegający się o sławę
często zbacza z drogi cnoty
via deflectit

Homo hómini deus
wieka bogiem

est

Homo hómini lupus
wilkiem (Plautus)

Człowiek jest dla czło

Człowiek

Homo improbus beatus non
nieuczciwy nie jest szczęśliwy

człowiekowi

est

Człowiek

Homo locum ornat, non locus hóminem
Człowiek zdobi miejsce, nie miejsce człowieka —
Nie suknia zdobi człowieka, ale człowiek suknif

Homo longus
rzadko mądry

raro sapiens

Homo no vus Człowiek
Parweniusz (Cicero)

Człowiek wysoki

nowy,

nieznany

—

Homo nullius coloris Człowiek bezbarwny,
przeciętny (P 1 a u t u s)
Homo oeconómicus Człowiek gospodarujący

Homo pacîficus plus potest quambene doctus
Człowiek pokojowo usposobiony może więcej
osiągnąć niż wielce uczony
Homo pistrino dignus Człowiek godny tego,
aby go zemleć — Nicpoń
Homo polîticus Człowiek w społeczeństwie —
Polityk

Homo proponit, Deus disponit Człowiek
zamierza, Bóg decyduje — Człowiek strzela,
Pan Bóg kule nosi
Homo sapiens Człowiek rozumny (termin
naukowy dla oznaczenia rodzaju ludzkiego)
Homo sum, humani nil a me alienum esse
Jestem człowiekiem i sądzę, że nic, co
ludzkie, nie jest mi obce (T erentius)

puto

Homo tóties móritur, quôties amittit suos
Człowiek tyle razy umiera, ile razy traci swoich
bliskich
Homo trium litterarum (est) = fur Człowiek
oznaczany trzema literami = złodziej
Homo unius libri Człowiek jednej książki —
Nieuk (św. Tomasz z Akwinu)
Hcnesta nómina praetendebant Nadawali
szlachetne nazwy podłym sprawom (T a c i t u s)
Honeste id

est cum virtute vivere

lebnie to żyć cnotliwie
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Żyć chwa

Honestus rumor Alterum patrimónium Dobra
sława to jakby drugi spadek — Zacne nazwisko
to jak spadek po ojcu

Honor
cnoty

virtutis praémium

Honores
człowieka

mutant

Zaszczyt — nagrodą

mores

Godność zmienia

Honores mutant mores, sed raro in meliores
Zaszczyty zmieniają obyczaje, lecz rzadko na
lepsze

Honoris cAusa Dla zaszczytu — Dla podkreśle
nia zasług
Honos alit artes Zaszczyty żywią sztuki —
Sztuka wymaga uznania (Cicero)

Honos habet
obowiązki

onus

Zaszczyt pociąga za sobą

Horas non número nisi serenas Liczę tylko
godziny szczęśliwe

Horrendum Rzecz straszna

Horresco réferens Drżę opowiadając o tym
(V e r g i 1 i u s)
Horríbile dictu Strach mówić
Horror vácui Obawa próżni (zasada fizyki
starożytnej, wg której natura nie znosi próżni)
Hospes

hóspiti sácer

Gość to świętość dla

gospodarza

■

Hospes,

solve!

salve, hospes,

Gościu, witaj!

Gościu, płać!

HOSTEM ESSE ATQUE INIMICUM HÓMINUM MORUMQUE MALORUM, CONTRA DEFENSOREM HÓMINUM
MORUMQUE BONORUM, CÓMMODA PRAETEREA PÁTriae sibi prima putare Być wrogiem i nieprzy
jacielem ludzi i obyczajów złych i na odwrót, być
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obrońcą ludzi i obyczajów dobrych, a nadto korzy
ści ojczyzny za rzecz najpierwszą uważać (przy
toczone przez A. Mickiewicza w „Wykładach
lozańskich”) (L u c i 1 i u s)
Hosti pectus, cor
dla przyjaciela serce
Hostis

honori

amico

invidia

Dla wroga pierś,

Nienawiść

wroga

jest zaszczytem
Humilis
Hygiena

loco

Niskiego stanu

amica

valetudinis

Higiena przyja

ciółką zdrowia

Iacta ale a est Kości rzucone (wiersz Menand r a powtórzony rzekomo po grecku przez
Cezara przy przekraczaniu Rubikonu — Sueto
nius)
Iam agnosco Carthaginis fortunam Już
widzę los Kartaginy (słowa Hannibala po śmierci
jego brata Hazdrubala) (Livius)

Iam proximus ardet UcAlegon Już pali się
tuż leżący Ukalegon — Już pali się sąsiednia
chata (V e r g i 1 i u s)
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IAM SATIS MOMORDISTI LABRUM Już napyskowałeś się dosyć

I am seges est, UBi Troia fuit Teraz zasiewy
są tam, gdzie była Troja (O v i d i u s)
Ib. = Ibidem Tamże — W tym samym miejscu
Ibi pâtria,
dobrze

UBi bene Tam ojczyzna,

gdzie

Ibi semper est victôria, ubi Concordia est
Tam jest zawsze zwycięstwo, gdzie panuje
zgoda
I.C.R. — Ioannes Casimirus Rex = Initium
CALAMITATIS Regni — Król Jan Kazimierz =
Początek klęski Rzeczypospolitej (H. Sien
kiewicz)
Id. = Idem Ten sam (autor)

Idem per idem Tc samo przez to samo (określanie
czegoś przez rzecz określaną) — Masło maślane

Idem velle atque
chcieć tego samego

Chcieć i nie
— Być jednomyślnym

idem nolle

Id est To jest — To znaczy

I.E. = Id est

IeïUNUS RARO STÓMACHUS VULGÂRIA TEMNIT
Głodny żołądek rzadko gardzi pospolitym
jadłem (H o r a t i u s)
Iesus cum Maria sint nobis in via! Niech
nam Jezus i Maria towarzyszą w drodze!
I gna vis
święto

semper

fériae

Lenie

zawsze

mają

Igni ET ferro Ogniem i mieczem
Ignis et aquae interdîctio Zakaz wody i ognia
(zesłanie na wygnanie)

Ignis fâtuus Błędny ognik

Oł

IGNIS, MARĘ, MUI.IER --- TRIA MAŁA Ogień,
morze, kobieta — trzy nieszczęścia
Ignis non exstInguitur
gasi się ogniem

igne

Ognia

nie

Ignoramus et ignorabimus Nie wiemy i nie
będziemy wiedzieli (zakończenie rozprawy fizjo
loga niem. Du Bois-Reymond a)
Ignorans ignorâbitur Pozostanie nieznany ten,
co sam nic nie wie
IgnorAntia facti excusât Nieznajomość stanu
faktycznego (jest okolicznością usprawiedliwiającą)

IgnorAntia iuris (legis) nocet Nieznajomość
prawa (ustawy) szkodzi
IgnorAtio elenchi Nieznajomość przedmiotu
sporu — Błąd logiczny polegający na dowodzeniu
niewłaściwej tezy

Ignoti nulla cupido Nie pragnie się rzeczy
nieznanej — Nieznane nie nęci (O v i d i u s)
Ignoti nulla curatio morbi Nie ma leku na
chorobę nieznaną
Ignoto Deo Nieznanemu bogu
Ignotum per ignotius Określenie nieznanego
przez jeszcze bardziej nieznane
Ignotum per ignotum Wyjaśnienie (określenie)
niewiadomego przez niewiadome

(Ilíacos) intra muros peccatur et extra
Grzeszy się i wewnątrz murów (Ilionu), i poza
nimi — Obie strony są winne (H o r a t i u s)
CRUCEM SCÉLERIS PRETIUM TULIT, HIC
Ten poniósł karę za zbrodnię na
krzyżu, tamtego koronowano

ILLE

diadema

ILLE SALUBRES AESTATES PÉRAGET, QUI NIGRIS
PrAnDIRA MORIS FÎNIET, ANTE GRAVEM QUAE
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Ten zdrów przeżyje lata,
kto kończy śniadanie czarną morwą zdjętą z drze
wa przed nadejściem upału (H o r a t i u s)

légerit arbore solem

Ille terrarum mihi praeter ÓMNIA ÁNGULUS
RIDET Ów kącik na ziemi jest mi milszy ponad
wszystkie inne (H o r a t i u s)
Imberbis abíeras, remisu BARBATUS Odchodzi
łeś bez brody, wróciłeś z brodą

IMMORtAlIA NE SPERES, MONET ANNUS ET
ALMUM QUAE RAPIT HORA DIEM Nie oczekuj
nieśmiertelności: o tym przypomina rok i godzi
na unosząca ze sobą życiodajny dzień (H o r at i u s)
Imo PÉCTORE Z głębi serca (V e r g i 1 i u s)
IMPERARE SIBI MÁXIMUM EST IMPERIUM Panować
nad sobą to najwyższa władza (Seneca)

Ïmperat aut servit collecta pecúnia cuique
Nagromadzone pieniądze albo panują nad
człowiekiem, albo mu służą (H o r a t i u s)

Imperium blandum imperiosíssimum Władza
łagodna jest najpotężniejsza
Imperium et libertas Władza i wolność (są
nierozłączne, bo w przeciwnym razie powstałby
despotyzm albo anarchia) (Cicero)
Imperium terrae fínitur, ubi fínitur armorum POTESTAS Władza nad ziemią kończy się
tam, gdzie kończy się panowanie oręża
Imponderabília Wartości nie dające się zważyć

(moralne)
Impos Animi Słaby na umyśle (Plautus)

Impossibílium nulla obligátio Nikt nie jest
obowiązany do rzeczy niemożliwych
Imprimatur Wolno drukować (pozwolenie cen
zury duchownej)
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Ímprobi

semper sunt in metu, ne poena af-

Ludzie nieuczciwi są ciągle
w strachu, aby nie byli kiedyś ukarani

ficiantur aliquando

In absentia Podczas nieobecności — W nie
obecności

In

abstracto

W oderwaniu — Odrębnie

In AEQUALI IURE MÉLIOR EST CONDITIO POSSI
DENTIS Przy równych prawach lepsze jest po
łożenie posiadającego
In

aeternum

In

ambíguo

Na wieki

W razie wątpliwości

In amore haec sunt mala: bellum, pax rurW miłości to jest nieszczęściem: raz wojna,
raz pokój (H o r a t i u s)
sum

In ánima vili Na duszy lichej — Na zwie
rzęciu (doświadczenie przeprowadzać)

Puste zamiary pustych

Inánitjm inania
ludzi

consília

In aqua

Piszesz na wodzie

scribis

In arena aedíficas Budujesz na piasku

In arte libertas W sztuce wolność
In arte sua quilibet rex W swojej sztuce
każdy jest królem
In artículo mortis Wobec bliskiej śmierci —
W godzinie śmierci

In Bellonae hortis nascuntur semina mortis
W ogrodach Bellony (bogini wojny) rosną nasio
na śmierci
In cápite et IN MEMBRis W głowie i w członkach — W całości i w szczegółach
In cáuda venenum W ogonie trucizna — Na
końcu (np. recenzji) zarzut zgryźliwy
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Incerta pro nullis habentur Niepewne nie
ma znaczenia

Incidit in Scyllam cupiens vitare Charybdin
Wpada na Scyllę pragnąc ominąć Charybdę —
Z deszczu pod rynnę (cytat z Homera w prze
kładzie łacińskim)
Incipit Zaczyna (początek jakiegoś dzieła)
In concreto W określonej sytuacji — W okre
ślonym wypadku

In CONTÎNUO W dalszym ciągu — Nieprzerwa
nie — Ciągle
In contumaciam Zaocznie (zaoczne skazanie
z powodu niestawiennictwa)
In

córpore

In córpore
zdrowy duch

W całości — Wszyscy razem
sano mens sana

W zdrowym ciele

Incredibile dictu Nie do wiary

Incredîbile visu Niepodobna uwierzyć własnym
oczom
In crudo W stanie surowym, pierwotnym
In crudo rädice Na gołym korzeniu — W tere
nie dziewiczym
Inde irae et läcrimae Stąd gniew i łzy
Index librorum prohibitorum Wykaz druków
zakazanych przez Kościół
Index nóminum Wykaz imion
Index rerum Spis rzeczy

Indîcia Cracoviénsia Krakowskie kalendarze
(pełne fałszów) — Łże jak w Krakowie
Indigne vivit, per quem non vivit alter
Niegodnie żyje, kto nie daje żyć innemu
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In duabus
stołkach

sellis

sedere

Siedzieć na dwóch

In dúbiis lénius W sprawach
łagodniej (należy oceniać rzecz)

wątpliwych

In dúbio W razie wątpliwości — W wątpliwym
przypadku
In dúbio mítius W razie wątpliwości łagodniej
(wyrokuje się)

In dúbio pro reo W wypadku wątpliwym na
korzyść oskarżonego (wyrokuje się)
In dulcí iúbilo W słodkiej radości — Bawmy
się, skoro możemy (początek starej pieśni wielka
nocnej)
Inédita Utwory literackie nie wydane

In effígie W obrazie, podobiźnie (powieszenie
na szubienicy portretu, podobizny skazanego
zamiast niego samego z powodu jego nieobec
ności)

In

extenso

In extremis
śmierci

Dokładnie — W całości

W ostateczności

— W

chwili

In favorem Na czyjąś korzyść
Inferiores non debent dolere se a suis superari Niżsi nie powinni lamentować, że towarzysze
ich przewyższają

In flagranti (crimine comprehensi) Schwytani
na gorącym uczynku, w chwili popełniania
występku (Kodeks Justyniana)
In

flagranti delicto

= In

flagranti

In flammam flammas, in mare fundís aquas
Płomień podsycasz płomieniem, do morza
wlewasz wodę (O v i d ius)
In folio W formacie pół arkusza
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In

foro consciéntïae

Przed sądem sumienia

Infra dignitatem meam Poniżej mojej godności

In

Z obejściem prawa

fraudem legis

In fundo W więzieniu — W wieży
Ingenium ingens inculto latet hoc sub córporf Ogromny talent kryje się w tym nieokrzesa
nym ciele (H o r a t i u s)

Ingrata patria, ne ossa quidem habebis Nie
wdzięczna ojczyzno, nie zachowasz nawet kości
In

grätiam

Na cześć

In gremio Razem — Wspólnie — Zbiorowo
In hoc lacrimarum

valle

W tej dolinie lez

In hoc signo vinces Pod tym znakiem zwycię
żysz (Eusebius Caesariensis — słowa
Konstantyna Wielkiego)
In honorem Na cześć

(In)

illo témpore

W owym czasie — Niegdyś

INIMICI SAEPE VERUM DICUNT, AMICI NUNQUAM
Wrogowie często mówią prawdę, przyjaciele
nigdy (Cicero)
In infinitum W nieskończoność
In íntegrum restitúere Przywrócić do po
przedniego stanu prawnego (Caesar)

INIÚRIAM QUI FACTURUS EST, lAM FACIT KtO ma
zamiar wyrządzić krzywdę, już krzywdzi (Se
neca)

Iniúria
miłości

solvit

Amorem

Krzywda

—

kres

In líberis suffragiis W wolnym głosowaniu
(H. Sienkiewicz)

In

loco

W miejscu — Zamiast

7 — Łacina na co dzieri
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In loco parentis
obowiązki)
In

luctu

Zamiast rodzica (pełniący

W rozpaczy — W żałobie

In MAGNIS ET VOLUISSE SAT EST W wielkich
sprawach już sama chęć zasługą (Proper
tius)

IN MALEFÍCIIS VOLUNTAS SPE6TATUR, NON ÉXITUS
Przy przestępstwach bierze się w rachubę
chęć, nie wynik
In

mari aquam

QUAERIT Na morzu szuka wody

In medias res W środek rzeczy — W sedno
rzeczy — W istotę (H o r a t i u s)

In medio
środku

stat

véritas

Prawda

leży

po

In mérito W samej treści — Merytorycznie

IN

minus

In

naturálibus

Na zniżkę — Na niekorzyść
W stanie naturalnym — Nago

In NECESSÁRIIS ÚNITAS, IN DÚBIIS LIBERTAS, IN
OMNIBUS cháritas W potrzebie jedność, w rze
czach wątpliwych swoboda, we wszystkim
miłość

INNÓCUE VÍVITO, NUMEN ADEST Żyj uczciwie,
będziesz bliższy bogom (O v i d i u s)
In NOVA FERT ÁNIMUS MUTATAS DÍCERE FORMAS
Chcę opiewać postacie przemienione
w nowe formy (O v i d i u s)
corpora

In nucę W jądrze orzecha — Krótko — W
streszczeniu (P 1 i n i u s)

In octavo W ósemce — W formacie ósmej
części arkusza
In ÓCULO, IN LÓCULO, IN póculo mores nosces
ut spéculo Po spojrzeniu, szkatułce, kielichu
poznasz obyczaje jak w lustrze
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In odore sanctitatis W atmosferze świętości —
W stanie świętości
In omnibus äliquid, in toto nihil Ze wszyst
kiego coś (wiedzieć), a razem nic — O wszyst
kim coś, a razem nic
In

optima forma

W najlepszej postaci

In pace leones, in bello cervi W czasie pokoju
iwy, podczas wojny jelenie
In pärtibus infidelium W prowincjach (za
mieszkanych przez) niewiernych (tytuł nadawany
biskupom, których diecezje były w rękach
niewiernych)
In PATRIA NATUS NON EST PROPHETA VOCATUS
Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju
In paucis W krótkich słowach

In perpźtuam
pamiątkę

rei memóriam

Na wieczną rzeczy

In perpetuum Na zawsze
In

persona

In

pleno

Osobiście

W komplecie — W pełnej liczbie

In plus Na zwyżkę — Na korzyść

In

póculis

Z kielichem w ręku — Podczas

pijatyki
In potentia W stanie możliwości
In

promptu

Na poczekaniu — Natychmiast

In própria pelle quiescere Siedzieć we
własnej skórze, nie wywyższać się (H o r at i u s)

In própria non pelle quiessem Nie spoczy
wałbym we własnej skórze — Nie był
bym zadowolony ze swego położenia (H or a t i u s)

7*
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In quarto W formacie czwartei części arkusza

I.N.R.I. = Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum
Jezus Nazareński Król Żydowski
In sáecula SAECULORUM Na wieki wieków
Insani sapiens nomen FERAT, AEQUUS INIQUI,
ULTRA QUAM SATIS EST, VIRTUTEM SI PETAT
ipsam Niecha) mądry ma miano szaleńca, opa
nowany gwałtownego, jeżeli przesadza w dążeniu
do cnoty (Ho r a 11 us)
In sedécimo
arkusza

W

formacie

szesnastej

części

In siléntio et spe W milczeniu i nadziei
INSIPIENTIS EST IN ERRORE PERSEVERARE Rzeczą
głupców jest trwać w błędzie

In situ W

prawidłowym miejscu

położeniu

In spe W nadziei — W przyszłości
INSTÁNTIA EST MATER
matką nauki

DOCTRINAE

Upór jest

Instar omnium Na podobieństwo wszystkich —
Jak wszyscy
In statu nascendi W chwili powstawania
rodzenia się — W stanie zaczątkowym

In statu

praesenti

W stanie obecnym

In statu quo ante W stanie poprzednim
In statu
wojennym

quo atne bellum

W stanie przed

In sudore vultus tui vésceris panem W pocie
czoła twego spożywać chleb będziesz
In summa
łości

In

Razem — W

summo gradu

ogóle — W ca

W najwyższym stopniu

INTEMPErAnTIA EST MEDICORUM NUTRIX Brak
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umiarkowania jest źródłem dobrobytu lekarzy
(P 1 i n i u s M a i o r)

Intempestive qui docet, ille nocet Kto poucza
nie w porę, ten szkodzi — Wszystko w porę
In téneris consuéscere multum est Przy
zwyczajenie w młodości wiele znaczy

Inter arma silent
prawa (Cicero)
Inter arma
milczą muzv

leges

silent

Podczas wojny milczą

Musae

Podczas

wojny

Inter bonos bene Między dobrymi wszystko
układa się dobrze (Cicer o)
Inter caecos
oki królem

luscus rex

Wśród ślepych jedno

Inter dóminum et servum nulla amicîti?
Nie ma przyjaźni między panem i niewolnikiem
Inter duos litigantes teritus gaudet Gdzie
się dwóch kłóci, tam trzeci korzysta

INTEREST OMNIUM RECTE FÀCERF
zależy na właściwym postępowanie

Wszystkim

INTERIM Tymczasem — Stan tymczasowe'
Interim fit àliquid
dzieje

A tymczasem

coś się

Inter incudem et mAlleum Mięazy młotem
a kowadłem (znaleźć się)

Inter libertatem et maiestàtem Między wol
nością (szlachecką) i majestatem (królewskim)
Inter

nos

Inter nos

Pomiędzy nami — W cztery oczy
loquendo

Mówiąc między

nami

In toto W całości
In tranquillo quílibet gubernator W czasach
spokojnych każdy może rządzić
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Intus Hécuba, foris Helena W domu Hekuba
(cnotliwa), na zewnątrz Helena (rozpustna)

Intus tripúdium, pro fóribus lamentum
W domu zabawa, poza domem lament
Intus ut libet, foris ut mos est W domu wedle
uznania, poza domem, jak obyczaj każę

In UNO HABITANDUM, IN ÓMNIBUS VERSANDUM
W jednym miejscu mieszkaj, we wszystkich się
obracaj — Wybierz sobie jedno umiłowane
zajęcie, ale nie zaniedbuj innych
In usu W użyciu — W praktyce
In

usum

Do użytku

In usum Delphini Na użytek Delfina (francu
skiego następcy tronu) — Na użytek określonego
człowieka, ludzi, zwłaszcza młodych
In utrumque paratus Przygotowany na każdą
możliwość (V e r g i 1 i u s)
In vácuo W próżni
In verba magistri (iurare) Na słowa mistrza
(przysięgać) (H o r a t i u s)

In VESTIMENTIS NON EST
Nie ubiór czyni mędrca

SAPIÉNTIA MENTIS

Invia virtuti nulla est via Dla cnoty żadna
droga nie jest bezdrożem (O v i d i u s)
Invíctis victi viCTURi Niezwyciężonym zwycię
żeni, którzy jeszcze zwyciężą
INVÍDIA GLÓRIAE ASSÍDUUS COMES EST Zawiść
jest stałym towarzyszem sławy
INVÍDIA SÍCULI NON INVÉNERE TYRANNI MAIUS
TORMENTUM Sycylijscy tyrani nie wynaleźli
większej tortury nad zawiść (H o r a t i u s)

In vino féritas W winie dzikość — Wino
czyni ludzi dzikimi
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In vino véritas W winie prawda (człowiek
podpity niechcący mówi prawdę)

In vino véritas, in aqua
prawda, w wodzie zdrowie

sánitas

Invita Minerva Wbrew
mądrości) (H o r a t i u s)

Minerwie

In

vitro

W winie
(bogini

W szkle (badanie życia w probówce)

In vivo Na żywym organizmie (badanie)

I.O.M.

=

Iovi Óptimo Máximo Jowiszowi

najlepszemu największemu
Ipsa sua melior
(O v i d i u s)

fama

Lepszy od opinii o nim

Ipse dixit On sam powiedział (w ten spo
sób uczniowie Pitagorasa uzasadniali swoją
naukę)
Ipse

fecit

Sam wykonał

Ipsissima verba Dokładnie te same słowa — Naj
dokładniej
Ipso facto Na mocy samego faktu — Tym
samym
Ipso iure Z samego prawa
Ira

furor brevis est: animum rege, qui nisi

împerat Gniew to krótkotrwały szał:
panuj nad umysłem, który jeśli nie jest ci uległy,
staje się twoim rozkazodawcą (H o r a t i u s)

paret,

IRA ÓDIUM GENERAT, CONCORDIA NUTRIT AMOREM
Gniew rodzi nienawiść, zgoda żywi miłość
Irremeabilis unda Fala, która nie wraca —
Śmierć (V e r g i 1 i u s)
IrreparAbile damnum Strata niepowetowana
Irritabis crabrones Rozdrażnisz szerszenie — ■
Włożysz kij w mrowisko (P1 a u t u s)
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Is DEMUM MISER EST, QUI AERUMNAM SUAM
dopiero jest nieszczęśliwy,
Kto me może ukryć swej troski

neouit occuLTARE Ten

is fecit, cui PRCDEST Uczynił ten, dla kogo
to było korzystne (zasada dochodzenia kar
nego)
1ST A QUIDEM VIS EST! Toż tO gwałt!
ITA VIXI, UT NON FRUSTRA ME NATUM ESSE
EXÎSTIMEM Żyłem tak, że — jak sądzę — urodziłem
się nie na próżno

Item Także — Również
Ite, missa est Idźcie, msza jest skończona

Iucundi ach
(Cicero)

labores

Miła jest praca skończona

lUCUNDIOREM FACIT LIBERTATEM SERVITUTIS
recordatio Wspomnienie niewoli czyni wolność
przyjemniejszą

IUCUNDI PERACTI LABORES
LABORES

—

IUCUNDI ACTI

lUCUNDUM EST MEMINISSE LABORUM ACTORUM
Przyjemnie wspomina się dokonane wysiłki

IÛNIOR Młodszy
Iuniores ad labores! Młodsi, do pracy!

I.U.D. = IURIS UTRIUSQUE DOCTOR Doktor
obojga praw (cywilnego i kanonicznego)
IUDEX DAMNATUR, CUM NOCENS ABSÔLVITUR
Sędziego się potępia, jeśli winowajca uszedł
kary (został uniewinniony)

IÛDicis est innocénti AE sub venire Obowiązkiem
sędziego jest pomagać niewinnemu
Iunctim Łącznie
Iunctis viribus Połączonymi siłami
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IURAREIN VERBA MAGISTRI = IN VERBA MAGISTRI
IURARB
Iura stolae Dochody prawne proboszczów
(za wykonywnie czynności kościelnych)
Iure caduco Prawem
bez podstawy prawnej

kaduka — Przemocą,

Iuris consultos Radca prawny

lus canónicum Prawo kanoniczne
lus EST IN ARMIS Prawo jest w orężu— Siła
przed prawem
lus GÉNTiUM Prawo narodów — Prawo między
narodowe
lus gládii Prawo miecza — Prawo życia i śmierci
lus NATURAE (naturale) Prawo natury

lus PATRONis
(dobrej pomocy)
lus primae

eget

noctis

Prawo

Prawo pierwszej nocy

lus primi occuPANTis
do zajęcia (ziemi)

lus

públicum

wymaga patrona

Prawo pierwszeństwa

Prawo publiczne

lus Romanum Prawo rzymskie
lus sánguinis Prawo krwi (prawo uzależniające
obywatelstwo dziecka od obywatelstwa rodziców)
lus'

talionis

Prawo odwetu

Iustítia civiTATis fundamentom Sprawiedli
wość podwaliną państwa

Iustítia est obtemperátio scriptis légibus
Institutisque populorum Sprawiedliwość to
posłuch dla praw pisanych i instytucji narodów
Iustítia fundamentom regnorum Sprawiedli
wość podwaliną władzy królewskiej, królestw
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IustItias

VESTRAS

iudicabo

Sprawiedliwość

waszą sądzić będę
Iuveniles läcrimae vfrns obstant Łzy mło
dzieńcze chronią od błędów
IÜVENI PARANDUM, SENi UTENDUM Młody po
winien przygotowywać, stary używać

L. = LIBER Księga
Labor est etiam ipsa toluptas Praca jest sama
przez się przyjemnością (Marcus M a n i 1 i u s)

Labor ómnia vincit Praca przezwycięża wszy

stko (V e r g i 1 i u s)
Labuntur anni Upływają lata (H o r a t i u s)
Lacrimae celeriter

arescunt

Łzy

szybko

przysychają
LAETiFICAT STULTUM GRANDIS PROMiSSIO MUL
TUM Wielce cieszy głupca wielka obietnica —

Obiecanka — głupiemu radość

Lapides
Lapis

clamabunt

infernalis

Kamienie wołać będą

Kamień piekielny — Azotan

srebra
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Lápides lóquitur Mówi kamieniami — Nie
bezpieczny dla słuchaczy (Plautus)

Lapsus Omyłka — Mimowolny błąd

Lapsus cálami Mimowolny błąd w piśmie
Lapsus linguae Mimowolny błąd w mowie —
Przejęzyczenie się
Lapsus memoriae Błąd pamięci
Láterem lavare Myć cegłę (wykonywać coś bez
sensu)
Latet anguis in herba Wąż kryje się w trawie —
Grozi niewidzialne niebezpieczeństwo (V e r g i1 i u s)
Latifúndia Italiam perdíderunt Latyfundia
zgubiły Italię
Latinitate culinária
łaciną kuchenną

útitur

Posiłkuje

się

LAudant illa, sed ista legunt Chwalą tych,
ale czytają tamtych (M a r t i a 1 i s)

LAudant, quod non intéllegunt Chwalą to,
czego nie rozumieją

Laudator témporis
(H o r a t i u s)

acti

Chwalca przeszłości

Laudetur! Niech będzie pochwalony!

LÁUDIBUS ARGÚITUR VINI VINOSUS HOMERUS
Lubiącego wino Homera potępiają za chwalbę
wina (H o r a t i u s)
Laus illi debetur et a me grAtia maior Na
leży mu się chwała i moja wielka wdzięczność
(Horatius)
Laus tibí, dómine! Chwała Ci, Panie!

L. c. (l. cit.) = Loco
toczonym wyżej
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citato

W miejscu przy

Lege
sku

artis

Lege

non

Według reguł sztuki — Po mistrzow

distinguente

nec

nostrum est

Czego prawo nie rozróżnia, tego
nie należy rozróżniać
distingùere

Legem brevem esse oportet, quo facîlius ab
TENEATUR Prawo powinno być zwięzłe,
aby łatwiej mogli zapamiętać je niedoświadczeni

imperitis

Leges et percontäbere doctos, qua ratione
QUEAS TRADÙCERE LÉNITER VITAM Czytaj i pytaj
uczonych, w jaki sposób mógłbyś spokojnie
spędzić życie (H o r a t i u s)
Leges

mori sérviunt

Prawa uświęcają zwyczaj

Légibus idcirco omnes sérvimus, ut lîberi
POSSIMUS Dlatego wszyscy służymy prawu,
abyśmy mogli być wolni
esse

Lbonem mórtuum étiam cÄTULi mordent Mar
twego lwa kąsają nawet szczenięta
Leo, qui quaerit, quem dévoret Lew, który
szuka, kogo by pożreć

Leonina sócietas Spółka z lwem (dająca korzyść
tylko mocniejszej stronie)
Levât lassitûdinem et iam laboris mutätio
Już sama zmiana pracy łagodzi znużenie

LÉVIUS FIT PATIÉNTIA, QUIDQUID CORRIGERE EST
NEFAS Dzięki cierpliwości łatwiej znosi się to,
czego nie można naprawić (H o r a t i u s)

Lex abrogata
niona

Ustawa

skasowana, unieważ

Lex est recta rätio împerans honesta Prawo
jest słuszną racją nakazującą to, co szlachetne
Lex néminem cogit ad impossibîlia Prawo
nikogo nie zmusza do rzeczy niemożliwych
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Lex non scripta Prawo nie pisane
Lex próspicit, non respicit Prawo przewiduje
naprzód, a nie wstecz
Lex

retro non agit

Prawo nie działa wstecz

Liberavi Animam meam Uwolniłem (od grze
chów), oczyściłem duszę moją
Libertas
prawa

in

legibus

Liberum
wola

arbItrium

Liberum

veto

Wolność pod opieką

Wolny sąd, wybór — Wolna

Wolne „nie pozwalam”

Licentia poetica Dowolność poetycka (odstę
pstwa od reguł gramatycznych ze względu na rym
lub rytm) — Zmyślenie (H o r a t i u s)
Licet superbus ambules pecunia, fortuna non
genus
Choćbyś się pysznił swym
bogactwem, nie zmieni to twojej wartości, nie
uczyni cię lepszym (Horati u s)

mutat

Limae labor et mora Trud i zwloką wynikła
z wygładzania (pracy) (H o r a t i u s)
Limbus fatuorum Raj głupców

Limbus infAntium Raj dzieci

Limbus patrum Przedpiekle
Lis litem generat Spór rodzi (nowy) spór
Lite pendente W czasie trwania sporu — W cza
sie procesu
Littera docet,
tera szkodzi

littera nocet

Litera uczy, li

LIttera scripta manet Słowo pisane pozostaje
(nie da się usunąć)
Litterae non
erubescit

110

erubescunt

= EPISTOŁA non

Litterarum
iucundiores

rádices amare sunt, fructus
Korzenie nauki są gorzkie, owoce

słodkie
Litus arare Orać brzeg morza — Wykonywać
coś bez skutku, sensu
Locum

tenens

Zastępca

Locus Fixus Miejsce stałego zamieszkania

Locus minoris
szego oporu
Locus
kuty

RESISTÉNTIAE

poeniténtiae

Miejsce mniej

Miejsce (czas) skruchy, po

L.s. = Locus SIGILLI Miejsce pieczęci
praecepta, breve et
Długa droga wiedzie
przez wskazówki, krótka i skuteczna przez przy
kłady

Longum
éfficax

iter

per

est

per

exempla

LÓQUITUR QUIDQÜID IN BUCCAM VENIT Plecie,
co ślina na język przyniesie
Lúcida intervalla Chwile przytomności (u cho
rych umysłowo)
LÚCIDUS ORDO Jasny, przejrzysty układ (treści)

(H o r a t i u s)

Lucri

cáusa

Dla zysku

Ludendo DÍSCIMUS Bawiąc uczymy się

Lupo ovem commisisti Oddałeś wilkowi w opiekę
owcę (Terentius)

Lupus in fábula Wilk w bajce — O wilku mowa,
a wilk tuż (Terentius)
Lusus naturae Igraszka, wybryk natury

Lux in TÉNEBRis lucet Światło świeci w ciemno
ściach (Ewangelia wg Jana)

M = Mense W miesiącu
Macte! Brawo! Wspaniale!
Macte ánimo! Śmiało! Odważnie! (Statius)

Macte (virtute tua esto)! Chwała ci (za twoje
męstwo)!
Macte nova virtute, puer! Chwała twej mło
dzieńczej odwadze, chłopcze!

Magister

dixit

Sam nauczyciel powiedział

Magister elegantiarum Mistrz wytworności,
dobrego smaku
Magna cum láude Z wielką pochwałą

Magna est véritas et präevalebit Prawda jest
wielka i zwycięży
Magna est vis consciéntiae, quam qui négleGENT, se ipsi IUDICABUNT Wielka jest moc sumie
nia, kto je zlekceważy, sam siebie osądzi
Magna ótia coeli Wielka jest bezczynność
(obojętność) nieba (I u v e n a 1 i s)
Magnas inter opes inops Biedak wśród wielkich
bogactw (H o r a t i u s)

Magnátium
są rozkazami
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preces imperia

Prośby magnatów

Magni nóminis umbra Cień wielkiego imienia
(L u c a n u s)

Magnum

bonum

Wielkie dobro

Magnum ignotum Wielka niewiadoma
Magnum in parvo Wieikość w małym
Magnum opus Wielkie dzieło
Magnum vectigal parsimónia Oszczędność to
wielki dochód (Cicero)
Magnus ope minorum
mniejszych

Wielki dzięki pomocy

MAIOR REVERÉNTIA EX LONGINQUO Większy SZacunek na dystans, z daleka
MAIOR SUM, QUAM CUI POSSIT FORTUNA NOCERE
Jestem mocniejszy od losu — nie może mi więc
zaszkodzić (O v i d i u s)
Mala fide W złej wierze

Mala

fides

Zła wiara

Mala herba

cito

crescit

Złe ziele szybko

rośnie
Mala nota Zła kreska — Zła opinia

Male

parta male dilabuntur

Źle zdobyte nie

służy — Male parta do czarta (Cicero)

Mali hóminis est eundem laudare et vitu
perare Zły człowiek chwali i potępia to samo

Malis ávibus Pod złą wróżbą
Málleus maleficarum Młot na czarownice
(tytuł księgi protokołów procesowych przeciwko
czarownicom)

Malo

animo

W złej intencji

MaLUM CONSILIUM CONSULTORI PESSIMUM Zła
rada najbardziej szkodzi doradcy

8 — Łacina na co dzień
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Malum necessArium Zło konieczne (nieunik
nione) (Erazm z Rotterdamu)
Malum vas non frángitur Złe naczynie nie
tłucze się — Złego diabli nie wezmą
Malus FUGIT LUCEM, UT DIÁBOLUS CRUCEM
Zły człowiek tak unika światła, jak diabeł krzyża

Mania persecutiva Mania prześladowcza
Manía

Obłęd na tle religijnym

religiosa

Manifesta non egent
nie wymaga dowodu
Manu

armata

probationem

Oczywiste

Zbrojną ręką — Zbrojnie

Manum de tábula! Rękę od obrazu precz!
— Nie poprawiaj dalej! — Daj spokój! (Cicero)

Manu militari = Manu
Manu

própria

Własnoręcznie

Manus

manum lavat

Mare

apertum

Mare

clAusum

Mare nostrum
(rzymskie)
Mare

armata

Ręka rękę myje (S e n e c a)

Morze otwarte

(dla handlu)

Morze zamknięte (dla handlu)
Morze

tenebrárum

nasze,

Śródziemne

Morze ciemności

Materia médica Nauka o środkach lekarskich,
ich działaniu i stosowaniu
Mater mea be
się z domu...

domo

...

est

Maternis précibus nihil
szego nad prośby matki
Máxima

cum laude

Matka moja wywodzi

fórtius

Nic silniej

Z najwyższą pochwałą

Máxima debetur púero reveréntia Dziecku
należy się najwyższe poszanowanie (ochrona
moralna) (I u v e na 1 i s)

114

Máximo

cum studio

Z najwyższą starannością

Máximum ius est saepe máxima iniúria Naj
wyższe prawo bywa często największą niespra
wiedliwością — Zbyt surowe stosowanie prawa
prowadzi często do niesprawiedliwości
Máximum solácium est vacare culpa Naj
większą pociechą jest brak winy (Cicero)
Maximus in minimis deus Bóg ujawnia się
w najdrobniejszej sprawie (Plinius
M.)

M.D.S. — Misce, da, signa Zmieszaj, wydaj,
oznacz (formula receptowa)
Mea culpa, mea máxima culpa Moja wina,
moja bardzo wielka wina

Mea mihi consciéntia pluris est, quam omnium
SERMO Sumienie znaczy dla mnie więcej niż
powszechna opinia
Mea párvitas Moja małość, nicość (Vale
rius Maximus)
Mea tenúitas Moja małość, nicość (Aulus
G e 11 i u s)
Médice, cura te ipsum Lekarzu, uzdrów samego
siebie (Ewangelia wg Łukasza)

Médice, sana
naprzód sam

te

ipsum

Lekarzu, ulecz się

Médici causa morbi inventa curationem
INVENTAM esse PUTANT Lekarze sądzą, że gdy
odkryli przyczynę choroby, znaleźli i sposób
jej leczenia
Medicina

fructuósior ars nulla

Żadna sztuka

nie jest płodniejsza od medycyny (Plinius M.)

Médici, quamquam intéllegunt saepe, tamen
NUNQUAM DICUNT AEGRIS EOS MORITUROS ESSE
Lekarze, chociaż często wiedzą, nie mówią
chorym, że umrą

8*
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Médtci si ómnibus

possint,
Gdyby lekarze
mogli wyleczyć z każde) choroby, byliby najszczę
śliwszymi ludźmi

felicíssimi

essent

mederi

morbis

hóminum

Medicus oratio Mowa lekarzem — Słowo
pociechy iest lekarzem ducha
Medio tutíssimus ibis Środkiem będziesz szedł
najbezpieczniej — Droga środkowa najbezpiecznieisza CO v i d i us)
Médium tenuere beati Błogosławieni, którzy
trzymają się środka (umiarkowani)

Mbl IN ORE, VERBA LACTIS, FEL IN CORDE, FRAUS
factis Miód w ustach, słowa — mleko,
żółć w sercu, fałsz w czynach — Miód w ustach,
sztylet za pasem

in

MÉLIOR EST CANIS VIVUS LEONE MÓRTUO Lepszy
żywy pies niż martwy lew
Melióribus annis W lepszych czasach
Mźlius canes colluto gútture
śpiewasz, gdy popłuczesz gardło

Lepiej za

Mélius est pueros flere quam senes Lepiej
płakać w dzieciństwie niż na starość
Mélius non tángere, clamo Zapowiadam:
lepiej mnie nie tykać (H or a 11 us)
Membra pútrida Gnijące członki

Memento,

homo, quia pulvis es et in púlve-

Pamiętaj, żeś jest prochem
w proch się obrócisz (Genesis)

rem

revertéris

Memento morí Pamiętaj o śmierci
Memini tui, memento mei Pamiętam o tobie,
pamiętaj o mnie — Ręka rękę myję

Mendacem mémorem
tęgiej trzeba pamięci
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esse

oportet

Kłamcy

MENDACI HÓMINI NE VERUM QUIDEM DICENTI
crédimus Kłamcy nie wierzymy, nawet gdy
mówi prawdę
Mens cuique deus Myśl jest dla każdego bogiem
(Heraklit)
Mens sana in corpore sano (magnum bonum
est) Zdrowy duch w zdrowym ciele (to wielkie
dobro) (I u v e n a 1 i s)
Mente captus Głupkowaty — Słaby na umyśle —
Ograniczony

Mente et mälleo Myślą i młotem (napis na
grobie K. Bogdanowicza na Powązkach)
Mentem hóminis spectato, non frontem
Patrz na rozum człowieka, nie na jego czoło
Mentis penetrAlia Najgłębsze zakamarki umy
słu, głębia duszy (C 1 a u d i a n u s)

Meorum finis
(H o r a t i u s)

amorum

Koniec moich miłostek

Me TAMEN EXSTINCTO FAMA SUPERSTES ERIT
Chociaż umrę, sława pozostanie
MeTIRI SE QUEMQUE SUO MÓDULO AC PEDE VERUM
EST Prawda to, że każdy mierzy siebie według
własnej miary i stopy — Żyje w scbie właściwy

sposób (H o r a t i u s)

Minima non
o drobnostki

curat praetor

Sędzia nie dba

Minuentur atrae carminé curae Dzięki pieśni
znikną posępne troski (H o r a t i us)
Minorum
rzędni

géntium

Niższego rodzaju — Drugo

Mirabile dictu Dziw powiedzieć — Rzecz
trudna do powiedzenia

Miräbile visu Zadziwiający widok
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Miserere

Ulituj się nade mną!

mei!

Miser, qui nunquam miser Nieszczęśliwy,
kto nigdy nie był nieszczęśliwy

Nieszczęśliwy jest rzeczą

Miser res sacra
świętą (S e n e c a)

MÍSERUM EST CÁRERE CONSUETÚDINE AMICOrum Przykro jest być pozbawionym obcowania
z przyjaciółmi
Míserum est míseris insultare Nikczemnością jest znęcać się nad nieszczęśliwymi
Mitte

Daj spokój żartom!

iocos!

MlTTE LEVES SPES ET CERTÁMINA DIVITIARUM!
Poniechaj lekkomyślnych nadziei i zabiegów
o bogactwa! (H o r a t i u s)
Mixtum compósitum Mieszanina rzeczy bez
ładu i składu
Modus
nia

faciendi

(operandi)

Modus procedendi

Sposób

działa

Sposób postępowania

Modus vi vendí Sposób współżycia, układania
stosunków
Molestus
uprzykrzony

interpellator

venter

Żołądek

interesant

Mollíssima fandi témpora
szy czas do mówienia, do
su (V e r g i 1 i u s)

Najdogodniej
zabrania gło

MOMENTI EST, QUOD DELECTAT, AETERNITATIS,
Radość mija szybko, ból jest
wieczny

quod cruciat

Montes áuri pol-łiceris
góry (Terentius)

Obiecujesz

Monumentum aere perénnius
spiż trwalszy (H o r a t i u s)

złote

Pomnik nad

119

Morbi non eloquéntia, sed remédiis curantur
Choroby leczy się lekarstwami, nie gadaniem
More

antiolo

More

maiorum

btarym obyczajem, jak dawniej
Według zwyczaju przodków

Mo ki ar: mors úlitima línea rerum est Umrę;
śmierć to ostatni kres spraw doczesnych (H or a t i u s)
MÓRIBUS ANTIQUIS STAT RES ROMANA VIRISQUE
Państwo rzymskie stoi starymi obyczajami
i mężami

Morituri te salutant Mający umrzeć pozdra
wiają ciebie (S u e t o n i u s)
Morósophi moriones
są najgorsi

pźssimi

Uczeni głupcy

Mors certa, hora incerta Śmierć
ale jej godzina nieznana

pewna,

Mors meta malorum Śmierć kresem cierpień
Mors tua vita mea Twoja śmierć jest moim
życiem
Mors última línea rerum Śmierć jest osta
tnim kresem wszystkiego (H o r a t i u s)

Mors última RÁtio Śmierć ostatnim
mentem

argu

Mortem effúgere NEMO POTEST Nikt nie może
uniknąć śmierci
Mórtui NON

mordent

Umarli nie kąsają

Mórtuum flagellas Biczujesz martwego

Mos pro lege Zwyczaj zastępuje prawo —
Zwyczaj ma silę prawa
Mos

tyrannus

Zwyczaj tyranem

Motu próprio Z własnej woli — Z własnego
natchnienia
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Múlier táceat in
milczy w kościele

Kobieta niechaj

est

Kobieta to istota podstę

docet famés

Głód to dobry nauczy

Múlier insidiosa
pna, przebiegła
Multa
ciel

ecclésia

Multa paucis Dużo w niewielu słowach

Multa peténtibus desunt multa Pragnącym
wiele brakuje wielu rzeczy (H o r a t i u s)
Multi multa sciunt, nemo ómnia Wielu wie
dużo, nikt wszystkiego
Multi non omnes Wielu to nie wszyscy

Multi ómnia recta et honesta néglegunt,
DÚMMODO POTÉNTIAM CONSEQUANTUR Wielu
gardzi prawem i uczciwością, byleby osiągnąć
władzę

Multi semper volunt, nunquam fáciunt
Liczni zawsze chcą, ale nic nie czynią (dla
realizacji pragnień)
Multis

multum

Dla wielu wiele

Multorum manus, paucorum consílium Wiele
rąk (do brania), a do rady niewielu
Multos saepe viros nullis maióribus ortos et
VIXISSE PROBOS AMPLIS ET HONÓRIBUS ÁUCTOS
Często ludzie bez wysoko urodzonych przod
ków żyli uczciwie i osiągali wysokie godności
(H o r a t i u s)

Multum, non multa Wiele (gruntownie)
jednego, a niewiele po łebkach — Lepiej mało
i dokładnie niż dużo a powierzchownie
Multum in re pública valent témpora Wiele
w państwie znaczą stosunki (P 1 i n i u s M.)
MUNDUS VULT DÉCIPI, ERGO DECIPIATUR Świat
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chce być oszukiwanym,
oszukiwany
Munera sumpta
zobowiązuje

niechaj więc

ligant

Przyjęty

będzie
podarek

Muros erigunt, mores neglegunt Wznoszą
mury, a lekceważą obyczaje

Mutatis

mutandis

Z potrzebnymi zmianami

Mutantur mores, quando mutantur honores Zmienia się obyczaje wraz z honorami, sta
nowiskami
Mutato nómine de te fAbule narratur Pod
zmienionym imieniem opowiada się bajkę o tobie
(H o r a t i u s)

Mutuum silentium Obustronne milczenie
Mutuus

consensus

Wzajemne przyzwolenie

/
Nam fuit

Hélenam cunnus detérrima
Bowiem już przed Heleną najobrzy
dliwszą przyczyną wojny była nierządnica
(H o r a t i u s)
ante

belli causa

Nam ñeque divítibus contingunt gáudia
SOLIS, NEC VIXIT MALE, QUI NATUS MORIENSQUE
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FEFELLIT Radość życia przypada w udziale nie
tylko bogaczom, nie żyl źle i ten, kto jako nie
znany urodzi! się i jako nieznany umarł (H o r a t i u s)
Nam tua res ágitur, páries cum próximus
ardet Przecież i o twoją sprawę chodzi, gdy
pali się dom sąsiada (H o r a t i u s)

Narrata refero Zdaję sprawę z tego, co opo
wiadano
Naso suspendes adunco ignotos Zadzierasz
nosa wobec nieznanych (H o r a t i u s)

Natione Polonus, gente Ruthenus Narodo
wości polskiej, z pochodzenia Rusin
Natura horret
próżni

vacuum

Natura nie znosi

Natura íncipit, ars dírigit, usus pérficit
Natura daje początek, sztuka kieruje, praktyka
wykańcza

Natura inimica sunt ínter se líber a cívitas
RÉX Z natury wrogie są sobie wolne pań
stwo i król
et

Natura in minimis máxima Wielkość natury
uwidacznia się w drobnostkach, szczegółach
Naturália non sunt túrpia Nie przynosi
wstydu to, co przyrodzone — Rzeczy przy
rodzone nie są szpetne (Eurypides)

Natur am expéllas furca, tamen usque re
curre! Choćbyś naturę wypędza! widiami, to
■ona zawsze powróci (H o r a t i u s)

N Al gra non facit saltus Natura nie czyni
skokow (Leibniz)
Natur am si sequemur ducem, nunquam aberrábimus Jeśli przewodnikiem naszym będzie
natura, nigdy nie zbłądzimy
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Natura sanat, médicus curât morbos Natura
uzdrawia, lekarz tylko leczy choroby

NAVEM ÁGERE IGNARUS NAVIS TIMET Bot się
prowadzić okręt ten, kto się na nim nie zna
(H o r a t i u s)
NAVIGARE NECESSE EST, VÍVERE NON EST NECESSE
Żeglowanie jest koniecznością, życie nią nie

jest (P 1 u t a r c h)

Ne bis in idem procedatur Nie można dwa
razy orzekać w tej samej sprawie
Ne Caesar quidem supra GRAMMÁTicos Nawet
Cezar musi poddać się regułom gramatyki
Necessárius necessárius
zawsze przyjacielem

Przyjaciel pozostaje

NEC DEUS, NEC HOMO EST SOLITÁRIUS Ani Bóg,
ani człowiek nie jest samotnikiem
NECESSE EST, QUI FORTIS EST, EUNDEM ESSE MAGNI
ANiMi Z konieczności człowiek mężny jest
wielkoduszny

Nécessitas caret
nie ma prawa

legę

Necéssitas durum
twardy oręż

W sytuacji przymusowej

telum

Konieczność

to

Nécessitas férus caret Konieczność nie uznaje
świąt

Nécessitas LEGEM FRANGIT Konieczność lamie
prawo
Nécessitas non HABET
nie zna prawa (zakazu)

legem

Konieczność

NECESSITAS ÚLTIMUM ET MÁXIMUM TELUM Konieczność jest ostatnią i najpotężniejszą bronią
NECESSITAT! NE DI QUIDEM RESISTUNT Konieczności nie oprą się nawet bogowie
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Necessitatis inventa antiquiora sunt quam
voLUPTATis Wynalazki spowodowane konie
cznością są starsze niż spowodowane przyjemno
ścią
Nec Hércules contra plures I Herkules nie
sprosta wielu — Siła złego na jednego
Nec

historia

debet

égredi

veritatem

et

Historia nie
powinna wykraczać poza prawdę, a czynom
szlachetnym prawda wystarczy (Plinius
Minor)
honeste factis

veritas súfficit

Nec locus, ubt Troia fuit Zniknął nawet
ślad, gdzie była Troja
Nec natare nec lutteras novit Ani nie umie
pływać, ani nie jest uczonym (jest kompletnym
głupcem)

Nec nos ambítio nec amor nos tangit habendi
Nie kieruje nami ani pragnienie zaszczytów,
ani posiadania (O v i d i u s)
Nec QUISQUAM nóceat cúpido mihi pacis
Niechaj nikt nie przeszkadza mi w pragnieniu
pokoju (H o r a t i u s)
Ne CUI OBTRECTÁVERIS, NEVE CÜI TEMET ANTEposúeris, neve tua iactáveris Nie pomniej
szaj nikogo, nie wywyższaj się, nie chwal się
Nec témere, nec
tchórzliwie (działaj)

timide

Ani zuchwale, ani

Negativa non sunt probanda Faktów nega
tywnych nie należy dowodzić
NeGLECTIS URENDA FILIX INNÁSCITUR AGRIS
Na zaniedbanym polu wyrasta chwast, który
trzeba (później) wypalać (H o r a t i u s)

Nego ante mortem quemquam bbatum esse
praedicandum Mówię, że nie można nikogo
nazwać przed śmiercią szczęśliwym
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Ne MAIL'S FACIAS ID, QUOD SATIS ESSE PUTAT
pater et natura coërcet Nie ceń wyżej tego,
co za wystarczające uznaje ojciec i co określa
natura (H o r a t i u s)
Ne margaritas apud porcos! Nie rzucaj świniom
pereł!

Némine contradicente
sprzeciwu

Bez

czyjegokolwiek

Neminem captiväbimus nisi iure victum
Nikogo nie więzimy, o ile go prawem nie przeko
namy (przywilej nietykalności osobistej nadany
szlachcie przez Władysława Jagiełłę)
Némini vox deneganda Nikomu nie można
odmówić głosu
Ne misceantur sacra profanis! Nie mieszać
rzeczy świętych ze świeckimi!

Nemo Adeo férus est, ut non mitéscere possit,
SI modo culturae patientem cómmodet Aurem
Nikt nie jest tak dziki, aby nie mógł złagodnieć,
jeśli tylko poda cierpliwie ucho wychowaniu
(H o r a t i u s)
Nemo

mortem (óbitum) beatus esse
Nikt nie może być szczęśliwym przed
śmiercią (H e r o d o t)
ante

potest

Nemo bénéficia in calendArio scribit Nikt
nie zapisuje dobrodziejstw w kalendarzu —
Niewdzięczność jest nagrodą (Seneca)
Nemo est mortälium, qui sApiat omnibus
Höris Nie ma człowieka, który byłby o każdej
godzinie mądry
Nemo fere saltat sóbrius nisi insanit Nikt
nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał
Nemo iudex (testis) idóneus in própria
causa (in re sua) Nikt nic jest odpowiednim
sędzią (świadkiem) we własnej sprawie
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Nemo me impune lacessit Nikt mnie nie pro
wokuje bezkarnie
Nemo propheta sua spléndidus in pátria
Nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie

Nemo

quia peccatum est,
Nikt rozsądny nie karze za
wykroczenie, ale by mu zapobiec

prudens

punit,

sed ne peccetur

Nemo

soit, ubi cálceus urat, nisi qui eum

Tylko ten wie,
kto go nosi
portât

gdzie trzewik ciśnie,

Nemo sapiens, nisi pátiens Nie
mądrości, kto nie ma cierpliwości

nabędzie

Nemo simul dóminis póterit servire duobus
Nikt nie może służyć jednocześnie dwu panom
Nemo sine cruce beatus Nikt nie może być
szczęśliwy bez krzyża (cierpienia)
Nemo sine vîtiis est Nikt nie jest bez wad,
grzechu (Seneca)
Nemo tenetur ad impossíbile Nikt nie może
być zmuszony do rzeczy niemożliwych
Nemo tenetur se ipsum
może być zmuszony do
siebie

accusare

oskarżania

Nikt nie
samego

Nemo usque ad mortem beatus mansit Nikt
aż do śmierci nie był szczęśliwy
Ne noceas, dum
Pamiętaj, byś nie
(O v i d i u s)

prodesse, memento!
zaszkodził chcąc pomóc!

vis

Ne nos inducas in tentationem! Nie wódź
nas na pokuszenie!

Ne púero gládium! Nie dawaj dziecku miecza
do ręki!
Nequam Nicpoń, próżniak, niegodziwiec, łotr
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Nequam in sinu gerit Chowa draństwo za
pazuchą

Ñeque ad forum, ñeque ad chorum Ani na
rynek (do polityki), ani do chóru (spraw kościel
nych) — Ani do rady, ani do zwady
Ñeque semper arcum tendit Apollo Nie
zawsze Apollo naciąga luk (wysyła śmiertelne
strzały) (H o r a t i u s)
Ñeque ulla est aut magno aut parvo letifuga
Ani wielki, ani mały nie uniknie śmierci (H o r at i u s)
Ne quid detrimenti res pública capiat Aby
rzeczpospolita nie poniosła jakiegoś uszczerbku
Ne quid nimis! Aby nie za dużo! — Aby nie za
nadto — We wszystkim należy zachować
umiar
Ne quis iudex in própria cáusa Nikt nie ma
prawa być sędzią we własnej sprawie
Nervus

probandi

Argument zasadniczy

Nervus rerum Nerw rzeczy (sprężyna wszel
kich czynności ludzkich;
żartobliwie: pie
niądze)
Nescit vox missa revertí Słowo wymówione
nie wraca (H o r a t i u s)
Ne SCÚTICA DIGNUM HORRÍBILI SECTERE FLAGELlo! Zasługującego na rzemień nie karz batogiem!

Ne simus severi censores aliorum! Nie bądźmy
surowymi sędziami dla innych!
Ne sis pAtruus mihi! Nie bądź mi wujem! —
Nie zrzędź! — Nie gań! (H o r a t i u s)
Ne

summum malum dolor, malum
Przypuśćmy, że ból nie jest najwyż
szym nieszczęściem, ale jednak jest
sit sane

certe est
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Ne sus Minervam dóceat! Niech Świnia nie
uczy Minerwy! — Niech głupi nie uczy mądrego!
(Plutarch)

I

Ne sutor supra (ultra) crepidam Niechaj
szewc nie wynosi się ponad trzewik — Jeśliś
szewc, patrz swego kopyta (Plinius M aior)

(

Ne
rci!

timeamus

mortem!

Nie bójmy się śmie

I

Ne varietur! Nie
zmian!

dokonywać zmian! ■— Bez

Nicólao Copernico Grata Patria Mikołajowi
Kopernikowi Wdzięczna Ojczyzna
Nihil

ädeo malum est, quin boni mixturam

Nic nie jest tak złe, żeby nie miało
przymieszki dobrego

häbeat

Nihil cinus arescit quam läcrimae Nic nie
wysycha szybciej od łez
Nihil ritius senescit quam gratia Nic nie
starzeje się szybciej niż wdzięczność
Nihil est ab omni parte beatum Nie ma nic
wszechstronnie szczęśliwego — Nie ma bez
względnego szczęścia (H o r a t i u s)
Nihil est dictu
nad powiedzenie

facilius

Nic

łatwiejszego

Nihil est in intellectu, quod prius non
FUERIT in SENSU Nie ma nic w świadomości
ludzkiej, czego nie było uprzednio w doznaniu
zmysłowym (Aristoteles)
Nihil

est tam angusti

änimi

quam

am are

Nic tak nie świadczy o małostkowości
jak umiłowanie bogactwa
divitias

Nihil est veritatis luce dülcius Nie ma
nic słodszego nad światło prawdy (Cicero)
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Nihil miserabílius quam incerta sede vagari
Nie ma nic gorszego niż błądzenie po nie
znanych krajach (Homer)
Nihil novi Nic nowego (konstytucja radomska
z r. 1505)

Nihil (nil)
słońcem

Nihil

novi sub sole

obstat

Nic nowego pod

Nic nie stoi na

przeszkodzie

Nihil probat, qui nímium probat Niczego
nie dowiedzie, kto chce za wiele dowieść
Nihil semper suo statu manet Nic nie trwa
wiecznie w tym samym stanie
Nihil suave, quod Perpetuum Co nie ma końca,
nudzi — Co się nadmiernie ciągnie, nudzi
Nihil supra! Nic ponadto! — Doskonale!
Nihil vílius quam tempus expénditur Niczym
nie szafuje się pospoliciej niż czasem

Nil admirandum
niczemu

Nie

należy

dziwić się

Nil admirari prope res est una solaque,
QUAE POSSIT FACERE ET SERVARE BEATUM Niczemu
się nie dziwić (nie przejmować)—to jedno, co mo
że człowieka uczynić szczęśliwym i zachować
w szczęściu (H o r a t i » s)
Nil

ad rem

To nie ma nic do rzeczy

Nil AGIT EXEMPLUM, LITEM QUOD LITE RESOL VIT
Nie ma wartości przykład, który jedno sporne
pytanie rozwiązuje przy pomocy drugiego py
tania spornego (H o r a t i u s)

Nil

ámplius oro

O nic więcej nie proszę (Ho

ra t i u s)

Nil

desperandum

Nie należy rozpaczać (Ho

ra t i u s)

9«
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Nil ego contúlerim iucundo sanus amico
Nikogo będąc przy zdrowych zmysłach nie
porównałbym z miłym przyjacielem (Hora t i u s)
Nil

est

Jest niczym, zerem (Ho ra ti us)

Nil fáciet sceleris pía DEXTRA Nie dopuści
się zbrodni prawica bogobojnego człowieka
(H o r a t i u s)
Nil melius quam cum ratione tacere Nic nie
ma lepszego nad rozsądne milczenie
Nil mirari, nil indignari, sed intellégere!
Nie dziwić się, nie oburzać, ale (starać się)
zrozumieć!
Nil mortálibus ÁRDUUM Dla śmiertelników nie
ma nic niemożliwego (H o r a t i u s)
Nil nisi

bene

Albo nic, albo dobrze

Nil prodest, quod non láedere possit idem
Nie ma takiej korzyści, która by zarazem nie
mogła przynieść szkody
vita labore dédit mortá
Niczego natura nie daje ludziom bez
wielkiego (z ich strony) trudu (H o r a t i u s)

Nil

sine magno

libus

Nil

verbi

Ani słowa (H o r a t i u s)

Nil volenti difficile eSt Dla chcącego nie ma
nic trudnego

NÍMIA FAMILIÁRITAS FACIT CONTEMPTUM Zbytnia
poufałość prowadzi do lekceważenia

Nimia sátietas nunquam
nigdy nie jest pożyteczny

útilis est

Przesyt

NÍMIUM ALTERCANDO VÉRITAS AMÍTTITUR W zbyt
* gwałtownym sporze ginie prawda
Nímium civiles
ordynarni
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viles

Zbyt grzeczni

bywają

Nítimur in vétitum semper cupimusque negata
Dążymy zawsze do tego, co zakazane — Prag
niemy tego, czego nam odmawiają (O v i d i u s)
N.L. = Non

liquet

Niejasne

N.N. = Non notus Nieznany (zamiast nie
wymienionego nazwiska albo tytułu)
Nobile vindictae genus est ignóscere victo
Szlachetnym rodzajem zemsty jest przebaczenie
pokonanemu
Nocte latent mendae Noc kryje braki — W no
cy wszystkie koty są bure (O v i d i u s)

Nocumenta docent Na szkodach
się — Mądry Polak po szkodzie
Nocumenta

documenta

uczymy

Co szkodzi, uczy

Nolens volens Chcąc nie chcąc

Nolenti non fit grátia Łaski nie wyświadcza
się temu, kto jej nie pragnie
Noli me tángere! Nie dotykaj mnie! (w med.
choroba zakaźna, w przen. kwestia delikatna, dra
żliwa)
Noli nímium stomachari! Nie żołądkuj się
zbytnio!

Nolite iudicare et non iudicabímini Nie
sądźcie, a nie będziecie sądzeni
Noli tumultuari Nie awanturuj się!

Noli

turbare aquam!

Nie mąć wody!

Noli turbare círculos meos! Nie psuj moich
kół! (Archimedes)

Nomen omen Nazwisko
W nazwisku tkwi wróżba

stanowi

wróżbę —

Nómina stultorum leguntur ubique loco
rum Imiona głupców czyta się wszędzie —
Imiona głupie na każdym słupie
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Nómina sunt odiosa Wymienianie nazwisk
jest niewskazane, może spowodować przy
krości (Ovidios)
Nómina sunt ómina Imiona są wróżbami, mają
treść wróżebną
Non ad vanam captandam glóriam, non
SÓRDIDI LUCRI CAUSA, SED QUO MAGIS VÉRITAS
propagetur Nie dla osiągnięcia próżnej chwały,
nie dla brudnego zysku, lecz by prawda bar
dziej się krzewiła (z przysięgi doktorskiej)

Non

aqua, non igni plúribus locis útimur

Nie korzystamy częściej z wody
i ognia niż z przyjaźni (C i'C e r o)

quam amicÍtia

Non bene pro toto libertas vénditur áuro
Niedobrze sprzedawać wolność za złoto

Non bis in idem Nie dwukrotnie w tej samej
sprawie — Nie należy wznawiać sprawy osą
dzonej — Nie należy karać drugi raz za to samo

Non causa pro causa Niby-przyczyna za
miast przyczyny (nazwa błędu logicznego, kiedy
jakieś zjawisko czy rzecz ma być przyczyną dru
giej, np. pojawienie się komety przyczyną klęski)
Non

cessávere

poëtae

nocturno

certare

Poeci nie przestali zma
gać się z czystym winem po nocach, a tchnąć
nim we dnie (H o r a t i u s)

mero, putere diurno

Non compos mentis Niespełna rozumu
Non cuiúslibet est adiré Corinthum Nie
każdemu wolno odwiedzać Korynt — Nie ka
żdego stać na korynckie przyjemności — Wedle
stawu grobla

Non cuivis hóminicontingit adiré Corinthum
Nie każdemu udało się odwiedzić Korynt (mieć
powodzenie w życiu, poznać przyjemności)
(Horatius)
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Non datur

vacuum

Nie ma absolutnej próżni

Non défuit voluntas, sed vétuit nécessitas
Nie brakowało dobrej woli, ale przeszkodziła
konieczność

Non deterret sapientem mors,

quóminus in

Nie po
wstrzyma mędrca śmierć od nieustannej troski
o państwo
omne tempus rei públicae cónsulat

Non ÉADEM EST AETAS, NON INGÉNIUM To już
nie ten wiek, nie ten umysł (H o r a t i u s)

Non ego ventosae plebis suffrâgia venor
Ja nie poluję na głosy tłumu jak wiatr zmien
nego (H o r a t i u s)

Non ÉMITUR TUTO TIBI CLÁUSA PECUNIA SACCO
Nie jest bezpiecznie nabywać pieniądz scho
wany w worku — Nie kupuj kota w worku
Non ex quovis ligno fit Mercúrius Nie
z każdego drewna powstaje Merkury, nie każde
się nadaje
Non esse cúpidum pecunia
to pieniądz

est Nie być

chciwym

est in intellectu, quod non erat in

Non

Nie ma tego w umyśle, co nie przeszło
przez zmysły
sensu

Non
Non

est opus

est

Nie trzeba — Nie ma potrzeby

remédium

adversus

sycophantae

Na ukąszenie złych języków nie ma
lekarstwa (Aristophanes)

morsum

Non est tuum, fortuna quod
jest twoje, co los uczynił twoim

fecit tuum

Nie

Nie wypada — Nie należy

Non

éxpedit

Non

ferendus est, qui quod in altero vítium

REPREHENDIT, IN EO IPSO REPREHÉNDITUR Nie-
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znośny jest człowiek popełniający
który u innego potępia
Non hettae
-pętelkę

te fácio

występek,

Nie mam ciebie za hetkę-

Non idem est loqui, quod
to samo rozmawiać i mówić

dícere

Nie jest

Non idem semper flóribus color est Kwiaty
nie zawsze mają ten sam kolor — Nie każdemu
psu Burek

Non ignara mali míseris succúrrere disco
Świadoma nieszczęścia, uczę się wspomagać nie
szczęśliwych (V e r g i 1 i u s)
Non

in caro nitore voluptas summa, sed in

est Najwyższa przyjemność zawiera
się nie w kosztownym blasku, ale w tobie
samym (H o r a t i u s)
te

ipso

Non Interest, quid morbum faciat, sed quid
tollat Nie jest ważne, co wywołuje chorobę,
ale co ją usuwa (C e 1 s u s)
Non

licet

Nie wolno — Nie godzi się

Non multa,
wnie (umieć)

sed multum

Nie dużo, ale grunto

Non nocere Nie szkodzić (zasada prawa rzym
skiego)
Non nova, sed nove Rzecz nie nowa, ale po
dana w sposób nowy

Non numer and a, sed ponderanda sunt argu
Argumenty należy oceniać nie według
liczby, ale wagi, znaczenia

menta

Non olet pecúnia Pieniądze nie śmierdzą —
Każdy zysk jest dobry (Suetonius — słowa
Wespazjana)
Non omne lícitum honestum Nie wszystko,
co dozwolone, jest godziwe
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Non omnes, qui cîtharam habent, citharoedi
Nie wszyscy mający cytry są muzykami (V a r r o)
Non ómnia póssumus omnes Nie
możemy wszyscy (V e r g i 1 i u s)

wszystko

Non omnis móriar Nie wszystek umrę (H or a t i u s)

Non opus est follo suspéndere tympana collo
Nie trzeba na głupim karku wieszać dzwonków —
Poznać błazna i bez dzwonków
Non pasces in cruce corvos Nie będziesz po
karmem kruków na krzyżu — Nie będziesz
ukrzyżowany (H o r a t i u s)
Non (nec) plus ultra! Ani kroku dalej! — Nic
nadto! (przenośnie: szczyt doskonałości)

Non

possidentem

multa

vocáveris

recte

Słusznie nazwałbyś szczęśliwym tego,
kto nie posiada wiele (H o r a t i u s)
beatum

Non póssumus Nie możemy (odpowiedź odmo
wna papieża na żądanie władzy świeckiej)
Non possunt una in civitate multi fortunas
AMÍTTERE, UT NON PLURES IN EANDEM TRAHANT
Calamitatem Nie mogą w jednym państwie
liczni tracić majątku nie pociągając za sobą w to
samo nieszczęście jeszcze liczniejszych

Non

potest iucunde

viví nisi cum virtute

Nie można żyć przyjemnie, jeżeli nie
żyje się cnotliwie
vívitur

Non prógredi
przód, cofa się

est régredi

Non quántitas,
jakość
Non

quivis,

sed quálitas

qui

Nie każdy,
jest odważny

áudax

Kto nie idzie na

vestem

Nie ilość, lecz

gestat

kto nosi

skórę

tígridis,

tygrysa,
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Non scholae, sed vitae díscimus Uczymy się
nie dla szkoły, lecz dla życia (Seneca)

Non semper
dziela
Non

séquitur

anthestéria

— Nie zawsze nie

Nie wynika (z przesłanek)

Non, si male nunc, et OLiM sic ERiT Jeżeli
teraz źle, kiedyś będzie lepiej — Spodziewaj
się lepszego jutra (H o r a t i u s)

Non, si te rúperis, par Eris Nawet jeśli pękniesz
z wysiłku, nie dorównasz (H o r a t i u s)
Non sum, qualis eram Nie jestem tym, kim
byłem

Non témere fama naści SOLET Plotka zwykła
powstawać nie bez racji

Non tibí sanum est sinciput Niezupełnie masz
klepki w porządku (Plautus)
Non tibí spiro Nie dla ciebie oddycham, żyję
Nonumque prematur in annum Zatrzymaj
(swój utwór) aż do dziewiątego roku (H o r at i u s)

Non ut LUBet, sed ut licet, Vívimus Żyjemy
nie jak chcemy, ale jak wolno
Non víribus aut celeritate córporum magnae
RES GERUNTUR, SED CONSÍLIO, AUCTORITATE,
SENTÉNTIA Nie siłą albo zręcznością ciała do
konuje się rzeczy wielkich, lecz radą, powagą,
myślą
Non vívere, sed
znaczyć w życiu

Nosce

te ipsum!

valere vita

Nie żyć, ale

Poznaj samego siebie!

Nóscitur ex sócio, qui non cognóscitur ex
se Kto nie daje się poznać sam przez się, poznaje się go po jego towarzystwie

138

NOS DEBEMUS, AMICI, SI QUOD EST VÍTIUM, NON
fastidire My, przyjaciele, nie powinniśmy czuć
niechęci do siebie, jeśli nawet mamy jakieś wady
(H o r a t i u s)

Nos NÚMERUS SUMUS ET FRUGES CONSUMERE
NATI Stanowimy tylko liczbę i po to jesteśmy
na świecie, aby spożywać chleb (H o r a t i u s)
Nota bene! (n.b.) Zauważ dobrze!
Nota linguae Plaga za użycie języka (tabliczka
przekazywana kolejno pochwyconym na po
sługiwaniu się mową polską w szkołach jezuic
kich. Ostatni, kto się jej nie pozbył, otrzymy
wał plagi)

Nota res
zna zło

mala óptima

Dobrze jest, gdy się

Nova, sed non nova W sposób nowy podana,
ale nie nowa (rzecz)
Novi Simonem et Simon me Znam Szymona,
a Szymon mnie — Łobuz pozna łobuza

Novíssima verba Ostatnie słowa — Słowa umie
rającego
Nóvitas gratíssima rerum Nowość ma szcze
gólny powab
Novum Coś nowego — Nowość
Novus fructuś, novus luctuś Nowe dzieci,
nowy kłopot

Novus rex, nova lex Nowy król, nowe prawo —
Nowa miotła lepiej wymiata
Nox nemini AMICA Noc nie jest niczyim sprzy
mierzeńcem

Nube solet pulsa cändidus ire dies Zwykle,
gdy rozpływa się chmura, przychodzi jasny
dzień (O v i di us)
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Nuda

véritas

Naga prawda (Horatius)

Nulla aetas ad discendum
nigdy nie jest późno

sera

Na naukę

Nulla dies sine línea Ani jeden dzień (bez
kreski) bez postępu w pracy (Plinius M a i or
— słowa Apellesa)
Nulla exculpAtio sine lege Nie ma uspra
wiedliwienia bez oparcia o przepis prawny
Nulla PLACERE DIU NEC VÍVERE CARMINA POSSUNT, QUAE SCRIBUNTUR AQUAE POTÓRIBUS
Nie mogą podobać się ani trwać wiecznie pieśni,
które zostały napisane przez pijących czystą
wodę (bez wina) (Horatius)
Nulla poena
stawy prawnej

sine lege

Nie ma kary bez pod

Nulla poténtia super leges esse debet Żadna
władza nie powinna być ponad prawem
Nulla regula sine
bez wyjątku
Nulla

exceptions

Nie ma reguły

res tam necessária est omni géneri

QUAM medicina Nic nie jest tak
potrzebne człowiekowi, jak medycyna (Q u in
ti 1 i a n u s)
hóminum

Nulla sátietas rerum honestarum Czynów
szlachetnych nigdy za dużo
Nulla scAbies scabiósior superstitione Ża
den parch nie jest bardziej parszywy od prze
sądów

Nulla

sors longa est, dolor et voluptas in-

Nie ma nic stałego, cierpienie
i przyjemność następują kolejno po sobie
vicem cedunt

Nulla tam odiosa narratio quam sui ipsius
laus Nie ma przykrzejszego gadania niż samo
chwalstwo
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Nulla vis auri aut argenti pluris quam
VIRTUS aestimanda Żadnej ilości złota czy srebra
nie powinno się cenić wyżej od cnoty

NuLLI CONSULENDUM EST DÚCERE UXOREM, TRANSMARINAM FACERE PEREGRINATIONEM, STIPENDIA
MERERE Nikomu nie zaleca się żenić, odbywać
podróży zamorskich, służyć w wojsku

NULLIS DECRETIS DAMNATUR OPUS LOCUPLETIS
Żadnym dekretem nie potępisz czynu bogacza —
Głupstwa bogacza uchodzą zawsze za mądrość

Nullum barbatum fáciet sua barba beatum
Żadnego brodacza nie uczyni broda szczęśliwym
Nullum crimen sine lege Nie ma zbrodni bez
uzasadnienia prawnego

Nullum est tam grave peccatum, quod non
possiT POENITÉNTIA ABOLERI Nie ma takiego
grzechu, którego nie można by odpokutować

Nullum
końca
Nullum

ótium servis

poténtius

Praca niewolnicza nie ma

satellítium quam

amici

Nie ma potężniejszych obrońców nad
wiernych przyjaciół

fideles

Nullum vinum
nad węgrzyna

nisi hungáricum

Nie ma wina

Númerus cláusus Liczba zamknięta, ograni
czona
Nummis praestat carere quam amicis Le
piej obywać się bez pieniędzy niż bez przyjaciół
NUMMO VENALIS FAVET ORDO PONTIFICALIS
Sprzedajny stan duchowny hołduje mamonie
NUMMUS IN EXILIO COMES ÓPTIMUS EST PEREGRINO
Pieniądz na wygnaniu to najlepszy towarzysz
obcokrajowca — Pieniądze wszędzie mają wejście
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Num, tibi quum fäuces urit sitis, äurea quaeris pócula? Gdy w gardle ci zasycha, czy
złotej szukasz czary ? (H o r a t i u s)
Nunc
t i u s)

est bibendum

Teraz pić pora (Hora-

Nunc dimittis servum tuum, Dómine Teraz,
Panie, uwalniasz sługę Twego
Nunquam expletur
gactw nigdy nie dość

divitiarum

SATis

Bo

Nunquam minus solus quam cum solus Nigdy
się nie jest mniej samotnym, niż gdy się jest sa
motnym (Cicero)
Nunquam

retrorsus

Nigdy wstecz!

Nüptiae nuptiarum sunt occasiones Jedno
wesele jest okazją do drugiego
Nuptias non concübitus, sed consensus facit
Małżeństwo nie jest skutkiem fizycznego sto
sunku, a wspólnej zgody

Nusquam tuta fides Wierność nigdzie nie jest
pewna — Nie można wierzyć żadnemu czło
wiekowi (V e r g i 1 i u s)
Nutrimentum

spiritus

Pokarm dla ducha

Óbiit Zmarł

Óbiter

dicta

Powiedziane mimochodem

Oblívio signum neglegéntiae Zapominanie Jest
objawem lekceważenia
Oboediéntia mater
jest matką szczęścia

felicitatis

Posłuszeństwo

Obsequio retinentur amici Uległością, powol
nością pozyskuje się przyjaciół
OBSÉQUIUM AMICOS, VÉRITAS ODIUM PARIT Ule
głość stwarza przyjaciół, prawda nienawiść
(T e r e n t i us)

Obtrectátio

Occásio
ja

frequens

facit

Stała nieżyczliwość

FUREM Okazja

rodzi

złodzie

OCCURRUNT HÓMINES, NÉQUENT OCCÚRRERE MON
TES Ludzie spotykają się, ale góra z górą się nie
zejdzie

ÓCULI PLUS VIDENT, QUAM ÓCULUS Oczy widzą
więcej niż (jedno) oko — Co dwoje oczu, to nie
jedno

Óculus domini SAGINAT EQUUM Pańskie oko konia
tuczy
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■ą

Óculus vitae
życia

sapiéntia

Mądrość jest źrenicą

Óderint, dum métuant Niechaj nienawidzą,
byleby się bali (S uetonius — słowa Kaliguli)

O, DIVES, DIVES, NON OMNI TÉMPORB VIVES!
O bogaczu, bogaczu, nie będziesz żył wiecznie!

O, FalLACEM HÓMINUM
dziejo ludzka!

spf.m!

O zwodnicza na

ObscuRum per OBSCÚRIUS Niejasne przez bar
dziej niejasne (tłumaczyć)
O, CIVES, CIVES, QUAERENDA PECÚNIA PRIMUM EST;
O obywatele, obywatele,
przede wszystkim gońcie za pieniędzmi, a cnota
potem! (ironicznie) (H o r a t i u s)
virtUs post nummum!

Oderunt peccare boni virtuTis amore Ludzie
praw; nienawidzą występku przez umiłowanie
cnoty (H o r a t i u s)

Odium Nienawiść, niechęć
Ódium theológicum Zaciekłość właściwa sporom
teologicznym
O, FÁCINUS indignum! O czynie niegodny! — To
oburzające!
Officia scholástica: mane súrgere, statim
INDÚERE, MANUS LAVARE, CRINES ORNARE, DEUM
ADORARE, scholam frequentare, dilligenter
AUSCULTARE, AUDITUM RUMINARE Obowiązki UCZnia: wcześnie wstać, zaraz ubrać się, umyć ręce,
ułożyć włosy, pomodlić się, iść do szkoły, uważnie
słuchać, a wysłuchane przyswajać

Officina

sanitatis

Apteka

Offícium offício PROVOCATUR Życzliwość wy

wołuje życzliwość
O, FORTUNATOS AGRÍCOLAS! O szczęśliwi rolnicy!
(V e r g i 1 i u s)

10 —• Łacina na codzień
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Ohe! Iam

O, już mam dosyć!

satis est!

O, IMITATORES, SERVUM PECUS, UT MIHI SAEPE
BILEM, SAEPE IOCUM VESTRI MOVERE TUMULTOS
O naśladowcy, niewolnicza trzodo, jak często
wasze próby małpowania przewracały mi żółć
albo budziły wesołość (H o r a t i u s)

Oleum adde camino (flammae)
do ognia (H o r a t i u s)

Dolej oliwy

Oleum et óperam pérdidi Straciłem na pró
żno pracę i czas — Szkoda czasu i atłasu (P 1 autus)

Olim meminisse iuvabit Będzie kiedyś przy
jemnie wspominać (V e r g i 1 i u s)
O, MATRE PULCHRA FILIA PÚLCHRIOR! O CÓrko
piękniejsza od pięknej matki! (H o r a t i u s)

Omen Znak — Wróżba
Omne ignotum pro magnífico Wszystko, co
nieznane, wydaje się wspaniale (T a c i t u s)
Omne inítium
jest trudny
Omne

diffícile est

malum ex urbe

Wszystko zlo z miasta

Omne nímium vértitur in
nadmiar obraca się w grzech
Omne principium
jest trudny

Każdy początek

diffícile

vítium

Każdy

Każdy początek

Omne símile claúdicat Każde porównanie
kuleje — Porównanie nie jest argumentem

Omnes eodem cógimur Wszyscy zmierzamy
do tego samego kresu (H o r a t i u s)

Omnes errant praeter
mylą się oprócz Galena

Galenum Wszyscy

Omnes hómines natura libertati student
Wszyscy ludzie z natury dążą do wolności
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OMNES IN EG, QUOD SCIUNT, SATIS SUNT ELOQUENTES
Wszyscy są dostatecznie wymowni w sprawach
sobie znanych
OmNES LEGES ÓMNIAQUE IURA VI REPÉLLERB
CUNCTIQUE SF.SE deféndere promittunt Przy
rzekają siłą odpierać zamachy na prawa i usta
wy i bronić się wspólnie (H. Sienkiewicz)

OMNES UNA MANET NOX ET CALCANDA SEMEL
VIA LETI Wszystkich czeka jedna noc i raz
przebyć trzeba drogę śmierci (H o r a t i u s)
Omne trinum perfectum Wszystko, co po
trójne, doskonałe
tulit punctum, qui útile míscuit
Pełną korzyść wyciągnął ten, kto połą
czył przyjemne z pożytecznym (H o r a t i u s)

Omne

dulcí

Omne vérterat in fumum et cínerem Wszystko
obrócił w dym i popiół (H o r a t i u s)
Omne
z jaja

vivum ex ovo

Wszystko, co żyje, powstaje

Omne vivum ex vivo Wszystko, co żywe, po
wstaje z żywego

ÓMNIA DEFÍCIANT, ÁNIMUS TAMEN ÓMNIA VINCIT
Choćby wszystko zawiodło, to duch wszystko
pokona (O v i d i u s)
Ómnia fert TEMPUS Czas przynosi ze sobą
wszystko

Ómnia fui et nihil expedit Byłem wszystkim
i wszystko to na nic się nie zdało (Septimus
Severus)

ÓMNIA HÓMINI, DUM VIVIT, SPERANDA SUNT
Dopóki człowiek żyje, powinien spodziewać
się wszystkiego
Ómnia incípides nihil absólvides Kto wiele
zaczyna, nic ma kończy

10*
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Ómnia

mea

Mecum

porto

Wszystko, co po

siadam, noszę z sobą (Bias)
Ómnia
jaja

ova ex ovo

Ómnia

praeclara

Wszystkie jaja z jednego

rara

Wszystko, co dosko

nale, rzadkie (Cicero)

ÓMNIA RELIQUIT SERVARE REM PÚBLICAM Wszystko porzucił, aby ratować państwo

Ómnia

ser vf liter pro dominatione

Wszystko

wykonuje jak niewolnik, w imię zdobycia władzy
(T a c i t u s)

Ómnja

Miłość wszystko zwycięża

vincit amor

(V e r g i 1 i u s)
Ómnia

vitia pária

Wszystkie wady są równo

rzędne

Ómnibus Dla wszystkich
ÓMNIBUS BONIS ÉXPEDIT SALVAM ESSE REM PÚBLicAM Dla wszystkich prawych obywateli jest
z korzyścią bezpieczeństwo rzeczypospolitej

ÓMNIBUS HOMÍNIBUS MORIENDUM EST Wszyscy

ludzie muszą umrzeć
Ómnibus

in

vita cómmodis una cum amicis

Używajmy wszystkich dóbr docze
snych razem z przyjaciółmi
fruamur

Omni

modo

Wszelkimi sposobami

Omnis céllula E
pochodzi z komórki

céllula

Każda komórka

Omnis comparátio
nie kuleje

cláudicat

Każde porówna

Omnis herus Monosyllabus Każdy pan mówi
mało

Omnis
kłamcą
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homo

mendax

Każdy

człowiek

jest

Omnium consensu Za zgodą wszystkich

Omnium profecto ártium medicina nobilíssima Ze wszystkich nauk medycyna jest naj
szlachetniejsza (Hippocrates)
O, NAVIS, REFERENT IN MARE TE NOVI FLUCTUS
O statku, uniosą cię fale znowu na morze (Ho
ra t i u s)

O, NOMEN DULCE LIBERTATIS! O słodkie słowo
„wolność”!
Onus probanci Ciężar dowodu — Obowiązek
udowodnienia winy
Op. cit. — Ópere
Ópera

et studio

Ópera

ómnia

citato

W dziele cytowanym

Pracą i staraniem

Dzieła wszystkie

Operae pretium est Warte jest zachodu (Ho
ra t i u s)
Ópera

selecta

Wybór, dzieła wybrane

Óperam ET óleum perdidi Straciłem na próżno

pracę i czas

Óperis

victoria finis

Óperum hoc,

Koniec dzieła zwycięstwem

mihi crede, tuorum est

Wierzaj

mi, to do twoich zadań należy (Hora tius;

Opinio múltiplex, pAtria una Zdania różne,
ale ojczyzna jedna
Op.

l.

= Ópere laudato W dziele cytowanym

OpOrtet aut regem, aut fAtuum naści Trze
ba się rodzić albo królem, albo głupcem — Pa
nowie i głupcy nie są krępowani w słowach
(Seneca)

Oportet

mala herba

Mus to twardy orzech

OPTAT EPHÍPPIA BOS, PIGER OPTAT ARARE CABALlus; Quam scit
uterque libens, censeo,
exérceat Artem Wół chce siodła, leniwa szkapa
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chce orać; myślę, że niechaj oboje lepiej wykonują
tę pracę, którą znają (H o r a t i u s)

Óptima

fide

Optima

forma

W najlepszej wierze

W najlepszej postaci

Óptimi consiliarii mórtui Najlepsi doradcy
to zmarli
Óptimo

modo

W najlepszy sposób

Optimum Najlepsze
Óptimum

medicamentum

QUIES est Najlepszym

lekarstwem ;est spokój

Optimus,

màximus

Najlepszy, największy

Opus Dzieło
Ora et labora! Módl się i pracuj! (św. Bene
dykt z Nursji)

ORANDUM EST, UT SIT MENS SANA IN CÓRPORE
SANO Trzeba się modlić (do bogów) o zdrowie
cielesne i zdrowy rozsądek
OrAtio obliqua Mowa zależna
OrAtio pro domo sua Mowa we własnym
interesie, we własnej obronie

OrAtio

recta

Mowa niezależna

Oratorem irasci mînime decet, simulare
DÉDECET Mówcy najmniej wypada się
gniewać, ale udawać gniew przystoi
non

Orbis pictus Świat w obrazach (J. A. K o m e ń-

s k i — tytuł pierwszego podręcznika z obrazkami)

Orbis terrarum Okrąg ziemi — Świat

O rus, quando ego te aspiciam! O wsi, kiedyż
cię zobaczę! (H o r a t i u s)
O, sancta simplicitas! O święta naiwności!
(J. Hus)
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Os gárrulum intricat ómnia Język gadatliwy
pomiesza wszystko

O, SI TACUISSES, PHILÓSOPHUS MANSISSES! O, gdy
byś milczał, uchodziłbyś nadal za filozofa
(B o e t i u s)

O, SI URNAM ARGENTI FORS QUAE MIHI MONSTRET1
O, gdyby los jakiś wskazał mi naczynie pełne
złota! (H o r a t i u s)
O, SPECTÁCULUM MÍSERUM ET ACERBUM! O wi
dowisko nędzne i przykre!

O témpora!
(Cicero)

o mores!

O czasy! O obyczaje!

O, TERQUE QUATERQUE BEATl! O po trzykroć,
czterykroć szczęśliwi! (V e r g i 1 i u s)

Otia corpus alunt
ciało (O v i d i u s)
Otia

dant vítia

Odpoczynek

wzmacnia

Nieróbstwo powoduje występki

Otia non ditescunt Nieróbstwo nie bogaci —
Bez pracy nie ma kołaczy
Olli FRUCTUS EST NON CONTÉNTIO ÁNIMI, SED
reláxio Skutkiem wypoczynku jest nie napięcie
duchowe, a odprężenie

Ótium cum DiGNiTATE Odpoczynek dostojny po
uwolnieniu się od obowiązków publicznych
(Cicero)

Ótium

post negótium

Wypoczynek po pracy

Ótium PULVINAR SÁTANAE Nieróbstwo to łoże
szatana

Ovem lupo committis Powierzasz (w opiekę)
owcę wilkowi
O, vitae philosóphia dux! O filozofio, prze-

wodniczko życia!
O,

vulpes astuta!

O podstępny lisie!
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Pagina Strona (w drukarstwie: numeracja stron)
Pacem in Terris Pokój na ziemi (początek
encykliki papieża Jana XXIII)
Pacta clara,
jest i przyjaźń

boni amici

Gdy układy jasne,

Pacta conventa Uzgodniony układ (w pol
skim prawie państwowym dobrowolna umowa
szlachty z królem)
Pacta
mywać

sunt servanda

Układów trzeba dotrzy

Panem et circenses! Chleba i igrzysk!

Panem nostrum cotidianum da nobis hódie!
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj!
Panis bene merentium Chleb dobrze zasłużo
nych (majątki nadawane za zasługi publiczne)
Papa ex cathedra loquens infallibilis est Pa
pież przemawiający urzędowo jest nieomylny
ParAbilem amo Venerem facilemque Lubię
Wenerę zawsze gotową i łatwą (H o r a t i u s)

Parcere subiectis et debellare superbos
Oszczędzać tych, którzy się poddali, a gromić
pysznych (V e r g i 1 i u s)
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Paríeti lóqueris Mówisz do ściany

Pares cum páribus facíllime congregantur
Równi z równymi łączą się najłatwiej — Swój
ciągnie do swego
Pari passu Równym krokiem, równomiernie
Par nóbile fratrum Sławetna para braciszków
(H o r a t i u s)

Par práemium
Pars

labori

— Jaka praca, taka płaca

hóminum vítiis gáudet constanter et

urget propósitum; pars multa natat modo

RECTA CAPESSENS, ÍNTERDUM PRAVIS OBNÓXIA
Część ludzi znajduje nieustannie radość w występ
kach i uporczywie zmierza do celu, część znaczna
pływa czepiając się raz tego, co słuszne, to znowu
ulegając błędom (H o r a t i u s)

Par super parem non habet potestatem
Równy nie ma władzy nad równym

Pars magna fui Brałem znaczny udział (V er
gi 1 i u s)

Pars

pro toto

Część zamiast całości

PARTURIUNT MONTES, NASCETUR RIDÍCULUS MUS
Stękają góry, a urodzi się śmieszna mała mysz
(H o r a t i u s)

Parva scintilla magnum saepe excitât incéndium Mała iskra często wywołuje wielki pożar
Par vi interest,
sapor

pláceat

quo sit colore, dúmmodo
Obojętne, jaki kolor, byleby

smakowało
Par vi sunt foris arma, nisi consilium est
DOMI Mało wart oręż poza granicami, jeśli brak
ładu w kraju
PÁRVULA NAM EXEMPLO EST MAGNI FORMICA
LABORis Bowiem pracowita mrówka jest (dla
nas) przykładem (H o r a t i u s)
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Parvum parva decet Nieznacznemu
stoi nieznaczne (H o r a t i u s)
Patere quam ipse
prawu, które sam
z Mityleny)

fecisti legem!

ustanowiłeś!

przy

Poddaj się
(Pittacos

Pater familias Ojciec rodziny

Pater noster, qui es in coelis! sanctificetur
NOMEN TUUM, ADVENIAT REGNUM TUUM, FIAT
voluntas tua Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje, bądź wola Twoja!
(Ewangelia wg Mateusza)
Pater pAtriae Ojciec ojczyzny

Pater,

peccavi

Ojcze, zgrzeszyłem

Patiar, pótiar Pocierpię, zdobędę
Pati

natae

Zrodzone, aby cierpieć (Seneca)

PATRIA EST COMMUNIS ÓMNIUM CIVIUM PARENS
Ojczyzna jest wspólną matką wszystkich obywateli
Patria est ubicumque bene Ojczyzna jest tam,
gdzie dobrze

PAtria

potestas

Władza ojcowska

PAuca cum Aliis, multa tecum lóquere! Mów
mało z innymi, dużo ze sobą!

PAtriam

amamus non quia magna est, sed

Ojczyznę kochamy nie dlatego,
że jest wielka, ale dlatego, że nasza

quia

nostra

Paulatim summa petuntur Powoli osiąga się
szczyty (najwyższe cele)
Paulo maiora canamus Zaśpiewajmy coś wznio
ślejszego! — Przejdźmy do spraw poważniejszych!
(V e r g i 1 i u s)

PAulum sepultae distat inertiae celata
virtus Mało różni się bierna szlachetność od
bezwładu
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Páuper enim non est, cui rerum súppetit usus
Nie jest ubogim ten, któremu wystarcza to,
czego używa (H o r a t i u s)
Páupertas non est probro Ubóstwo nie hańbi

Páuper ubique i acet, dives ubique placet
Biedak wszędzie zapomniany, bogacz wszędzie
podoba się — Biednemu zawsze wiatr w oczy
Pax decet alma hóminbm, gáudet fera bélua
bello Dla człowieka stosowny jest życiodajny
pokój, dzika bestia znajduje radość w wojnie
Pax, pax, pax
wam

vóbiscum

Pax teutónica
niepewny)

Pokój

Pokój, pokój, pokój

teutoński (nieuczciwj',

Pectus est, quod disertos facit Serce czyni
ludzi wymownymi (Q u i n t i 1 i a n u s)
Pecúlium re, NON verbis AUGETUR Majątek
rośnie czynem, nie słowami

PECÚNIAE IMPERARE OPORTET, NON SERVIRE
Pieniądzom trzeba rozkazywać, a nie służyć im
(Seneca)
Pecuniae obóediunt ómnia Wszystko ulega
pieniądzom
Pecunia non

olet

Pieniądz nie śmierdzi

Pede poena cláudo Chromająca kara, niery
chliwa (H o r a t i u s)
Per

abusum

Przez nadużycie

Per accessit Przez przystąpienie — Przez przy
łączenie się do czyjegoś zdania przy głosowania
Per

accidens

Przez przypadek — Przypadkowo

Per acclamationem Przez zgodne wyrażenie
woli — Jednogłośnie
Peracti labores
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iucundi sunt

Praca zakoń

czona jest przyjemna — Miło wspominać mi
nione trudy

Per

Konsekwentnie, ciągle

cónsequens

Per aspera ad astra Przez ciernie do gwiazd —
Przez ciernie do sławy
Per
Per

capita

Od głowy

crucem ad

Perditis

lucem

Do nieba przez krzyż

VIRTUS SE
Nawet gdy się wszystko
straci, cnota znajdzie oparcie sama w sobie
ómnibus rebus tamen ipsa

sustentare

potest

Perdis maiora, si spernis, digne, minora Tra
cisz, dostojny, większe gardząc mniejszym
PerditIssima res publica plurimae legis Najnierządniejsze państwo mające tak wiele praw
(T a c i t u s)

Per dóminum pstrum Wyrażenie makaroniczne
dla oznaczenia niedbalstwa lub lekceważenia
czynności jakiejś osoby
Pereant

hostes!

Niechaj zginą wrogowie!

Pereat! Niech zginie!

Pereat mundus, fiat iustitia! Niech zginie
świat, byleby stało się zadość sprawiedliwości!
(św. Augustyn)
PER ERROREM Przez pomyłkę

Per

exemplum

Na przykład

Per fas et nefas Prawem i bezprawiem — Wszel
kimi środkami, godziwymi i niegodziwymi
Per favorem Z łaski
Perfer et

obdura!

Znoś i panuj nad sobą!

Periculosum est credere et non credere Nie
bezpiecznie jest wierzyć i nie wierzyć
Perźculum in

mora

Niebezpieczeństwo w zwłoce

15”

PiRUT meum córium Zginęła moja skóra — Przepadłem
Periit tibi oleum
ciłeś czas i pracę

et opera

Na próżno stra

Per inductionem Przez wnioskowanie
Per interim Tymczasowo
Per longum et latum Szeroko, rozwlekle
Per me licet Dla mnie niech i tak będzie__ Ja
się nie sprzeciwiam
Per mille Za tysiąc (sztuk)
Per

modum

Per

nefas

Na wzór

Bezprawnie

Per nexum sanguinis Ze względu na związek
krwi, pokrewieństwo

Per non sunt Traktować, jakby ich nie było
Per óbitum Z powodu śmierci
Per occasionem Przy okazji
Per ómnia W ogóle — W każdym przypadku

Per

pedes

Pieszo

Per pedes apostolorum Podróżować na wzór
apostołów, tj. pieszo

Perpetuum
szający się

mobile

Przyrząd

wiecznie poru

Per prócura Na mocy pełnomocnictwa — W za
stępstwie
perraro haec alea fallit Kość

zawodzi
t i u s)

(zawsze

wywołuje

(rzucona) rzadko
kłótnię) (Hora-

Per risum multum debes cognóscere stultum
Po częstym śmiechu poznasz głupca __ Po
znać głupiego po śmiechu jego
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Per se Samo w sobie — W czystej postaci —
Samo przez się

Persona cómica Postać komiczna
Persona grata Osoba miła, będąca w łaskach

PersonAliter Osobiście
Personata sanctimónia duplex nequîtia Ta
wielbiona świątobliwość to zdwojona rozwiązłość
Persta atque obdura Stój twardo przy swoim,
bądź wytrwały (H o r a t i u s)
Per testamentum Z mocy ostatniej woli — Na
mocy testamentu

Per vArios casus, per tôt discrimina rerum
Przez rozmaite przygody i tyle niepomyślnych
zdarzeń (V e r g i 1 i u s)
Petitio principii Szukanie początku — Udowad
nianie tezy przy pomocy niedowiedzionego argu
mentu

Philosóphia
ducha

medetur

animis

Filozofia leczy

philosóphia theológi ae ancilla Filozofia służką

teologii
Pia causa Cel dobroczynny, miłosierny
Pia desidćria Pobożne życzenia (nie dające się
spełnić)

Pia fraus Pobożny podstęp
celu) (Ovi dius)
Piae

memóriae

(w szlachetnym

Świętej pamięci

Pietas ad ÓMNIA ÛTILIS Pobożność we wszyst
kim pożyteczna
Pingui (crassa) Minerva istic philosopharis!
Filozofujesz po domowemu, jak kucharka —
W sposób prostacki filozofować
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1

Pinxit Namalował (podpis
zach)
Piscem

natare doces

autora

na

obra

Uczysz rybę piywać

Pisces natare oportet Ryba powinna pływać

Pius

dolus

Pobożny podstęp

Placet lex et rata esto Układ mi odpowiada
i niechaj obowiązuje

Plácitum régium Zezwolenie panującego na
ogłoszenie zarządzeń papieskich
Plane stultisat, si quis surdo cithárizat
Grać głuchemu to kompletne głupstwo
Plàudite, cives! Bijcie oklaski, obywatele! (ko
niec sztuki w teatrze)
Plaude tuo, miles, Marti! nos ódimus arma,
PAX IUVÁT ET MÉDIA PACE REPERTA QUIES Oklas
kuj Marsa, żołnierzu! Ja nienawidzę oręża, miły
mi pokój i znowu odzyskana wśród pokoju cisza
(O v i d i u s)
Plebiscita omnes Quirites tenent Glosowanie
iudowe obowiązuje wszystkich Rzymian (A. Mic
kiewicz)

Pleno título (p.t.) Z zachowaniem pełnego
tytułu
Plenus venter non studet
brzuszek przeszkadza w pracy

libenter

Pełny

Plerique talem amicum habere VOLUNT,
QUALES IPSI ESSE NON POSSUNT Większość ludzi
chciałaby mieć takich przyjaciół, jakimi sami nie
mogą być

PLERUMQUE IN NO VITATE REM FAMA ANTECEDIT
Zwykle wśród nowych okoliczności plotka po
przedza fakty (Caesar)
Plurálitas Większość

16C

Plurbs crápula quam gladius (pérdidit) Licz
niejszych zgubiło pijaństwo niż miecz
Plus est perículi anum lacéssere quam canem
Niebezpieczniej jest drażnić starą babę niż psa
(M e n a n d e r)
Plus exempla quam peccata nocent Złe przy
kłady więcej szkodzą aniżeli same występki
Plus minus Mniej więcej

Plus oportet
scire servum
quam loqui
Niewolnik winien więcej wiedzieć niż mówić
(P1 a u t u s)
Plus

ultra

Wciąż dalej

P.M. = Pontifex

máximus

Najwyższy kapłan

P.m. = Pro memória Dla pamięci
PÓCULA ÍANUS AMAT, SED FÉBRUUS ALGEO CLAmat Styczeń lubi kielichy, ale luty dokucza
mrozem
poema loquens

PICTURA est Poemat to obraz

w słowach
PoENiTÉNTlA sera
jest rzadko szczera

raro est vera

Późna skrucha

POÉTAE NASCUNTUR, ORATORES
człowiek się rodzi, mówcą staje

FIUNT

Poetis ómnia licet (dícere)
wszystko mówić

Poetom wolno

Poetą

Polonia Restituta Odrodzenie Polski (krzyż)
PONDERANDA SUNT TESTIMÓNIA, NON NUMERANDA
Dowody trzeba ważyć, a nie liczyć — Nie ilość,
lecz jakość jest ważna
Pons ASINORUM Ośli most -- Bryk

Pópulus remedia cupit Lud żąda leków (Galen u s)

11—Łacina na co dzień
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PÓRRIGIS IR ATO PÚERO QUUM POMA, RECUSAT:
SUME, CATELLE, NEGATJ SI NON DES, OPTAT Gdy
podajesz zagniewanemu dziecku jabłko, odmawia.
„Weź, kotku!” Nie chce. Jeśli nie dałbyś, zechce
(H o r a t i u s)

Possessor

bonae fídei

Prawy posiadacz

Possessor

malae fídei

Posiadacz nieprawy

Post coenam stabis vel mille passus meabis
Po jedzeniu stój albo przemierz tysiąc kroków

Post

annum rénovum plus quam

bos

valet

Po nowym roku cenniejsze jajo niż wół —
Lepsze dziśjajko niż jutro kokosz

ovum

Post équitem sedet atra cura Za plecami
jeźdźca siedzi ponura troska (Horatius)
Post factum Po spełnionym, dokonanym czynie
Post factum
na nic rada

nullum

consilium

Po czynie

Post festum Po święcie — Po niewczasie —
Za późno
Post hoc non
znaczy dlatego

est

hoc

Potem nie

voluptas

Po śmierci

propter

Post mortem est nulla
nie ma już przyjemności

Post mortem medicina Lekarstwo po śmierci —
Musztarda po obiedzie
Post núbila Phoebus Po (chmurach) deszczu
słońce

Post

pisces vin um misces

Po rybie pij wino

Post scriptum Po liście — Uzupełnienie listu

Post

ténebras

lux

Po mroku światłość

Post verba verbera Po słowach bijatyka —
Z kłótni wynika bójka
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POTESTAS NON SOLUM SI INVITAT, SED ETIAM SI
cogit
Władza
przymusza nie
tylko, kiedy wzywa, ale także, kiedy prosi

súpplicat,

Potestas

vitae

NECISQUE Władza życia i śmierci

Pótior est condítio possidentis Lepsza jest
sytuacja posiadającego (niż roszczącego pretensje)
Pótior est, qui
lepszy

prior

est

Kto pierwszy, ten

POTIOREM CONDITIONEM ESSE MÍLITIS QUAM
INGÉNUI Zacniejszy stan rycerski niż prostego
szlachcica (A. Frycz Modrzewski)
POTORES BÍBULI MEDIA DE NOCTE FALERNI ODErunt porrecta negantem PÓcuLA Pijacy pod
nieceni Falernem o północy już nie znoszą tego,
kto odmawia podanego mu pucharu (H o r a t i u s)

P.p. = Praetermissis praetermittendis Opu
ściwszy to, co należało opuścić
P.p. — Praeter

propter

Mniej więcej, około

Pr.a. = Pro anno Rocznie

Praeclarum est Latine scire Chwalebne jest
znać łacinę
Praesente medico nihil
lekarza nic nie szkodzi

nocet

W obecności

PRAESTAT ÁLIQUID SUPERESSE QUAM DEÉSSE Lepiej,
aby coś zostało, niż miałoby zabraknąć
PRAESTAT CUM DIGNITATE CÁDERE QUAM CUM
IGNOMINIA VÍVERE Lepiej paść z godnością
niż żyć w hańbie
PRAESTAT OTIOSUM ESSE QUAM NIHIL ÁGERE Lepiej
jest mieć wolny czas na wypoczynek po pracy
niż nic nie robić

Praesúmptio iuris Domniemanie prawne

11*
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Praetérita mutare nemo potest Przeszłości
nikt nie może odmienić

Praetermisi, non amisi Przeszedłem obok ale
spostrzegłem
Praeter naturam Wbrew naturze

PRAEVENIRE MÉLIUS EST QUAM PRAEVENIRI Lepie?
jest wyprzedzać niż być wyprzedzanym

Prétium
szona

affectionis

Cena amatorska, podwyż

Prétium fisci Najwyższa cena na licytacji
Pretium
licytację

Cena, od której

líciti

Prima chäritas

ab ego

zaczyna się

Pierwsza miłość to ja

Prima fácie Na pierwszy rzut oka

Primo Po pierwsze

Primo

gradu

Primo
pędem

ímpetu

Primo

loco

Primo

Pierwszego rzędu, stopnia

Za pierwszym uderzeniem, po

Na pierwszym miejscu

voto

Z pierwszego ślubu, małżeństwa

Primum móbile Pierwsza przyczyna ruchu
Primum non nocere Przede
szkodzić (H o r a t i u s)

wszystkim nie

Primus inter pares Pierwszy wśród równych
Primum vívere, deinde Philosoph a ri Najpierw
(móc) żyć, potem filozofować
Princeps légibus solutus Panujący nie podlega
prawom

Príncipes

hóminum, fílii hóminum, non est

Darmo szukać zbawienia u synów
ziemi (A. Mickiewicz)

salus in iluś
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Princípibus placuisse viris non última laus
est Nie ostatnia to chwała zjednać sobie przyjaźń
wybitnych łudzi (H o r a t i u s)
Princípiis obsta, sero medicina paratur Prze
ciwdziałaj początkom choroby, później i leka
rstwa są bezskuteczne (O v i d i u s)
Prior témpore fótior jure Występujący z po
wództwem wcześniej ma lepszą sytuację pra
wną

Pro aequo et bono Za słuszność i dobro —
Jako słuszne i dobre
Pro aris et focis (pugnare) Za ołtarze i ogniska
domowe (walczyć) (Cicero)

Pro

arte

Dla sztuki

Pro auctore Dla autora (w recepturze — dla
wystawcy recepty)
Próbitas laudatur et alget Uczciwy bywa
chwalony, ale marznie przy tym (I u v e n a 1 i s)
Pro

bono ómine

Za dobrą wróżbę

Pro cálculo Za rachunek (ręczyć) — Za ści
słość rachunku
Pro captu lectoris habent sua fata l belli
Los książek zależy od upodobań i pojętności
czytelnika (Terentianus Maurus)
Pro centum Na sto
Procul negótiis Z dala od kłopotów, zajęć
Pro domo sua We własnej sprawie (Cicero)

Pro

et contra

Pro

forma

Pro

futuro

Za i przeciw

Dla formy — Dla pozoru
Na przyszłość

Proles sine matre creatus Dziecko wychowane
bez matki (O v i d i u s)
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Pro

memento

Dla upomnienia, dla nauta

Pro

memória

Dla pamięci

Pro mille Na tysiąc
Promissa cadunt
stają się długiem

Própria

manu

Próprio

motu

Pro

in

débitum

Przyrzeczenia

Własnoręcznie
Z własnej inicjatywy

público bono

Dla dobra ogólnego

Pro rata (parte) Stosownie do udziału, odpo
wiedzialności

P.t. = Praetermisso título Opuściwszy tytu

PÚERIS MÁXIMA REVERÉNTIA DEBETUR Dzieciom
(chłopcom) należy się najwyższy szacunek —
Trzeba mieć dla dzieci najwyższe względy

PULCHRA LAVERNA DA MIHI FÁLLERE. DA IUSTO
SANCTOQUE VIDFRI N0CTEM PECCATIS ET FRÁUDIbus óbice nubem O piękna Lawerno ('bogini
złodziei), pozwól mi zwodzić, oozwól mi ucho
dzić za sprawiedliwego i bogobojnego, osłoń
nocą grzechy moje i zarzuć chmurę na moje
oszustwa (H o r a 11 u s)
Pul VFRULENTA NOVIS BENE VÉRRITUR ÁREA
Pokryte kurzem klepisko dobrze zamiata
się nową miotłą — Nowa miotła dobrze zamiata
scopis

Q.B.F.F.F.Q.S.P.R. = Quod bohum, felix,
FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT POPULO ROMANO
Oby to było dla szczęścia, dobra i pomyślności
narodu rzymskiego
Q.e.d. — Quod erat demonstrandum Co
było do dowiedzenia
Quae bélua ruptis cum semel effugit, reddit
SE prava CATENIS? Jakie zwierzę, gdy się raz
wyrwało z kajdan, było tak przewrotne, aby
wrócić do niewoli ? (H o r a t i u s)

Quae fuerant vitia, mores sunt Co dawnie!
było przywarą, obecnie weszło w zwyczaj
Quae haec est
to ma znaczyć?

fabula?

Co to za bajka? — Co

Quae MEDICAMENTA NON SANANT, FERRUM SANAT;
QUAE FERRUM NON SANAT, IGNIS SANAT; QUAE
VERO IGNIS NON SANAT, INSANABÎLIA REPUTARE
oportet Czego leki nie uzdrowią, uzdrowi nóż
(skalpel); czego nóż nie uzdrowi, uzdrowi ogień
(przypalenie); czego zaś i ogień nie uzdrowi,
to należy uważać za nieuleczalne (Hippo
crates)
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Quae rimosa bene deponuntur in äure Co dob
rze układa się w dziurawym uchu (nieskłon
nym do utrzymywania sekretu) (H o r a t i u s)
Quaerit aquas in aquis Szuka wody pośród
wód (O V i d i u s)

Quäestio facti
wydarzenia

Pytanie

dotyczące

przebiegu

Quäestio iuris Pytanie dotyczące strony prawnej
Quae vólumus. ea crédimus libenter, et
QUAE SENTIMUS IPSI, RÉLIQUOS SENTIRE SPERAMUS
Wierzymy chętnie w to, czego pragniemy, i spo
dziewamy się, że nasze uczucia podzielają inni
(Caesar)
Quale prétium, tale sacrifícium Jaka opłata,
takie nabożeństwo

Qualis Artifex péreo! Ja, taki artysta, umieram !
— Jaki artysta ginie w mojej osobie! (Sueto
nius — słowa Nerona)
Qualis avis, talis cantus Jaki ptak, taki śpiew —
Jaki pan, taki kram

Qualis
córka
Qualis

mater,

talis

pater, talis fílius

Qualis rex, talk
taka trzoda (lud)
Qualis vir, talk

Qualis
śmierć

fília

Jaka matka, taka

Jaki ojciec, taki syn

grex

Jaki władca (państwa),

oratio

Jaka głowa, taka mowa

vita et mors ita

— Jakie życie, taka

Quam parva sapientia rbgitur mundus!
Z jak niewielką mądrością można rządzić światem!
Quam témere in no3met legem sancimus
INIQUum! Jak skwapliwie uświęcamy bezprawie
•V stosunku do nas samych (H o r a t i u s)
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Quanta de spe dbcidi! A to niespodzianka!
— Jestem zaskoczony!
Quandoque bonus dormitat Homerus Nie
kiedy i znakomity Homer drzemie — I Ho
mera opuszcza niekiedy natchnienie (H or a t i u s)
Quanti quisque amicos facit,
amicis Jak kto ceni przyjaciół,
przyjaciele

tanti

fit ab

tak cenią go

Quanti quisque SE IPSE FACIT, TANTI FIT AB
Amicis Na ile ktoś sam siebie ceni, na tyle jest
ceniony przez przyjaciół
Quantum mutatus
jakim był!

ab illo!

Jakże inny od tego,

Quantum satis (Q. s.) Xle trzeba — Dostatecz
nie (napis na receptach)
Quantum scimus, gutta est, ignoramus mare
To, co znamy, jest kroplą, czego nie znamy —
morzem
Quarto Po czwarte
Quâttuor artîculi iudîcii castrensis: stuPRUM, INCÉNDIUM, LATROCINIUM ET VIS ARMATA
ALiENis aédibus alata Cztery artykuły sądu
wojennego: o zgwałcenie, podpalenie, rozbój i o
najście zbrojne (H. Sienkiewicz)

QuAelibet vulpes cAudam
lis (sroka) swój ogon chwali

suam lAudat

Każdy

Quae nocent, docent Co szkodzi, uczy—Uczy
my się przez doświadczenie

Quae non posuisti,
łożył, nie bierz!

ne tollas

Czegoś nie po

Quae pótui, feci, fAciant meliora potentes
Co mogłem, zrobiłem, lepiej niechaj zrobią ci,
którzy mogą
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Quaerbns, quem dévoret Szukając, kogo by
pożreć
Quae tua sunt, tibi habe, quae mea, redde!
Co twoje, zachowaj dla siebie, co moje, zwróć!

Quaevis

terra patria

Każda ziemia ojczyzną

Quae vólumus, crédimus libenter Chętnie
wierzymy w to, czego pragniemy

Quáttuor
komplet

fáciunt capitulum

Czwórka tworzy

Quem dii díligunt, adulescens móritur Kogo
bogowie ukochają, ten umiera młodo — Uko
chani przez bogów umierają młodo (Plautus)
Quem dii pérdere volunt, eum dementant
Prius Kogo bogowie chcą zgubić, tego naj
pierw pozbawiają rozumu

Quem (quos) deus pérdere vult, eum occaecat
Kogo bóg chce ukarać, tego najpierw oślepia
(rozum odbiera) (Sophocles)
glória, ñeque perícula excitant,
HORTARE Na próżno pobudzałbyś
tego, kogo nie wzrusza ani sława, ani niebez
pieczeństwo

Quem ñeque
nequiquam

Quem

res plus nimio delectavere sbcundae,

Kogo szczęście pieściło nad
miernie, tym zmiana wstrząśnie (H o r a t i u s)

mutatae quátient

Quia incertum est, quo loco te mors exspectat,
tu EAM omni loco EXSPECTA Ponieważ nie jest
pewne, gdzie czyha na ciebie śmierć, czekaj na
nią wszędzie

Qui altari servit, ex altari vivit Kto służy
ołtarzowi, z ołtarza żyje

Quia

me vestigia terrent, ómnia te ad versum

Przerażają mnie
bowiem prowadzą w twoim

spectantia, nulla retrorsum

ślady, wszystkie
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OL.

kierunku, a żaden wstecz (nie wypuszczasz żad
nej ofiary) (H o r a t i u s)
Qui bene amat, bene cAstigat Kto kocha na
prawdę, ten karci surowo

QUI BENE CÓNSTRUIT, BENE VERTIT KtO Umie
budować, umie rujnować
Qui bene distînguit, bene docet Kto dobrze
odróżnia, dobrze uczy

Qui bene dûbitat, bene sciet Kto ma uzasad
nione wątpliwości, osiągnie wiedzę (A. Frycz
Modrzewski)
Qui bibit, dormit, qui dormit, non peccat,
QUI NON PECCAT, SANCTUS EST, ERGO: QUI BIBIT,
sanctus est Kto pije, śpi, kto śpi, nie grzeszy,
kto nie grzeszy, jest święty, a więc: kto pije,
święty jest
Qui boni quid volunt nuntiare, affingunt
Aliquid Kto pragnie zwiastować dobrą nowinę,
dodaje coś od siebie
Qui ante diem périit, sed miles, sed pro pATRIA Zginął młodo, ale jako żołnierz, ale za
ojczyznę

Quid

ad rem ?

Quid agis,
najdroższy ?

Co to ma do rzeczy ? (H o r a t i u s)

dulcîssime rerum?

Co porabiasz,

Quid Alii fâciant, ipsi vîderint! Co inni robią,
mnie to nie obchodzi — Każdy sobie rzepkę
skrobie
Qui dédit benefîcium, tAceat; narret, qui
ACCEPIT Kto spełnił dobry uczynek, niechaj
milczy; niech mówi ten, kto przyjął
enim differt, barathrone dones, quid
HARES, AN NUNQUAM UTARE PARATIS ? Jaka
różnica, czy brzuchowi złożysz to, co posiadasz,

Quid
quid

172

w ofierze, czy też nigdy nie użyjesz nagroma
dzonych zasobów? (H o r a t i u s)
Qui desîderat pacem, praepAret bellum Kto
pragnie pokoju, niechaj przygotowuje się do
wojny (V egetius)

Quid

est rei?

O co chodzi?

Qui dicit quae vult, Audiet, quae non vult
Kto mówi to, co chce, usłyszy, czego nie chce

Qui

diùtina pace volunt frui, bello exerci-

Kto chce korzystać z trwałego
pokoju, winien być wyćwiczony w wojnie
tati esse debent

Quid inde? Cóż stąd?

Quid leges sine móribus vanae proficiunt?
Co warte puste prawa bez obyczajów ? (H o t at i u s)
Quid latet, ignotum est, ignoti nulla cupido
Co ukryte, jest nieznane, a nieznane żądzy nie
budzi (O v i d i u s)
Quid magis est saxo durum, quid móllius
unda? dura tamen molli s axa cavantur
aqua Cóż twardszego nad skałę, a bardziej mięk
kiego od wody? A jednak miękka woda drąży
skałę (O v i d i u s)
Quid non

ebrîetas désignât ? operta recludit,

spes iubet esse ratas, ad próelia trudit inertem,

SOLLICITIS AnIMIS ONUS ÉXIMIT, ÂDDOCET ARTES
Czego nie dokona podchmielenie? Otwiera to,
co zamknięte, spełnia nadzieje, ospałego popycha
do walki, z duszy zdejmuje ciężar niepokoju,
uczy sztuk (H o r a t i u s)
Quid non mortalia péctora cogis, Auri sacra
fames Do czego nie doprowadzasz ludzi, prze
klęta chęci zysku?
Quid novi? Co nowego?
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Quid

nunc?

Quid opus

Co teraz?

est verbis?

Na co tu słowa?

Quit) PLACET AUT ÓDIO EST, QUOD NON MuTAbile credas? Czy jest coś miłego albo przykrego,
czego by nie można odmienić ? (H o t a 11 us)
Quid

pro quo?

Co za co?

Quidquid agis, prudenter aga» et réspice
finem! Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz
końca! (O v i d i u s)
Quidquid délirant reges, plectuntur Achivi
Za każde szaleństwo królów cięgi biorą Achajowie — Kowal zawinił, Cygana powiesili (H o r at i u s)

Quidquid honestum est,
szlachetne, to pożyteczne

idem est ùtile

Co

Quidquid id est, tîmeo DAnaos et dona ferbnCokolwiek to jest, boję się Danajów(Greków),
nawet gdy przynoszą dary (V e r g 111 u s)

tes

Quidquid non discûtiiur, iustîtianonputaCokolwiek nie jest rozważone nie może
uchodzić za sprawiedliwe

tur

Quid rei est? O co chodzi?

Quid sit futurum cras, fugę quaerere! Co
będzie jutro, nie pytaj! (H o r a 11 u s)
Quid sit pace
nad pokój ?

dulcius?

Cóż może być słodszego

Quid vanae sine móribus prosunt leges? Cóż
pomogą puste ustawy bez obyczajów ? (H o r ati us)

Quid vesper fer at (vehat), incertum
wiadomo, co wieczór przyniesie

est

Nie

Qui E NUCĘ NÛCLEUM ESSE VULT, FRANGIT NUCEM
Kto chce zjeść z orzecha jądro, tłucze orzech
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Quiéscere iuventus
trwać w spokoju

nescit

Młodzież nie może

Quieta non movere Nie poruszaj tego, co
leży w spokoju — Nie budź licha (S a 1 lu
st i u s)

Qui facit fó veam,
sam weń wpada

íncidit in eam

Kio dól kopie,

Qui FODIT FÓVEAM ÂLTERI, ÍNCIDET IN EAM— KtO
pad kim dołki kopie, sam w nie wpada

Qui genus humanum superávit Ten, który
przerósł rodzaj ludzki (Lucretius)
Qui gladio ferit. gladio périt Kto mieczem
wojuje, od miecza ginie

Qui

hic mínxerit aut cacáverit, hábeat dé

Kto tu naszczy
albo nasra, na tego niechaj spadnie gniew
nieba i piekieł (napis na pomnikach nagrob
kowych)
os superos et inferos iratos

Qui iure suo útitur, néminem laedit Kto nie
przekracza własnych praw, nie narusza praw
drugiego
Qui médice vi vit, mísere vi vit Kto żyje według
wskazań lekarzy, marnie żyje

Quimétuens vi vet, liber mihi non erit unquam
Kto żyje w strachu, nie będzie dla mnie nigdy
wolny (H o r a t i u s)
Qui mortem in Malis ponit, non potest eam
Kto uważa śmierć za zło, nie może
się jej nie bać

non timere

Qui nescit díssimulare, nescit regnare Kto
nie umie udawać, nie umie rządzić (maksyma
Ludwika XI)

Qui nescit orare, discedat in mare Kto nie
umie się modlić, niech wypuści się na morze
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Qui nimis própere, minus próspere Kto zbyt
pospiesza, działa niezbyt rozważnie — Co nagle,
to po diable
nil possedit, nihil se pérdere cre
Kto nic nie posiada, wierzy, że nic me
straci

Qui
dit

Qui NÍMIUM PROBAT, NIHIL PROBAT KtO dice
udowodnić zbyt wiele, nie udowodni niczego

Qui NÍMIUM PRÓPERAT, SÉRIUS ABSOL VIT KtO
zbyt spieszy, później kończy
Qui non habet equum, vadat pbdibus Kto nie
ma konia, niech idzie pieszo
Qui non laborat, non manducat Kto nie pra
cuje, ten nie je

Qui non próficit,
przód, cofa się

déficit

Kto nie idzie na

Quinta esséntia Piąty żywioł (Arystotelesa)

Qui NUNQUAM MALE, NUNQUAM BENE KtO nigdy
nie postąpił źle, nigdy nie postąpił dobrze
Qui pa vet ex culmis, stípulis non incubât
ULLis Kto boi się słomy, nie chodzi po rżysku —
Kto boi się wilka, nie chodzi do lasu
Qui peccat ébrius, luat sóbrius Kto grzeszy
po pijanemu, niechaj pokutuje, gdy wytrze
źwieje

Qui plura lóqüitur, is ineptus esse dícitür
Kto dużo mówi, uchodzi za głupca
Qui pro quo? Kto za kogo? (zabawna pomyłka,
pomieszanie osób, nieporozumienie)

Qui scribit, bis
nie czytał

legit

Kto pisze, jakby podwój

Quis custódiet ipsos custodes ? A kto pilnować
będzie samych strażników?
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Quis ENIM INVITUM SERVARE LABORET ? Któż
bowiem trudziłby się ratowaniem kogoś wbrew
jego woli ?

Qui semel scurra, nunquam pater famílias
Kto raz był nicponiem, nigdy nie będzie przy
zwoitym ojcem rodziny
Qui se métui volent, métuant ipsi necesse est
Kto chce, aby go się bano, z konieczności sam
bać się musi
Quis leget haec ? A któż to będzie czytał ?(P e r sius)
Quis FÁMULUS AMÄNTIOR DÓMINI QUAM CANIS ?
Jaki sługa bardziej kocha pana niż pies?
Quis mutare canem vel aqua vel pectine
Kto może zmienić psa przy pomocy
wody lub grzebienia?

posset?

Quis potest mortem métuens esse non miser ?
Kto może być szczęśliwy bojąc się śmierci ?

Quisque praesúmitur bonus, donec probeCONTRÄRIUM Każdy dopóty uchodzi za pra
wego, dopóki nie udowodni mu się czegoś prze
ciwnego
tur

Quis, quid, quibus auxíliis, cur, quómodo,
Qu ando? Kto, co, gdzie, przy jakiej pomocy,
dlaczego, w jaki sposób, kiedy?
Quisquís amat ranam, ranam putat essb
Dianam Kto kocha żabę, myśli, że to Diana
Quisquís erit vitae, scribam, color Jakakol
wiek będzie barwa (sposób) życia, pisać (tworzyć)
będę (H o r a t i u s)

Quis scit, an adíciant hodiernae crástina
SUMMAE di súperi? Kto wie, czy dorzucą nie
bianie czas jutrzejszy do dni przeżytych? (Ho
ra t i u s)

12 — Łacina na codzień
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QUl SPERNIT CONSÍLIUM, SPERNIT AUXÍLIUM KtO
gardzi radą, gardzi i pomocą (nie może liczyć na
pomoc)
Qui STULTUS EXIT, STULTUS REVÉRTITUR KtO wychodzi jako głupiec, głupcem powraca
Qui TACET, CONSENTIRE VIDETUR KtO milczy,
ten zdaje się zezwalać
Qui TOTUM VULT, TOTUM PERDIT
wszystkiego, wszystko traci

KtO chce

Qül UNUM VIDIT, NIHIL VIDIT; QUI MILLE VIDIT,
unum VIDIT Kto widział jedno (dzieło sztuki
antycznej), nic nie widział; kto widział tysiąc,
widział jedno
Qui VÍNCITUR, vincit Kto doznaje klęsk, zwycięża
Qül VITAT MOLAM, VITAT FARINAM KtO Unika
żaren, nie będzie miał mąki
Qui VULT FINEM, VULT MEDIA KtO chce końca,
chce i środka — Jak się powiedziało A, trzeba
powiedzieć i B

Quod attinet Co dotyczy

Quod cito fit, cito PERIT Co powstaje szybko,
szybko ginie — Co nagle, to po diable
Quod

deus avertat!

Oby Bóg to odwrócił!

Quod differtur, non aufertur Co się odwlecze,
to nie uciecze
Quod discis, tibí discis Czego się uczysz, dla
siebie się uczysz

Quod dúbitas, ne féceris Nie rób, jeżeli masz
wątpliwości (P 1 i n i u s M.)

Quod erat demonstrandum Co trzeba było
udowodnić
Quod erat faciendum Co trzeba było uczynić
Quod est

178

absurdum

Co jest niedorzecznością

Quod factum est, tege, quod futurum, rege
Zapomnij o tym, co było (złego), kieruj dobrze
tym, co będzie
potest per pAuca, non fIeri debet
Nie należy przeciągać tego, co można
zrobić prędko

Quod fieri

per plura

Quod hodie non est, cras
dzisiaj, będzie jutro

erit

Czego nie ma

Quod iuratum est, id servandum est Co zostało
zaprzysiężone, tego należy dochować
Quod

libet

Co się komu podoba — Różności

Quod licet Iovi, non licet bovi Co wolno
Jowiszowi, tego nie wolno wołowi (Seneca)
Quod male fers, assuesce: feres bene Co źle
znosisz, będziesz dobrze znosił: przywyknij tylko
(O v i d i u s)

Quod medicorum est, promittuntmedici, tracTANT FABRILIA FABRI, SCRIBIMUS INDOCTI DOCTIque poemata passim Co należy do lekarzy, to
załatwiają lekarze, rzemieślnicy parają się rze
miosłem, ale poematy piszemy wszyscy —
i uczeni, i nieuczeni (H o r a t i u s)
Quod non est in actis, non est in mundo
Czego nie ma w aktach, tego nie ma dla świata
(to nie ma znaczenia)

Co nie

Quod non opus est, asse carum
potrzebne, grosza niewarte

est

Quod non videt óculus, cor non
oko nie widzi, tego sercu nie żal

dolet

Czego

Quod periit, periit Co zginęło, to zginęło —
Co się stało, nie odstanie (nie wróci się) (Plau
tus)

Quod quis per Alium facit, ipse
działa przez innego, jakby działał sam

12*

facit

Kto
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Quod satis łst, plus quam satis est Co za
dużo, to za dużo — Co za dużo, to niezdrowo
Quod scripsi, scripsi Co napisałem, napisałem
(i nie zmienię)
Quob séquitur, specta Patrz, co będzie
Quod spiro et placeo, tuum est Że żyję
i cieszę się uznaniem, zawdzięczam to tobie
(Ho r a t i u s)

Quod tibi déerit, a te ipso mutuare Pożycz
od samego siebie, czego ci brak — Nie pożyczaj,
zły obyczaj
Quod verum est, id merum est Co prawdziwe,
jest jasne

Quon vide (q. v.) Co zobacz (odsyłacz)

Quod vis fácere,
chcesz robić
Quo

iure?

fac

cito

Rób szybko, co

Jakim prawem?

Que modo ? W jaki sposób ?

Quómodc fábula,

sic

vita: non, quam f>iu,

sed quam bene acta sit, refert

Z życiem, jak
ze sztuką w teatrze: ważne nie jak długo trwa,
ale jak jest zagrana (Seneca)

QuÓMODO SEDEE SOLA CÍVITAS PLENA PÓPULO Jak
osamotnione jest miasto, chociaż pełne ludu!
(Treny Jeremiasza)

Quo QUISQUE SAPIÉNTIOR EGT, EO SOLET ESSE
MODÉSTIOR Im kto mądrzejszy, tym zwykle
skromniejszy

Quorum (praeséntia súfficit) Ich liczba wy
starcza — Dostateczna liczba
Quo NON VERSANTUR CATI, MURES DOMINANTUR
Gdzie nie ma kota, tam rządzą myszy — Kocura
nie ma, to myszy biegają
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Quorum pars magna fui W czym i ja sam miałem
wielki udział (V e r g i 1 i u s)

Quos ego! Ja was (nauczę)! (V e r g i 1 i u s)
Quo SEMEL EST IMBUTA RECENS, SERVABIT ODOREM
Diu Czym nasiąknie świeża skorupa, za
chowuje ten zapach długo — Czym skorupka
za młodu nasiąknie, tym na starość trąci (H o r at i u s)

testa

Quot capita (homines), tot senténtiae Ile
głów (ludzi), tyle zdań — Co głowa, to rozum
(Terentius)

Quot
milli

cApitum vivunt, tótidem studiorum
He głów, tyle tysięcy upodobań (H o r a-

tius)
Quot servi, tot hostes Ilu niewolników, tylu
wrogów

Quo usque tandem, Catilina, abutere p atiénti a
nostra? Jak długo jeszcze, Katylino, nadużywać
będziesz cierpliwości naszej ? (C i c e r o)
Quo v ADis ? Dokąd idziesz ? (H. Sienkiewicz)

Rapiamus, amici, occasionem de die! Korzy
stajmy, przyjaciele, z dzisiejszej sposobności!
(H o r a t i u s)
Raptus

puellae

Porwanie dziewicy

Rara avis Rzadki ptak — Rzadkie zjawisko —
Biały kruk
Raro antecedentem scelestum deséruit pede
poena cláudo Kara, chociaż chroma, rzadko nie
dosięgni? idącego przed nią zbrodniarza (H or a t i u s)
Rátio iustífica Powód usprawiedliwiający
Rátio LEGis Uzasadnienie ustawowe

Rátio

suasoria

Powód przekonywający

Rátio suffíciens Racja wystarczająca

Rebus sic stántibus W takim stanie rzeczy —
Gdy sprawy tak stoją
Recenter paratum Świeżo przygotowane (le
karstwo)

Redde legiones (Vare) Oddaj mi (moje wy
tępione) legiony (Warusie) (Suetonius —
słowa Oktawiana Augusta)
Redde, quod
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debes

Oddaj, coś winien

Redire ad nuces Wrócić do orzechów (do zabaw
dziecięcych)
Redúctio ad absurdum Sprowadzenie do nie
dorzeczności
Re

et córpore

Na majątku i osobie (karać)

Re

et nómine.

Z czynów i imienia

Relata refero Zdaję sprawę z tego, co sam
słyszałem (H e r o d o t)
Rem actam agis Robisz to, co już zostało zro
bione — Nic to ci nie pomoże — Musztarda
po obiedzie
Rem

acu tetigisti

Trafiłeś w sedno sprawy

Rem teñe, verba sequentur Trzymaj się
sensu rzeczy, a słowa się znajdą (Cato
Maior)
Remum ducat, qui nihil dídicit Niech zajmuje
się wiosłowaniem, kto nic nie umie
Rem

verba sequntur

Za rzeczą idą słowa

Repetitio est mater
jest matką uczenia się

studiorum

Powtarzanie

Reprehénsio calumnia vacare debet Potę
pienie powinno być wolne od obrazy
Réquiem aeternam Wieczne odpoczywanie

Réquiem Msza żałobna
Requiescat in pace! Niech spoczywa w spo

koju!

Requiescat

in pice!

Niechaj spoczywa w smole

(w piekle)!
Rerum concórdia discors Niezgodna zgodność
zjawisk (H o r a t i u s)

Res amicos invéniet Majątek ściągnie przy
jaciół (P 1 a u t u s)
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Res ampla
v e n a 1 i s)

domi

Dobre warunki domowe (I u-

Res angusta domi Ciężkie warunki domowe —
Bieda w domu (I u v e n a 1 i s)
Res clamat ad dóminum Rzecz zabrana zaw sze
chce wrócić do swego właściciela

Res

communis

Dobro wspólne

Res derelicta Dobro opuszczone

Reservat« reservandis Zastrzegając, co po
winno być zastrzeżone
Res gestae Czyny
Przeszłość, historia

wojenne,

bohaterskie —

Nienaruszona postać rzeczy

Res

íntegra

Res

ipsa lóquitur

Res

litigiosa

Rzecz mówi sama za siebie

Przedmiot sporu

Res non parta labore, sed relicta Rzecz nie
zdobyta własną pracą, ale otrzymana w spadku
(M a r t i a 1 i s)
Res nullius Rzecz niczyja

Respective Względnie, odnośnie kogoś, czegoś
Respite, quod non es! Odrzuć to, czym nie
jesteś! — Przestań udawać! (Persius)

Res redit ad restim Sprawa dochodzi (dojrzała)
do sznura (powieszenia)

Res sacra miser Nieszczęśliwy to istota święta
(Seneca)
Reservatio mentalis Zastrzeżenie
w myśli, nie wypowiedziane głośno

dokonane

Réspice finem! Patrz końca!
Res severa verum gaúdium Rzecz poważna
prawdziwą radością (Seneca)
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Restitútio ad integrum Przywrócenie do
pierwotnego stanu (majątku, czci przez sąd),
w med. powrót do zdrowia
Resurrecturi Ci, co mają zmartwychwstać
Resurrecturis Tym, co mają zmartwychwstać
Retí ventos venari Siecią chwytać wiatr —
Szukaj wiatru w polu
Reverendíssime
niejszy

Najczcigodniejszy,

najwieleb-

Rex bene Król „Dobrze” (Władysław Jagielloń
czyk, król Czech i Węgier)
Rex

lex

Król to prawo

Rex non móritur Król nie umiera (w znaczeniu
ciągłości władzy królewskiej)
Rex regnat, sed non gubernat Król panuje,
lecz nie rządzi (J. Zamoyski)
Ridendo

castigat mores

Śmiechem naprawia

obyczaje
Ridentem dícere verum Z uśmiechem mówić
prawdę (H o r a t i u s)
RlDENTI DÓMINO NEC COELO CREDE SERENO
Nie ufaj uśmiechowi pana ani pogodnemu
niebu

RiDÍCULUM ACRI FÓRTIUS ET MELIUS MAGNAS
PLERUMQUE SECAT res Śmiech zwykle ucina
wszelkie sprawy mocniej i lepiej niż ostre po
wiedzenie (H o r a t i u s)

Rigor

mortis

Stężenie ciała (wywołane śmiercią)

Risum teneatis, amici? Czy moglibyście po
wstrzymać się od śmiechu, przyjaciele ? (H or a t i u s)
Rixari de ásini umbra Spierać się o cień osia
(o błahostkę)
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Roma aeterna Wieczny Rzym
Roma delibErax'TE Saguntum perit W Rzymie
się rozprawia, a Sagunt ginie (Livius)
Roma locuta, causa finita Rzym orzekł,
sprawa skończona (św. Augustyn)
Rp. = recipe Weź (napis na recepcie)
Rudis indigestaque moles Bezkształtna suro
wa masa — Zamęt — Chaos (O v i d i u s)

Rus IN

urbe

Rusticanum
wiedzenie

Wieś w mieście (M a r t i a 1 i s)
dictum

Sacra celérius
szybciej kończyć

Chłopskie, prostackie po

absolvenda

Obrzędy trzeba

SAEPE EST ÉTIAM SUB PALLÍOLO SÓRDIDO SAPIÉNTIA
Często pod brudnym płaszczem kryje się mą
drość (Cicero)
SAEPE STILUM VERTAS, ÍTERUM QUAE DIGNA LEGI
SlNT, ÑEQUE TE, UT MIRETUR TURBA, LABORES,
contentus páucis LECTÓRIBUS Często odwracaj
rylec (zmazuj, coś napisał), jeżeli zamierzasz
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pisać rzeczy godne powtórnego czytania i nie
trudź się dla poklasku tłumu, a zadowala’ się
nielicznymi czytelnikami (H o r a t i u s)

Saevit in absentes Wścieka się na nieobec
nych (V e r g i 1 i u s)
Sagácitas nárium Wyczuwanie węchem —
Czułe powonienie (H. Sienkiewicz)

Salus populi suprema lex Dobro iudu naj
wyższym prawem
Salus pública suprema lex esto Dobro pu
bliczne niechaj będzie najwyższym prawem
Salus rei públicae (populi) suprema lex (esto)
Dobro państwa (ludu) niech będzie najwyższym
prawem (Cicero)

Saluta libenter Witaj chętnie, życzliwie —
Nikt jeszcze nie stracił na uprzejmości
Salva approbations Z zastrzeżeniem uznania,
przyjęcia
Salva conditione Z zastrzeżeniem warunku
Salva
niem
Salva

Ze

conscientia

remissione

spokojnym

sumie

Z zastrzeżeniem zwrotu

Salva res est, saltat senex Tańczy starzec,
gdy rzecz się udała (mówi się wtedy, gdy jasaś
niebezpieczna rzecz się udała)
Salva vénia Za pozwoleniem — Za przepro
szeniem
Salva vi

ánimam me am

Zbawiłem duszę moją

Salve! Witaj!
Salve,

magna

tellus, magna

wielka rodzicielko
g i 1 i u s)
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frugum, Saturnia
Wita), ziemio Saturna,
owoców i ludzi (V e r-

parens

virum

Salvo
chunku

cálculo

Z możliwością omyłki w ra

Salvo errors et omissione Z możliwością
błędu i przeoczenia
Salvo honore Bez ujmy dla honoru
Salvo iure Z zastrzeżeniem praw

Salvo
tytułu

pleno título

Sal vus
żelazny

conductus

Z zachowaniem pełnego

List bezpieczeństwa — List

Sancta sancte Świętości traktujcie jak świę
tości — Świętości nie szargać!
Sancta

simplíCitas!

Święta naiwności!

Sancti habeantur legati Posłów należy trak
tować jak uświęconych (nietykalnych)

Sápere áude, íncipe! Ośmiel się być mądrym,
zacznij! (H o r a t i u s)
Sápere et FARi Być mądrym i wymownym
(starożytny ideał wychowawczy)

Sapiens légibus p aret, quia id salutare máxime
Mędrzec jest posłuszny prawom, gdyż
uważa je za najzbawienniejsze

putat

Sapiens mortem non timet Mądry nie boi się
śmierci
Sápiens nihil FACIT inVitus Mędrzec nie robi
niczego wbrew woli

Sápiens sibique imperiosus, quem ñeque pauPÉRIES, ÑEQUE MORS, ÑEQUE VINCULA TERRENT
Mędrcem i panem siebie jest ten, kogo nie prze
raża ani ubóstwo, ani śmierć, ani niewola (Ho
ra t i u s)
Sapientem päscere BARBAM Pielęgnować (paść)
mądrą brodę — Udawać mądrego
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Sapientia ars vivendi putanda est Mądrość
należy uważać za sztukę życia
Sapienti sat Mądremu wystarczy — Mądrej
głowie dość dwie słowie (Plautus)
Sapientis est mutare consIlium Człowiek
rozumny nie waha się zmienić zdania
Sapientis ićdicis est semper cogitare, quid
COGAT Do obowiązków mądrego sędziego
należy ciągle rozważać, do czego zmusza (co
mówi) prawo
lex

Sartago loquendi Gadanina (Persius)

Sat cito, si sat bene Dość szybko, jeśli ma być
dosyć dobrze
SAtietas paru feróciam Dostatek rodzi zu
chwalstwo
Satis eloquentiae, sapientiae parum Wymowy
dość, rozumu mało (Sallustius)
Satis
brego

est

Lepsze jest wrogiem do

sätius

Satis verborum Dość słów

Sätius
dicisse

est

bene

ignorare quam

male

di-

Lepiej nie uczyć się wcale niż źle

Sätius est

ignorare

Lepiej nie wiedzieć

Sätius est sero, quam nunquam discere Lepiej
uczyć się późno niż nigdy
Sat prata biberunt Już dość łąki piły — Już
dość tego — żartobliwe (V e r g i 1 i u s)

Sc. = scilicet To jest, mianowicie, domyślne

Sc. = SCULPSIT Rytował, rzeźbił
S.c. =
senatu

senatus

consultum

Scamnum ASiNOKUM Ośla ława
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Postanowienie

Sceleratus amor habendi Zbrodnicza żądza
posiadania (H o r a t i u s)
SciÉNTIA NIHIL EST QUAM VERITATIS IMAGO
Wiedza nie jest niczym innym jak tylko obrazem
prawdy

Scil. = Scilicet

SCÍLICET UXOREM CUM DOTE FIDEMQUE ET AMICOS
ET GENUS ET FORMAM REGINA PECUNIA DONAT
AC BENE NUMMATUM DECORAT SUADELA VENUSQUE
Oczywiście królowa Mamona obdarza bogacza
posażną żoną, zaufaniem przyjaciół, wysokim
urodzeniem, pięknością, a zdobi go bogini wy
mowy i miłości (H o r a t i u s)
SCIRE VOLUNT OMNES, STÚDIIS INCÚMBERE PÁUCI
Wiedzieć chcieliby wszyscy, przykładać się do
nauki nieliczni
Sclavus SALTANS Tańczący niewolnik (symbol
nieszczęśliwego nie czującego swej nędzy)

SCRIBENDI RECTE SÁPERE EST ET PRINCÍPIUM ET
FONS Rozum to początek i źródło poprawnego
pisania

SCRÍBERE SCRIBENDO, DICENDO DÍCERE DISCES
Nauczysz się pisać pisaniem, mówić mówieniem
Sectio Aurea Złoty podział (odcinka)

S.D. = Salutem

dicit

Pozdrawia

Sectio CAESAREA Cesarskie cięcie

S. E. E. o. = Salvo errore et omissions
Z uwzględnieniem błędu i opuszczenia (tekstu)
Secundo Po drugie
Secundum

naturam vívere

Żyć zgodnie z na

turą (Cicero)

Secundum

órdinem

Sed improvisa leti

Z zachowaniem porządku

vis rápuit rapietque gentes
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Ale nieoczekiwana siła śmierci porywała i po
rywać będzie narody (H o r a t i u s)

Sbb iam nox-húmida coelo praecipitat suaDENTQUE SÍDERA CADÉNTIA SOMNOS, SED SI TANTUS
AMOR CASUS COGNÓSCERE NOSTROS, INCÍPIAM Choć
już wilgotna noc spływa z nieba i spadające
gwiazdy skłaniają do snu, ale, jeżeli tak pragniesz
poznać nasze przygody, zacznę opowieść (V er
gi 1 i u s, przytoczone u Sienkiewicza w „Ogniem
i mieczem”)
SEMEL EMISSUM VOLAT IRREVOCÁBILE VERBUM
Raz rzucone słowo ulata i nie może być cof
nięte (H o r a t i u s)

Semel heres, semper HERES Kto raz stał się
dziedzicem, nie może przestać nim być

Semel malus, semper malus Kto raz postąpi
źle, jest uważany za złego
Semel scriptum, dźcies
dziesięć razy przeczytaj!

lectum!

Raz napisz,

Semper áliquid haeret Zawsze coś przylgnie
(z obmowy, oszczerstwa) (P 1 u t a r c h)
Semper avarus eget Chciwemu zawsze mało
(H o r a t i u s)
Semper homo bonus tiro est Dobry człowiek
jest zawsze początkującym (nowicjuszem, na
iwnym) — Człowiek poczciwy przez całe życie
się uczy (M a r t i a 1 i s)
Semper honos nomenque tuum laudesque
Honor twój, imię i chwała pozostaną
na zawsze (V e r g i 1 i u s)

manebunt

Semper idem Zawsze ten sam — Zawsze to samo

SENATORES BONI VIRI, SENATUS AUTEM MALA
BÉSTIA Senatorowie to porządni ludzie, senat
zaś zła bestia
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Senatus consultum ultimum Uchwała senatu
dająca konsulom władzę nadzwyczajną
Senectus
życia

occasus vitae est

Senectutem

Starość to zachód

ut adipiscantur, omnes optant,

adeptam Wszyscy pragną
dożyć starości, a gdy dożyją, przeklinają ją

eandem accusant

Sensu
Sensus

Sensu

largo

W szerszym rozumieniu

communis

stricto

Zdrowy rozsądek

W ścisłym znaczeniu

SEPTEM — CONVIVIUM, NOVEM — CONViCIUM
Siedmiu — uczta, dziewięciu — kłótnia
Serere ne dubites! Nie zapominaj o siewie!
(jeżeli chcesz zbierać)
Serius aut citius sedem properamus ad unam
Prędzej czy później dojdziemy do jednej siedzi
by (tj. grobu)
Sero sapiunt Phryges Późno przychodzą
Frygowie po rozum do głowy — Mądry Polak
po szkodzie

Sero venientes male sedentes Spóźnialscy zaj
mują kiepskie miejsca — Kto późno przychodzi,
sam sobie szkodzi
Sero venientibus ossa Dla późno przybywają
cych — kości (resztki z uczty)
Serva

me, servabo te

Ocal mnie, ocalę ciebie

SesquipedAlia verba Słowa długie na półtorej
stopy, skomplikowane, nadęte (H o r a t i u s)
Si augur augurem... Gdy augur (kapłan wróżbi
ta) spotyka augura (porozumieją się)
Si bellum omittimus, nunquam pace fruemur
Jeżeli zapomnimy o wojnie, nigdy nie zaznamy
rozkoszy pokoju

13 — Łacina na co dz»eń
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Sic Tak — Dosłownie
Sic ama tamquam osurus Tak kochaj, jakbyś
zamierzał nienawidzić
Sic fata tulere Tak zrządziły ¡osy
Sic fata

volunt

Tak chce los

Sic itur ad astra Tak się kroczy ku gwiazdom,
dąży do zaszczytów (V e r g i 1 i n s)
Sic me servavit Apollo
Apollo (H o r a t i u s)

Tak

mnie

ocalił

Sic sine labore venter impletur meus Tak bez
trudu napełnia się mój żołądek (P h a e dr us)
Sic teneros ánimos aliena oppróbria saepe
ABSTERRENT vÍTiis Cudze potępienie często
odstrasza wrażliwe umysły od grzechu (Ho
ra t i u s)

SlCUT DIES IUVENTUTIS, SIC ET SENECTUS TUA
Jakim kto był za młodu, taki jest na starość
Sicut in COELO, ET IN terris Jako na niebie,
tak i na ziemi

Sic transit
świata

glória

Mundi Tak przemija sława

Sic Volo, sic iúbeo, stet pro ratione voluntas
Tak chcę, tak rozkazuję, niechaj wola moja
będzie rozkazem (I u v e n a 1 i s)
Sic VOS NON VOBIS FERTIS ARATRA, BOVES
Tak wy, woły, dźwigacie jarzmo, ale nie dla
siebie (orzecie dla innych) (V e r g i 1 i u s)
Sic vos non vobis mellificatis, apes Tak
wy, pszczoły, dajecie miód, ale nie dla siebie
(a innym) (V e r g i 1 i u s)

Sic vos non vobis nidificatis, aves Tak wy,
ptaki, wijecie gniazda, ale nie dla siebie (V er
gi 1 i u s)
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Sic vos non vobis vellera fertis, oves Tak
wy, owce, daj ecie wełnę, ale nie dla siebie (V er
gi 1 i u s)
Sic vos,
siebie
Si diis

sed non vobis

placet

Pracujecie, ale nie dla

Jeśli bogom się podoba

Si duo dicunt idem, non est idem Jeśli dwai
mówią to samo, to nie jest to samo
Si duo fáciunt idem, non est idem Jeśli dwaj
robią to samo, to nie jest to samo (Terent i u s)

Si

fábula

vera

Jeśli to prawda, co mówią

Si fecisti, nega Jeśli zrobiłeś to, zapieraj się
(zasada ludzi pozbawionych honoru i nieucz
ciwych)
Signum témporis Znak czasu — Właściwość
wieku

Silendo nemo peccat Milczeniem nikt
grzeszy — Milczenie złotem

nie

Si leonina pellis non satis est, vúlpina
addenda Jeśli skóra lwa nie wystarcza, wdziej
jeszcze lisią — Jeżeli nie możesz osiągnąć czegoś
siłą, trzeba użyć podstępu

Silva rerum Las rzeczj’ (księga zawierająca
rozmaite wiadomości) ■

Si MALA CONDÍDERIT IN QUEM QUIS CARMINA,
lus est IUDICIUMQUE Jeśli ktoś kogoś dotknie
złośliwym wierszem (wiedz, że), jest prawo
i sąd (H o r a t i u s)
Simia purpurata Małpa w purpurze
SÍMIA SIMIA EST, ÉTIAM SI ÁUREA GEST AT INSIGNIA
Małpa zostanie małpą, nawet jeżeii nosi królew
skie insygnia

13*
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Símilia simílibus curantur Podobne leczy się
podobnym (dewiza homeopatii)
Similis simili gáudet Swój swego znajdzie

Si monumentum requiris, circúmspice Jeśli
szukasz (jego pomnika), rozejrzyj się dokoia

Simplex servus Dei Prosty sługa boży — Naiwny
prostaczek
SiMPLicissiMus Prostaczek

SÍMULAC DURÁVERIT AETAS MEMBRA ANIMUMQUE
TUUM, nabis sine CÓRTICE Gdy wiek wzmocni
twoje ciało i ducha, będziesz pływał bez korka
(H o r a t i u s)
Simulacra mille hominum, sed rarus ubique
verus Istot podobnych do ludzi na świecie
moc, lecz człowiek wszędzie rzadki

SÍMULAC VIDERUNT, PROBÁVERUNT Skoro tylko
zobaczyli, uznali za świętego (A. Mickiewicz)
Sine amicis vita tristis esset Życie bez przy

jaciół byłoby smutne
Sine anno Bez oznaczenia roku
Sine árbitris Bez świadków

Sine Cérere et Baccho friget Venus Bez
Cerery i Bachusa marznie Wenera — Zła
miłość o głodzie
Sine

die

Sine

dúbio

Bez ustalenia dnia — Na święty nigdy
Bez wątpienia

Sine ira et studio Bez gniewu i zapału — Bez
stronnie — Obiektywnie (Tacitus)
Sine

loco

Bez oznaczenia miejsca

Sine labore non erit pañis in ore — Kto
nie pracuje, nie ma chleba w ustach — Bez
pracy nie ma kołaczy
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Sine

me de me

Sine

mora

Beze mnie o mnie

Bez zwłoki

Sine qua non = Conditio sine qua non

Sine spe Bez nadziei
Si non mi noces, fortuna Jeśli mnie nie skrzyw
dzisz, fortuno (J. Słowacki — „Beniowski”)

SlNT MAECENATES, NON DÉERUNT, FLACCE,
Marones Niech tylko będą Mecenasi, a nie
zabraknie, Flakku, Maronów (Wergiliuszów)
(M a r t i a 1 i s)
SlNT UT SUNT, AUT NON SlNT Niechaj będą tacy,
jacy są, albo niech ich w ogóle nie będzie
Si

omitti vita beata potest, beata esse non

Jeśli można pomijać milczeniem życie
szczęśliwe, to nie może ono być szczęśliwe

potest

Si PARVA LICET COMPÓNERE MAGNIS Jeśli wolno
porównywać rzeczy małe z wielkimi (V er
gi 1 i u s)
Si PÁTRIAM PRÓDERE CONETUR PATER, SILEATNE
FÍLius? Gdyby ojciec próbował zdradzić ojczyznę,
to syn miałby milczeć?
Si PLACET Jeśli się podoba

Si póenitet, haud nocet error Jeśli jest skrucha,
błąd nie szkodzi

Si sapis, sis apis Jeśliś mądry, bądź pszczołą —
Zbieraj miód, jak pszczoła słodycz z kwiatów
(Seneca)
Si SENEX ÓCULOS HABERET UT IÚVENIS, VIDERET
UT iúvenis Gdyby starzec miał oczy młodzieńca,
widziałby jak młodzieniec (A. Frycz Mod
rzewski)

Si...

sine amore iocisque nil est iucundum,

vivas in

amore

iocisque

Jeżeli nie uznajesz

197

żadnej przyjemności prócz miłosnych igraszek,
to żyj Wśród miłosnych igraszek
Si soios eos míseros esse díceres, quibus moRIENDUM ESSET, NÉMINEM EORUM, QUI VÍVERENT,
excíperes Gdybyś tych jedynie uważał za nie
szczęśliwych, którzy muszą umrzeć, nie wyłączył
byś nikogo z żywych

Siste,
się!

viator,

iter!

Wędrowcze,

zatrzymaj

Si tacuisses, philósophus mansisses Gdybyś
milczał, uchodziłbyś dalej za filozofa (nie dowie
dziano by się o twojej głupocie)

Sit

feux convívium!

Sit

iter laetum!

Dobrego apetytu!

Szczęśliwej drogi!

Sit mihi fas audita loqui! Niech mi wolno
będzie powiedzieć to, co słyszałem! (V e rg i 1 i u s)
Sit mihi, quod nunc est! Niechaj mi będzie tak,
jak jest teraz! (H o r a t i u s)
Sit modus in rebus! Niech będzie zachowany
umiar!
Sit pro RATIone voluntas! Niechaj za rację
wystarczy wola! (I u v e n a 1 i s)

Sit saluti! Na zdrowie!
Sit tibi terra levis! Niechaj
będzie!

ci ziemia lekką

Sit venia verbo Niech mi wolno będzie powie
dzieć — Za pozwoleniem
Si VENTRI BENE, SI LÁTERI PEDIBUSQUE TUIS,
NIL PÓTERUNT DIVÍTIAE REGALES ÁDDERE Jeśli
brzuch, boki i nogi są w porządku, to niczego
więcej dać ci nie mogą bogactwa królów (H or a t i u s)
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Si vis amari, ama Jeśli chcesz być kochany,
kochaj sam (Seneca)
Si vis pącem, para bellum Jeśli chcesz pokoju,
gotuj się do wojny (Plato)
Si vis pacem, para iustítiam Jeśli chcesz pokoju
stosuj sprawiedliwość (napis na Pałacu Pokoju
w Hadze)

Si VITAE MÉRITIS RESPONDET GLORIA FAMAE,
NULLA TUOS ACTUS PÓTERIT ABOLERE VETÚSTAS
Jeśli zasługom życia równa odpowiada chwała,
nigdy czas nie zdoła zatrzeć czynów twoich

S.o. = Servus O3SERVantíssimus Najuniźeńszy
sługa
Sócietas leonina Lwia
z osłem) (A e s o p u s)

spółka

(spółka lwa

SOLAE FÂCIUNT VIRTUTES BEATUM Tylko Cnoty
czynią człowieka szczęśliwym

Sollícitae IUCUNDA OBLÍviA vitae Miłe zapo
mnienie o kłopotach życia (H o r a t i u s)
Sol

ómnibus

lucet

Słońce świeci wszystkim

SOMNUS TAMEN AÚFERT INTENTUM VÉNERI
Sen tłumi miłosne zamiary (H o r a t i u s)

SPECTATUM VÉNIUNT, VENIUNT SPECTENTUR UT
Przychodzą (kobiety do teatru), aby po
patrzeć, a zarazem, aby i na nie patrzono (O v i d i u s)

ipsae

Spei permultum, sed rei
dużo, ale realnego nic

nihil

Nadziei bardzo

Spemque metúmque Inter DÚBII Ludzie chwiejący
się między nadzieją i strachem (V e r g i 1 i u s)
SPERANDUM EST VIVIS, NON EST SEES ULLA SEPULTIS
Nadzieję mogą mieć żywi, dla zmarłych nie ma
nadziei
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Sl’ERAT INFESTIS, MÉTUIT SBCUNDIS ÁLTERAM
SORTEM BENE PRAEPARATUM PECTUS Człowiek jest
pełen nadziei w nieszczęściu, a obawia się odmia
ny w szczęściu (H o r a t i u s)
SPERNE

VOLUPTATES: NOCET EMPTA DOŁORE
Gardź rozkoszami: zła jest rozkosz
okupiona cierpieniem (H o r a t i u s)
voluptas

Spes

alunt

éxules

Spes cenática
(Plautus)
Spes

décipit

Wygnańcy żyją

Nadzieja

otrzymania

nadzieją
obiadu

Nadzieja zawodzi

Spes est miseria
słodsza nędza

dulcíssima

Spes sibi

Każdv wierzy w siebie

Spes

quisque

vana

Próżna

Nadzieja to naj

nadzieja

Spiritus flat, ubi vult Duch objawia się,
gdzie chce — Talent, zdolności są wrodzone,
nie nabywa się ich (Ewangelia wg Jana)
Spiritus movens Motor działania — Główna
sprężyna

SPIRITUS QUIDEM PROMPTUS EST, CARO AUTEM
Duch jest wprawdzie ochoczy, ale
ciało mdłe (Ewangelia wg Mateusza)

infirma

SPQR = Senatus
i lud rzymski

populusque

Romanus Senat

Spléndide mendax Wspaniały Kłamca (Ho
ra t i u s)
Spólia
ciela)

ópima

Obfite lupy (zdarte z nieprzyja
'■

Sq. = Sequens Następny
Sqq. = Sequentes Następni
Stabat Mater (Dolorosa) Stała Matka (Bo
lesna) (z pieśni religijnej)
i........ p

Stante

pede

Status in

Natychmiast — Na jednej nodze

statu

Państwo w państwie

Stare decisis (et non movere quieta) Stać
przy powziętych postanowieniach (i nie poruszać
tego, co ustalone)
Stat magni hóminis umbra Stoi (już tylko)
cień wielkiego imienia (L u c a n u s)
Status nascendi Stan powstawania, rodzenia się
Status praesens Stan obecny

Obecny stan rzeczy

Status

quo

Status

quo ante

Stan dawniejszy

Status quo ante
byl przed wojną
Stet pro ratione
wystarczy wola

Stan rzeczy,

bellum

voluntas

jaki

Niech za przyczynę

Stilus est óptimus magister dicendi Pisa
nie jest najlepszym nauczycielem wymowy (C ic e ro)
Stricte Dokładnie
Studium
mówienia

immane loquendi

Nienasycona chęć

Stulte, STUDe! Ucz się, głupcze!

Stultítia, etsi adepta est, quod concupivit,
NUNQUAM SE TAMEN SATIS CONSECUTAM PUTAT
Głupiec, jeśli nawet osiągnął to, czego pragnął,
nie jest zadowolony
Stultorum infinitus est numerus Głupich
jest poczet nieprzeliczony (Ecclesiastes)
Stultorum plena sunt ómnia Głupich pełno
wszędzie — Głupich nie sieją
Stultus
głupstwa
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stulta

lóquitur

Głupiec

plecie

Stupet IN títulis et imagínibus Niemieje wobec
tytułów i masek przodków (wobec wysoko po
stawionych) (H o r a t i u s)
Sua cuique fortuna IN manu
swój los w ręku
Sua

sponte

est

Każdy ma

Z własnej woli

Sua sunt, cuique vitia Wszystko ma swą
ujemną stronę — Każdy ma swoje wady
Suave mari magno Przyjemnie przy burzliwym
morzu (patrzeć z brzegu na trud wioślarzy)
(Lucretius)

Suae quisque fortunae faber Każdy
kowalem własnego losu (C a e s a r)

jest

SüÁviter in modo, fórtiter IN re Łagodnie
co do sposobu, stanowczo co do samej rzeczy —
Łagodnie, ale stanowczo
Sub

colore iuris

Pod pozorem prawa

Sub conditione Pod warunkiem

Sub

fide nóbili

Pod słowem honoru

Sub Iove frígido Pod zimnym Jowiszem —
Pod gołym zimnym niebem (H o r a t i u s)

Sub iúdice lis est Sprawa jeszcze w sądzie,
nie rozstrzygnięta
SuBLATA CAUSA TÓLLITUR EFFECTUS Z usunięciem
przyczyny ginie skutek

Sub

rosa

Pod różą — W dyskrecji

Sub secreto W tajemnicy
Sub signo (sigillo) confessionis Pod znakiem,
pod pieczęcią tajemnicy spowiedzi

Sub spécie aeternitatis Pod znakiem wieczno
ści — Z punktu widzenia wieczności (Spi
noza)
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SUB

spécie

Pod postacią — Pod pozorem

Sub utraque spécie Pod obiema postaciami
(chleba i wina)
SUCCURENDUM SEMPER PARTI MÁXIME LABORANTI
(est) Należy zawsze pomagać stronie będącej
w najcięższym położeniu

Sui Generis Swego rodzaju
Sui IURIS (homo) Człowiek będący w prawie,
dysponujący sobą

Summa sedes non capit duos Na najwyższym
stanowisku nie można pomieścić dwóch (S en e c a)
Summa cum laude
— Najchlubniej

Summa

facit

Z

najwyższą

pochwałą

Suma czyni — Razem to czyn:

Summa summarum Suma sum — Wszystko
razem — Wziąwszy wszystko pod uwagę (P 1 a ut u s)

Summo mane Wczesnym rankiem
Summum bonum Najwyższe dobre

Summum ius summa iniúria Najwyższe prawo
najwyższą krzywdą — Zbyt ścisłe przestrze
ganie prawa bywa największą nieprawością
(Cicero)
Sum, ut fiam Jestem, abym się stał

Sunt lácrimae
(V e r g 11 i u s)

rerum

Łzy są skutkiem czynów

Sunt puerí púeri, puerília tractant Dzieci
są dziećmi, więc sprawy traktują po dziecięcemu
Sunt sua cuique vítia Każdy ma swoje grzeszki

Suo QUISQUE MĘTU PERÍCULA MÉTITUR Każdy
mierzy niebezpieczeństwo własną miarą
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Supérflua non nocent Nadmiar nie szkodzi
(św. Augustyn)
Supra

Ponad siły (Horatius)

vires

Suprema

lex

Supremum
d i u s)

Najwyższe prawo

„vale”

Ostatnie „żegnaj” (O v i-

Surdo fábulam narras Głuchemu opowiadasz bajkę — Gadaj do ściany !
Sursum corda! W górę serca!

Sursum

cápita!

Do góry głowa!

Sus Minervam docet Świnia uczy Minerwę —
Nieświadomy daje rady biegłemu — Uczył
głupi mądrego (Plutarch)
Suspectum genus hoc scribendi Podejrzany to
redzaj pisarstwa (Horatius)

Sústine et ábstine Cierp i panuj nad sobą!
(dewiza stoików) (Aulus G e 11 i u s)
Suum CUIQUE Każdemu, co mu się należy (C ic ero)
Suus CUIQUE Mos Każdy ma swoje zwyczaje, przy
zwyczajenia

I

Tabula in naufragio Deska z rozbitego stat
ku — Ostatnia deska ratunku

Tabula rasa Czysta, nie zapisana tablica, karta
(Locke)

Tace, sed memento! Milcz, ale pamiętaj!
Tácito consensu Za milczącą zgodą
TÁCITUS PASCI SI POSSET CORVUS, HABERET PLUS
DAPIS ET RIXAE MULTO MINUS INVIDIAEQUE Gdyby
kruk mógł paść się w milczeniu, miałby więcej
żarcia i znacznie mniej sporów i zawiści (H or a t i u s)
TAedium vitae Wstręt do życia (Aulus Gel11 u s)

Talis PÁTER, TALIS FILIUS Jaki ojciec, taki syn
Tam in toga,
jak i na wojnie

quam in sago

Tak w radzie,

Tandem aliquando Nareszcie

Tandem bona causa triumph at Wreszcie słusz
na sprawa zwycięża — Oliwa sprawiedliwa
Tandem vicisti, Galilaee! Ostatecznie zwy
ciężyłeś, Galilejczyku! (rzekome ostatnie słowa
J. Apostaty)
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Tangentem cáccabi máculat fuligo vetusti
Stary garnek smoli tego, kto go dotyka — Nie
dotykaj garnka, to się nie usmolisz!

Tanta vis probitatis est, ut eam étiam in
Hoste DiLiGAMUS Takie ma znaczenie uczciwość,
że szanujemy ją nawet u przeciwnika
Tantae molis erat romanam cóndere gentem
Tak trudne były rzymskiej wielkości początki —
Tyle trudu wymagało stworzenie wielkiego
dzieła

Tanti est, quantum habet Tyle wart, ile ma,
ile posiada
Tantum scimus, quantum memoria tenemus
Tyle wiemy, ile zostaje w pamięci, ile pamię
tamy
Tarde venientibus ossa Dla spóźniających
się — kości — Kto. późno przychodzi, sam sobie
szkodzi
Taxa laborum Należność za przygotowanie
lekarstwa (w taksie aptekarskiej)

Te tua, me delectant mea Tobie sprawia przy
jemność twoje, mnie moje
Theatrum virtutis CONSCIÉNTIA Sumienie jest
widownią cnoty
Te Deum laudamus Ciebie, Panie, chwalimy
Telum imbelle sine ictu Pocisk bezsilny, bez

siły ciosu
Temperántia est custos vitae Umiarkowanie
jest strażnikiem życia

Temperata fortuna óptima Szczęście umiar
kowane najlepsze

Témpora labuntur tactisque senéscimus annis
Czas mija nieznacznie, stopniowo, i starzejemy
się wraz z mijającymi latami (O v i d i u s)
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Témpora mutantur et nos mut amur in illis
Czasy zmieniają się i my zmieniamy się wraz
z nimi

TÉMPORI CEDERE ID EST NECESSITATI PARERE
Ustępować przed okolicznościami, to znaczy
ulegać konieczności
TÉMPORI CEDERE SEMPER SAPIENTIS EST HÁBITUM
Dostosowanie się do okoliczności zawsze ucho
dziło za cechę człowieka mądrego
Témporis filia
(okoliczności)

veritas

Prawda jest córą czasu

Tempus edax igitur praeter nos ómnia perdit
Żarłoczny czas niszczy wszystko prócz nas
Tempus edax
(O V i d i u s)

rerum

Czas pożeracz wszystkiego

Tempus est óptimus magister
najlepszy nauczyciel życia '

vitae

Czas to

Tempus fugit Czas ucieka

Tempus veritatis

filia

Czas córą prawdy

Tenax requirit PPÓD1GUM Ciułacz szuka rozrzutnika

TÉNBO TE, África! Mam cię, Afryko! (Sueto
nius — słowa Cezara pod Hadrumetum)
Tentanda ómnia Trzeba wszystkiego
wać (H. Sienkiewicz)

próbo

Tźrminus ad quem Czas, do którego się oblicza,
ceł, punkt końcowy
Términus
nastąpiło

ante quem

Terminus
czyna

a quo

Czas, przed którym coś

Data, od której coś się za

Términus post quem Czas, od którego coś się
oblicza, zaczyna coś się obliczać
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Terminus teciinicus Wyrażenie fachowe
Ląd stały

Terra

firma

Terra

incógnita (ignota)

Ziemia nieznana

Terra ubi leones Ziemia, gdzie są lwy — Teren
niebezpieczny

Terrae

filius

Syn ziemi

Tertio Po trzecie

Tertium comparationis Trzecia rzecz służąca
za miarę porównania dwu innym
Tertium datur Jest trzecie wyjście
Tertium non datur Trzeciego wyjścia nie ma

Tertium quid Coś trzeciego, pośredniego
Tertius gAudens Trzeci uradowany — Gdzie
się dwóch hije, tam trzeci korzysta

Testamentum
dobroczynne

ad

pias

cAusas

Zapis na cele

Testimónium paupertatis Świadectwo ubóstwa

(w przen. dowód ubóstwa umysłowego)
Testis unus,
żaden świadek

testis nullus

Jeden świadek,

Testudo intra tegumen tuta est Żółw jest
bezpieczny w skorupie (Livius)
Tetigisti acu Dotknąłeś igłą — Trafiłeś w se
dno
Tibi et igni Dla ciebie i ognia (przeczytaj i za
raz spal!)
Tibi me virtus tua facit amicum Cnota twoja
uczyniła mnie twoim przyjacielem

Timeo DAnaos et don a ferentes Boję się Danaj ów (Greków), nawet gdy przynoszą dary
(V e r g i 1 i u s)

210

-

Timor

ófficit

Strach stoi na przeszkodzie

T. MATURITATIS = TESTIMÓNIUM MATURITATIS
Świadectwo dojrzałości

TOLLATUR ABUSUS, MÁNEAT USUS Po usunięciu
nadużycia niechaj pozostanie używanie
Tolle, lege! Weź i czytaj!

Tolle pecúniam, bella sustúleris Usuń pie
niądze, usuniesz wojnę (Quintilianus)
Tota huius mundi concordia ex discórdiis
Cala harmonia tego świata składa się
z elementów sprzecznych (Sen e c a)
constat

Tota philosophorum vita commentátio mor
tis est Całe życie filozofa to rozmyślania o śmier
ci (Cicer o)
Totius polóniaf. urbs celebérrima Najsław
niejsze miasto całej Polski
Totus mundus agit histrionem Cały świat gra
jakąś rolę (napis na teatrze im. Szekspira w Strat
fordzie)
T. PAUPERTATIS = TESTIMÓNIUM PAUPERTATIS
Świadectwo ubóstwa (w przenośni umysło
wego)

Tráhimur omnes studio láudis Wszystkich
nas pociąga pragnienie chwały
Trahit suaquemque VOLUPTAS Każdym kierują
jego namiętności, każdego pociągają inne przy
jemności — Każdy ma swoje zamiłowania (V e rg i 1 i u s)

Traiéctio verborum Przestawienie słów — Zły
układ słów
Tres fáciunt Collegium Trzej tworzą zespół
(zdolny do decyzji)
Tréuga dei Pokój boży

14*
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Tribunus factus, serva órdinem Zostaies try
bunem (wojskowym), to pilnuj szyku!
Triste lupus stábulis Wilk to rzecz zgubna
dla stajni — Wilk postrachem stajni
Truditur dies die Dzień goni za dniem (H or a t i u s)

T. t. = toto título Z pełnym tytułem

Tu autem A ty (co na to) ?
Tu AM IPSE TERR AM CALCA! DepCZ po SWOjej
ziemi! — Nie wtrącaj się do cudzych spraw!
Tuis TE ping AM colóribus Odmaluję ciebie
twoimi barwami (takimi, jakimi sobie życzysz)

Tu NE CEDE MALIS, SED CONTRA AUDÉNTIOR ITO
Nie ulegaj złu, lecz staw mu odważnie czoło!
Túnica propior pállio Tunika bliższa płaszcza
— Bliższa koszula ciału (Plautus)

Tu pulmentária quaere sudando Nabieraj
apetytu przez pracę w pocie czoła (H o r a t i u s)
Tu quoque! Ty także!
Tu quoque, mi fili brute? Ty także, mój synu
Brutusie ? (rzekome słowa Cezara)

Turbator

chori

Śpiewak mącący

zgodność

chóru
Tu RÉGERE IMPERIO PÓPULOS, ROMANE, MEMEN
TO — HAE TIBI ERUNT ARTES — PACISQUE
IMPÓNERE MOREM, PÁRCERE SUBIECTIS ET DEBELL ARE
superbos Pamiętaj, Rzymianinie, że twoja sztuka—
to władne kierowanie narodami, narzucanie
pokojowych obyczajów, oszczędzanie podbitych
i podbijanie pysznych (V e r g i 1 i u s)

Turgor

vitalis

Jędrność ciała

Turpe est Aliud loqui, Aliud sentire Hańbą
jest co innego mówić, a co innego czuć
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Tu si HIC SIS, áliter sentías Gdybyś tu był,
myślałbyś inaczei (T e r e n t i u s)
Tuta et párvula laudo, cum res defíciunt
Gdy brak środków, chwalę bezpieczne drobnostki
(H o r a t i u s)

Tuta timens Bojący się nawet tego, co bezpie
czne (V e r g i 1 i u s)
Tuum fac nec RESPÍciAS Finem! Rób swoje i nie
patrz końca! (J. Żuławski)

Ubérrima
zamiary

fides

Obfita, dobra wiara — Uczciwe

Ubi arma sonant... Gdzie rozlega się szczęk
oręża... (A. Mickiewicz)
Ubi bene, ibi patria Gdzie dobrze, tam ojczyzna
(Cicero)
Ubi crux, ibi lux Gdzie krzyż, tam zbawienie —
Gdzie cierpienie, tam i nadzieja

Ubi deest peplum, non f.st perfectum gáudium
Gdzie brak kiecki, tam nie ma pełnej radości —
Nie ma pełnej przyjemności bez niewiast

213

Ubi est concordia, ibi est victoria Gdzie
zgoda, tam i zwycięstwo — Zgoda buduje, nie
zgoda rujnuje

Ubi est conféssio, ibi est remíssio Gdzie jest
przyznanie się, skrucha, tam i przebaczenie

Ubi ius incertum, ibi ius nullum Gdzie prawo
niepewne, tam w ogóle nie ma prawa
Ubi lex, ibi poena Gdzie jest prawo, tam i kara
Ubi mel, ibi fel Gdzie miód, tam i żółć

Ubi

onus, ibi sonus

Gdzie ciężar, tam jęk

Ubi opes, ibi ■ amici Gdzie jest bogactwo, tam
są i przyjaciele (Pa c u v i u s)

Ubi ordo déficit, nulla virtus súfficit Gdzie
brak porządku, tam żadna cnota nie wystar
czy
Ubi

pus, ibi incísio

Gdzie ropa, tam cięcie

Ubi sócietas, ibi ius Gdzie społeczeństwo, tam
musi być i prawo
Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia Gdzie ty, Gajusie,
tam i ja Gaja — Gdzie ty panem, tam ja panią
(słowa wypowiadane przez kobietę przy zawiera
niu małżeństwa w imperium rzymskim) (Plu
tarch)

Ubi uber, ibi tuber Gdzie wymię, tam guz
Nie ma róży bez kolców

—

U.i. = Ut infra Jak niżej

U. i. D. — Utríusque iuris doctor Doktor
obojga praw (cywilnego i kanonicznego)

Ultima
ment

ratio

Ostatni

(decydujący)

argu

Ultima ratio regum Ostatni argument kró
lów (siła zbrojna) (napis na działach za Lud
wika XIV)
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Ultima Thule Najdalsza wyspa (leżąca gdzieś
na krańcu świata) — Ostateczne granice, kres
czegoś (V e r g i 1 i u s)
Ultimum refúgium Ostatnia ucieczka
ULTRA CAPTUM Więcej, niż rozum może objąć

Ultra posse nemo obligatur Nikt nie ma
obowiązku czynić więcej, niż może
Ultra vires Ponad siły

Umbram

suam timet

Boi się własnego cienia

Una harum última (hora) Jedna z nich osta
tnia (godzina) (napis na zegarkach)
Unanímiter Jednomyślnie, zgodnie
Una salus victis nullam sperare salutem
Jedynym latunkiem dla zwyciężonych — nie
spodziewać się ratunku

Una

voce

Unde et

Jednogłośnie
quo?

Skąd i dokąd?

Unde venís et quo tendis? Skąd przybywasz
i dokąd dążysz?
Ungas villanum, pólluet ille manum Namaść
chłopa masłem (piżmem), on gnojem śmierdzi

Unguibus et rostro Pazurami i dziobem—Z całą
energią (w przenośni)
Unita

durant

Unitis

viribus

To, co zjednoczone, trwa

Wspólnymi siłami

Universae pecúniae NAUFRÁGIUM
wszystkie pieniądze

feci

Straciłem

Universitas litterarum Uniwersytet — Ogół
nauk wykładanych w uniwersytecie

Universitas non delinquit Ogół nie dopuszcza
się przewinienia — Czyn spełniony przez ogół
nie jest przewinieniem
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Uno

Jednym, nieprzerwanym działaniem

actu

Uno ánimo Jednomyślnie
Uno crine tráhitur voluntárius Ochotnika
można ciągnąć za jeden włosek— Wobec ochotnika
nie jest potrzebny przymus

Uno

ictu

Uno

ímpetu

Jednym uderzeniem, ciosem

Jednym uderzeniem, natarciem

Unum et idem, unum idemque Jedno i to samo —
Jednakowo
Unum
Unum

et

necessárium

post álterum

Jedno, ale konieczne

Jedno po drugim

Unum pro multis dábitur
za wiele — Jeden za wielu
Unum

sed

caput

Jedna głowa

Leonem Jednego, ale lwa (trzeba)

UNUS HOMO NOBIS CUNCTANDO RESTÍTUIT REM
Jeden człowiek odwlekaniem rozstrzygnięcia
przywrócił nam rzeczpospolitą (Cicero)

Unus multorum Jeden z wielu (przeciętnych)
(H o r a t i u s)
Unus pro multis Jeden za wielu (V e r g i 1 i u s)
Unus testis nullus
żaden świadek

testis

Jeden świadek to

Urbi et orbi Miastu (Rzymowi) i światu (błogoslawieńs.two papieskie)
Urbs aeterna Wieczne miasto (Rzym) (T i b u 11 u s)
Urgens Pilne
Urget diem nox et nox DiEM Noc popędza
dzień, a dzień noc (H o r a t i u s)

U.s. = Ut

séquitur

Jak dalej

U.s. = Ut supra Jak wyżej
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Usque

ad finem

Aż do końca

Usque ad nauseam Aż do znudzenia

Usque ad necem Aż do śmierci — Na śmierć
Usurpátio IURIS Przywłaszczenie
wa

Usus est magister
wszystkiego

rerum

sobie pra

Praktyka nauczycielem

Usus est tyrannus Zwyczaj tyranem, wywiera
przymus
Usus est UNUS legum corrector
jest jedynym korektorem prawa

Zwyczaj

Usus LOQUENDI Sposób mówienia — Biegłość
w mówieniu — Zwrot mowy
Usus magister est ÓPTiMus Doświadczenie
(wprawa) jest najlepszym nauczycielem (Cice
ro)
Ur AGRICULTURA SANIS HOMÍNIBUS ALIMENTA,
SIC MEDICINA AEGRIS HOMÍNIBUS SANITATEM
PROMITTIT Jak rolnictwo daje zdrowym ludziom
pożywienie, tak medycyna rokuje chorym zdrowie
zC e 1 s u s)
UT ÁLIQUID FECISSE VIDEAMUR (UT ÁLIQUID
fíeri videatur) Aby się wydawało, że coś się
zrobiło (robi) — Aby zachować pozory (Lactant i u s)

Ut desint vires, tamen est laud anda voluntas
Chociaż brak sił, jednakże chwalebna jest chęć
(O v i d i u s)

Ut exemplum DOCET Jak uczy przykład

Ut

fábula docet

Jak uczy bajka

Ut fama fert Jak wieść głosi

Ut fata trahunt Jak losy zrządziły — Na
los szczęścia
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Uti doctis placet Jak się uczonym zdaje —
Jak twierdzą uczeni
Ut habeas quietem, perde ÁLIQUID Dla osiągnię
cia spokoju warto coś stracić
Utile cum dulcí (mixtum) Pożyteczne połączone
z przyjemnym
Utinam falsus vates sim! Obym był fałszywym
prorokiem! (Livius)
Utinam ita velint
niebianie!

súperi!

Oby tak chcieli

populus Romanus unam cérvicem
O, gdyby lud rzymski miał tylko jeden
kark! (Suetonius)

Utinam

haberet!

Ut

infra

Jak niżej

Uti possidetis Jak posiadacie — Według obecnego
stanu posiadania — W obecnych granicach (for
muła prawna utrzymująca obecny stan posia
dania)

Uti

Ut

séntio, ita dico
mos

Jak czuję, tak mówię

EST Według

zwyczaju (I u v e n a-

1 i s)
Ut

retro

Jak na poprzedniej stronie

Utrum placet, súmite Wybierajcie z dwojga,
co się wam podoba (Livius)

Ut SALUT ABIS, ITA SALUTÁBERIS Jak DOWÍtasz, tak ciebie powitają — Jak ty komu, tak
on tobie

Ut sementem féceris, ita metes Jak posiejeśz,
tak i zbierzesz — Jaki siew, taki plon
Ut séquitur Jak następuje, jak dalej
Ut SI CAECUS ITER MONSTRARE VELIT Jak
gdyby ślepy chciał wskazać drogę (H o r at i u s)
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Ut sis nocte levis, sit tibi cena brevis Jeżeli
chcesz w nocy dobrze się czuć, jedz malo
wieczorem
UTRUMNE DIVÍTIIS HÓMINES AN SINT VIRTUTE
BEATi ? Czy ludziom przynosi szczęście bogactwo,
czy cnota ? (H o r a t i u s)

Ut tuus est mos Jak to jest w twoim zwyczaju
(H o r a t i u s)
Ut vincas, disce patii ut vivas, disce morí
Jeżeli chcesz zwyciężać, ucz się wytrwałości,
cierpliwości, jeżeli chcesz żyć, ucz się umierać
Ut vivas, ígitur vígila! Jeżeli chcesz żyć,
uważaj, bądź ostrożny! (H o r a t i u s)

Vac AT Miejsce wolne

Vacua vasa plúrimum
czynia najwięcej brzęczą

sonant

— Puste na

VÁcui dies Dni wolne (od paroksyzmu choroby)

Vácuum Próżnia — Miejsce próżne

VÁcuus MiHl venter crépitât Burczy mi w pu
stym brzuchu — Kiszki marsza grają
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V. = Vertatur, vel
albo odwróć, patrz

verte,

vide

Odwróć,

V. = Vide Patrz — Zobacz

Vade

foras!

Vade

in pace

Idź precz!
Idź w pokoju

Vade mecum Chodź ze mną (wademekum —
tytuł przewodnika)

Vade retro, satanas! Odstąp, szatanie! (Ewan
gelia wg Marka)

Vade, vale, cave, ne títubas mandátaque
FRANGAS Idź, żegnaj, bacz, abyś się nie potknął
i nie spełnił polecenia (H o r a t i u s)
Vae

mihi!

Biada mi!

Vae mísero mihi! Quanta de spe decidí Biada
mnie nieszczęsnemu! Z jakich wyżyn nadziei
spadlem (T e r e n t i u s)
Vae

soli!

Vae

victis!

Biada samotnemu!
Biada zwyciężonym! (Livius)

Vale! Bądź zdrów!
VÁLEANT CIVES MEI, SINT INCÓLUMES, SINT FLORENTES, Sint BEATi Niechaj ziomkowie moi będą
silni, bezpieczni, szczęśliwi

VÁLEANT curae! Niechaj
Precz z troskami!

żegnają troski! —

Válete! Bądźcie zdrowi!
Vale

et

me

ama!

Bądź

zdrów

i

kochaj

mnie!

Vale

Vana

et memor sis mei

imago

Żegnaj i pamiętaj o mnie

Zmora — Mara — Cień zmar

łego

Vana

sine

vîribus ira est

Próżny gniew bez

siiy
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Vánitas vanitatum et ómnia vánitas Marność
nad marnościami i wszystko marność

Vare, Vare, redde mihi legiones! Wamsie,
Wamsie, zwróć mi moje legiony! (słowa cesarza
Oktawiana Augusta po bitwie w lesie
Teutoburskim)
Varia Rozmaitości

VÁRIAE SONT RERUM figdrae Różne są układy
rzeczy — Różnie się rzeczy układają

Variátio

delectat

Zmiana raduje

Várietas delectat Rozmaitość bawi ÍPli a ed r u s)

Várium

et mutábile

Śf.mper FÉMINA Niewiasta

jest zawsze isiotą niestałą, zmienną (Vergil ius)
Varsavianum (1, mn Varsaviana) Druki doty
czące Warszawy

Vasa inania plúrimum
robią najwięcej hałasu

sonant

Puste naczynia

Vaticínia post eventum Przepowiednia
wydarzeniu — Musztarda po obiedzie

po

Vel Albo
VEL PECCÁNTIBUS VIRTUTIS SPÉCIES PRIMA IUCUNDA
est Nawet grzesznikom miła jest dawna postać
cnoty

Vel sapientíssimus errare POTEST I najmądrzej
szy może się mylić

Velle non DÍsciTUR Nie można się nauczyć
chcieć
Velóciter, faciliter Szybko, łatwo — Kto się
pośpieszy, ten na tym skorzysta
Velut aegri sómnia Jak sny chorego (metafora
Horacego odnosząca się do książek napisanych
chaotycznie) (H o r a t i u s)
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VENDERE CUM POSSIS CAPTIVUM, OCCÍDERE NOLI
Jeśli możesz sprzedać jeńca, nie zabijaj go
(H o r a 11 u s)

Venia
tności

aetatis

Zwolnienie od warunku pełnole-

Venia DCCENDI (legendi) Zezwolenie na wykła
danie, nauczanie (na wyższej uczelni)
Venia primum dminqubnti Przebaczenie dla
dopuszczaiącego się występku po raz pierwszy
Venia

sit

Niech będzie wolno — Za pozwoleniem

VÉNIA studiorum Zwolnienie od nauk i egzami
nów -wymaganych przed otrzymaniem jakiegoś
utzędu

Veni, Creator
Stwórco!

spiritus!

Przybądź

Duchu

Venit morbus eques, suevit ábire pedes Choroba
przybywa konno (szybko), a odchodzić zwykła
pieszo (powoli)

Veni, vidi, vici Przybyłem, zobaczyłem, zwy
ciężyłem (Tak zwięźle zawiadomił Cezar senat
o bitwie pod Zelą)
Venter caret áuribus Brzuch nie ma uszu —
Słowami nie nasyci się brzucha (Seneca)
Ventis

loqueris

Mówisz na wiatr

Ventrem nimis replere nocet Zbytnie prze
pełnianie żołądka jest szkodliwe (Celsus)
Verae amicítiae sempiternae sunt Prawdziwa
przyjaźń jest wieczna
Verba et voces praeteréaque
i słowa, nic ponadto

nihil

Słowa

Verba movent (docent), exempla trahunt
Słowa wzruszają (uczą), przykłady pociągają —
Lepszy przykład niżli rada
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Verba non
niem

sunt verbera

Słowa nie są uderze

Verba nullo prétio emuntur Słów nie
kupuje się za żadną cenę — Dobre słowa nic
nie kosztują
Verba praescripta Słowa z góry polecone,
wskazane
Verba
kręcone

prave

detorta

Słowa złośliwie prze

Verba res séquitur Czyn idzie w ślad za słowa
mi — Słowo pociąga za sobą czyn
Verba veritatis Słowa prawdy (użyte w zna
czeniu nagany lub wyrzutu)

Verba volant,
pismo pozostaje
Verbi

Verbo,

cáusa

Słowa ulatują,

Dla przykładu

nomine

Verbum
honoru

scripta manent

Na pozór, a nie w rzeczywistości

nóbile

Słowo szlacheckie — Słowo

Verbum nóbile debet esse stäbile
honoru powinno być dotrzymywane

Słowo

Vere scire EST per cáusas scire Prawdziwa
wiedza jest wiedzą przyczynową
Véritas non QUAERIT
potrzebuje aniołów

ángelos

Prawda nie

Véritas ódium PARIT Prawda (szczerość) budzi
nienawiść
VÉRITAS PRÉMITUR, NON OPPRÍMITUR Prawdę
można uciskać, ale nie zdławić

Véritas vitae eSt viÁTicuM CARÍssiMUM Prawda
jest najcenniejszym podarkiem na drogę życia
Vérsio interline aris Treść umieszczona mię
dzy wierszami — Czytaj między wierszami
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(folio) Na odwrotnej stronie (kartki)

Verso

Vertatur albo

verte

Odwrócić (kartkę)

Verum est, ut bonos boni
że zacni kochają zacnych

diligant

Jest prawdą,

Vestes discinctae, discinctus ánimus
chełstana szata, rozchełstana dusza

Roz

Vestigia

mnie

terrent

me

Ślady (innych)

odstraszają (H o r a t i u s)
Vestís

Szata zdobi człowieka

virum facit

Vetérrimus hómini óptimus amicus est Naj
starszy przyjaciel jest najlepszy — Stara miłość
nie rdzewieje

Veto Nie pozwalam
Vexat censura columbas Cenzura nęka go
łębie — Wiesza się drobnych złodziei (I u ve
na 1 i s)
Via CRUCis vía lucís Droga krzyżowa drogą
światła (zbawienia)

Via

doloris

Via

facti

Via

média

Droga cierpienia, krzyżowa

Na drodze czynu — Czynnie
Droga pośrednia

Via NATURALI Drogą naturalną

Via

negationis

Via trita via
pieczna
Vice

versá

Przez zaprzeczenie

tuta

Droga utarta to droga bez

Na odwrót — Nawzajem

ViciNus bonus
ogromne dobro

ingens

bonum

Dobry sąsiad

ViciSTl, Galilaee! Zwyciężyłeś, Galilejczyku!
VlCIT Zwyciężył
Viens HONOS Cześć zwyciężonym

15*—Łacina na co dzień
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Victis gloria Chwata zwyciężonym
VlCTRIX CAUSA DEIS PLÁCUIT, SED VICTA CATONI
Sprawa zwycięska podobała się bogom, prze
grana — Katonowi (L u c a n u s)
ViCTUM date! Dajcie jeść! — Dajcie jałmużnę!
(H o r a t i u s)

ViCTUS ET AMICTUS Wyżywienie i przyodziewek

VÍDEANT CÓNSULES, NE QUID DETRIMENTI RES
Niechaj konsulowie baczą, aby
państwo nie poniosło jakiegoś uszczerbku

pública cápiat

Vide,
Vide

cui fide

infra

Bacz, komu ufać

Patrz niżej

Vide Zobacz

Vídeo LUPUM Widzę wilka — O miku mowa,
a wilk tuż
VÍDEO MELIORA PROBOQUE.. DETERIORA SEQUOR
Widzę i pochwalam to, co lepsze, lecz wybieram
gorsze (O v i d i u s)

Vide supra Fatrz wyżej

Vidi Widziałem.
Vi

et

ARMis Gwałtem i zbroinie

Vigilántibus leges sunt scriptae Prawa są
pisane dla przezornych, czujnych — Aby strzec
swych praw, trzeba być czujnym
Vile donum,
wdzięczność

vilis

grátia

Mały dar, mała

VÍLIUS ARGENTUM EST ÁURO, VIRTÚTIBUS ÁURUM
Srebro jest pospolitsze od złota, złoto od cnoty
(H o r a t i u s)
Vi man D ATI Z mocy rozkazu — Z upoważ
nienia

Vim vi
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repéllere

LiCEi Gwałt odpierać gwałtem

Vina bibunt hómines, animália cetera fontes
Ludzie piją wino, pozostałe zwierzęta wodę
źródlaną
Vinafere dulces oluere mane Camenae Bodaj
by słodkie muzy od rana pachniały winem (Ho
ra t i u s)

VÍNCERE ET VICTORIA UTI NON IDEM EST Zwyciężać
i korzystać ze zwycięstwa to nie to samo
VÍNCERE SCIS (HANNIBAL), VICTÓRIA UTI NESCIS
Umiesz zwyciężać (Hannibalu), ale nie umiesz
wykorzystać zwycięstwa (Livius)
Vincula da linguae vel tibí víncla
Zwiąż język albo on ciebie zwiąże

dabit

VlNCUNTUR MOLLI PÉCTORA DURA PRECE Pokora
zmiękcza twarde serca

Vindicta

hóminem

consequetur

sceleratum

aliquando

Zemsta dosięgnie kiedyś zbrod

niarza

Vino péllite curas Winem rozpraszajcie troski
(H o r a t i u s)
Vinum lac

senum

Wino to mleko starców

Vinum laetificat cor Wino rozwesela serce —
Na frasunek dobry trunek
Violenta non durant Gwałty nie trwają długo
Violentum

stuprum

Zgwałcenie — Zhańbienie

Vi PRAESÍDII Z prawa
wodniczącemu

przysługującego prze

Vl RESCRIPTI Z mocy rozkazu, rozporządzenia
VlR BONUS ET SÁPIENS NON IGNORAT, QUID DIS
TENT aera LUPiNis Mąż prawy i mądry wie
dobrze, jaka jest różnica między pieniądzem
i liczmanem (odróżnia prawdę od fałszu) (H or a t i u s)

15*
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Vir bonus semper tiro Człowiek prawy jest
zawsze nowicjuszem (jest zawsze oszukiwany)
Vires acquirit eundo Idąc nabiera sił, po
tężnieje (plotka) (V e r g i 1 i u s)

ViRGiNiBUS

puerisque canto

Śpiewam dziew

czętom i chłopcom (H o r a t i u s)

Virgo

intacta

Dziewica (C a t u 11 u s)

Víribus UNITIS Połączonymi siłami

ViRI FORTIS EST NE SUPPLÍCIIS QUIDEM MOVERI
Człowiek mocny nie wzrusza się nawet mękami

ViRiTiM Wszyscy co do jednego
VlRTUS AMICÍTIAM ET GIGNIT ET CÓNTINET Cnota
rodzi i utrzymuje przyjaźń

VlRTUS ÉADEM IN DEO AC HÓMINE EST Ta sama
cnota cechuje boga, co i człowieka
VlRTUS EST MÉDIUM VITIORUM ET UTRIMQUE
REDUCTUM Cnota stoi jakby pośrodku występków
i z obu stron jest od nich odgrodzona (H o r at i u s)

VlRTUS EST VÍTIUM FÚGERE ET SAPIÉNTIA PRIMA
STULTITIA CARUISSE Cnotą jest unikanie wy
stępku, a początkiem mądrości brak głupoty
(Hora t i u s)
VlRTUS nihil ÉXPETIT PRAEMii Cnota nie wy
maga żadnej nagrody

VlRTUS

nobílitat

Cnota daje szlachectwo

VlRTUS NULLAM MERCEDEM PÓSTULAT Cnota nie
żąda zapłaty
VlRTUS post NUMMOS Najpierw pieniądze, potem
cnota — Pieniądz ważniejszy od cnoty (ironicznie)
(H o r a t i u s)
VlRTUS SOLA HÓMINES BEATOS
cnota czyni ludzi szczęśliwymi
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REDDIT Tylko

VlRTUTES NUNQUAM QUERUNTUR SE ESSE RELI
CTAS Cnoty nigdy nie skarżą się, że są opuszczone
Virtuti Militari Cnocie żołnierskiej
odwagę (krzyż wojskowy)

—

Za

Virtuti ómnia parent Wszystko jest posłuszne,
ulega cnocie (S a 11 u s t i u s)
Vis

Siła zbrojna

armata

Vis attractiva Siła przyciągająca

Vis

Siła odśrodkowa

centrífuga

Vis centrípeta Siła dośrodkowa
Vis cómica Siła komizmu

Vis consílii expers mole ruit sua Siła pozba
wiona rozwagi załamuje się pod własnym cię
żarem — Gniew bez zastanowienia jest bezsilny
(H o r a t i u s)
Vis

legis

Siła prawa

Vis maíor Siła wyższa

Vis medicatrix
tury (przyrody)

naturae

Siła uzdrawiająca na

Vis probandi Siła dowodów

Vis

repulsionis

Vis vi
Vis

Siła odpychająca

repÉllitur

vitalis

Gwałt odpiera się gwałtem

Siła życiowa

Visum repertum Widziano, znaleziono (obdukcja
lekarska, sądowa)
Vita brevis,ars longa Życie trwa krótko, sztuka
długo (Hippocrates)

Vita

brevis,

ars

longa,

tempus

praeceps,

EXPERIMENTUM PERICULOSUM, IUDÍCIUM DIFFÍC1LE
Życie krótkie, sztuka długotrwała, sposobność
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przemijająca, doświadczenie niebezpieczne, sąd
trudny (Hippocrates)

Vita sine
śmierć

lítteris mors est

Życie bez nauki to

Vitae, non scholae discendum
uczyć dia życia, nie dla szkoły

est

Trzeba się

Vitae sal amicítia Solą życia jest przyjaźń —
Przyjaźń okrasą życia
V it am impenderé vero Życie poświęcić dla prawdy
(I u V e n a 1 i s)
VlTAM SÁEPIUS REGI FORTUNA QUAM SAPÍENTIA
Życiem częściej kieruje los niż rozum
Vi TESTAMENTI Z mocy testamentu

Vitia AETATis Błędy właściwe wiekowi

Vitia sine praeceptore discuntur Występków
uczymy się bez nauczyciela
Vitus sine nemo náscitur Nikt nie rodzi się bez
wad (H o r a t i u s)
Vitupéria stultorum laus
przez głupca jest pochwałą

est

Nagana udzielona

Vivant! Niech żyją!
Vivat! Niech żyje!
Vivat academia, vivant professores! Niech
żyje akademia, niechaj żyją profesorowie! (z pieś
ni studenckiej)
Vivat,
kwitnie!

crescat,

Vivat Ioannes

flóreat!

dux

Niech żyje, wzrasta,

— Niechaj żyje wódz Jan!

H. Sienkiewicz)

Vivat nostra cívitas, vivat, crescat, flóreat!
Niech żyje nasze państwo, żyje, rośnie, kwitnie!
Viva

vox docet

Żywe słowo uczy
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Vive memor, quam sis aevi brevis Żyj pamię
tając, jak krótkowieczny jesteś (H o r a t i u s)
praetéritis, lóquere verbis
Żyj według starych obyczajów,
mów, jak się to nowemu światu podoba

Vive

móribus

praesćntibus

Vívere in diem Żyć z dnia na dzień — Trwonić
życie, marnować
r

Vívere militare

est

Życie to walka (Seneca)

Vívere naturae si convenienter oportet
PONENDAEQUE DOMO QUAERENDA EST ÄREAPRIMUM,
NOVISTINE LOCUM POTIOREM RURĘ BEATO? Jeśli
ma się żyć zgodnie z naturą i gdy ma się szukać
miejsca na zbudowanie domu, to czy znasz
lepsze nad wieś szczęśliwą ? (H o r a t i u s)
VÍVITE FORTESFÓRTIAQUE ADVERSIS OPPÓNITE PÉCTORA rebus Żyjcie dzielnie i dzielną piersią prze
ciwstawiajcie się przeciwnościom! (H o r a t i u s)

Vívete

laeti!

Żyjcie wesoło!

Vívete, ventres!
(L u c i 1 i u s)

Pozdrawiam

was, brzuchy!

Vivos voco, mórtuos plango, fúlgura fr an go
Zwołuję żywych, opłakuję umarłych, pioruny
kruszę (napis na starych dzwonach)
Vix

credo

Nie do wiary

VixiT Żył — Życia dokonał
Vix tempero MÁNIBUS Ledwie hamuję ręce —
Ręka mnie świerzbi

Volens

nolens

Volente

deo

Chcąc nie chcąc

Z wolą Boga — Jeżeli Bóg zechce

VOLENTEM DUCUNT, NOLENTEM TRAHUNT Los
chcącego prowadzi, opierającego się wlecze
(Seneca)

232

Volenti non fit iniúria Chcącemu nie dzieje
się krzywda (Domitius U 1 p i a n u s)
Volúmina

legum

Księgi praw

Voluntario nihil
ma nic trudnego

difficile

Voluntas regís suprema
wyższym prawem

— Dla chcącego nie

lex

Wola króla naj

VOLUPTAS SEMOVENDA EST, QUANDO AD MAJORA
QUAEDAM NATI SUMUS Trzeba wyrzec się roz
koszy, jeżeli jesteśmy stworzeni do wyższych
celów
Vos válete et plaúdite! Żegnajcie i klaszczcie
(formułka oznaczająca koniec przedstawienia)
(T e r e n t i u s)
Votum separatum Zdanie odrębne — Odrębny
wniosek (zdanie mniejszości odmienne od wnio
sku większości)
Vox

Glos ostry, wysoki

acuta

Vox angélica Glos anielski (nazwa piszcza
łki w organach o miękkim, delikatnym brzmie
niu)

Vox AUDITA LATE!, LÍTTERA SCRIPTA MANET
Słowo usłyszane jest niewidoczne, litera napisana
pozostaje íawna
Vox CLAMANTIS IN DESERTO Glos wołającego
na puszczy (Ewangelia wg Mateusza)
Vox coELESTis Glos niebiański

Vox, vox,
ponadto

praetérea nihil

Vox média
nymi)
Vox

níhili

Wyraz

Słowa, słowa i ni:

pośredni

(między

skraj

Wyraz znikąd (chochlik drukarski)

Vox PÓPULi, vox DEI Glos ludu to głos Boga
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Vos üNius, vox
głos

nui.ius

Glos jednego to żaden

Vox Humana Głos ludzki (piszczałka w organach
o brzmieniu podobnym do głosu ludzkiego)

V. s. = Véteris

styli

Według starego stylu

VüLGIVAGA Włócząca się wszędzie, nierządnica

Vulgo Zwykle — Pospolicie — Powszechnie
Vulgo fâciunt Tak wszyscy powszechnie robią
VüLGUS AMICÎTIAS UTILITATE PROBAT Tłum Ceni
przyjaźń według korzyści

Vulgus
ciemne

profanum

Pospólstwo

nieświadome,

VÛLNERA DUM SANAS, DOLOR EST MEDICINA DOGdy leczysz rany, ból jest lekarstwem na
ból (C a t o)

loris

Vûlnerant omnes, ultima necat Wszystkie
ranią, ostatnia (godzina) zabija (napis na zega
rach)

INDEKS AUTORÓW
NIEKTÓRYCH ZDAŃ ZAWARTYCH
W NINIEJSZYM ZBIORZE
Alkaios Z MlTYLENy na Lesbos (przełom VII—VI
w. p.n.e.), słynny grecki poeta liryczny, autor
hymnów, pieśni wojennych, miłosnych i bie
siadnych, twórca strofy zwanej od niego alcejskiej
Apostata Julius (Odstępca), cesarz rzymski
w latach 361—364, zwolennik filozofii neoplatońskiej, zniósł edykt tolerancyjny mediolański
(313 r.), gwarantujący chrześcijanom wolność
wyznania, i dąży! do przywrócenia dawnej religii
rzymskiej

Archimedes z Syrakuz (ok. 287—212 r. p.n.e.7,
wybitny fizyk i matematyk, napisał traktat o kwa
draturze odcinka paraboli pierwszy podał war
tość ", twórca hydrostatyki i statyki, prekursor
rachunku nieskończonościowego. Zabity przez
Rzymian po zdobyciu Syrakuz
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Arystofanes (Aristophanes zAten, ok. 446—»385
p.n.e.), najwybitniejszy twórca komedii staroattyckiej. Najsłynniejsze jego dzieła: Acharneis
(Acharnejczycy), Hippies (Rycerze), Nephelai
(Chmury), Sphekes (Osy), Eirene (Pokój), Ornithes
(Ptaki), Lysistrate, Batrachoi (Żaby), Plutos
(Bogactwo). W twórczości swej, mającej ostre
akcenty społeczne i polityczne, daje Arystofanes
bogaty obraz życia Aten
Św. Augustyn Aureliusz (354—430 r. n.e.),
ojciec kościoła, teolog i filozof, biskup w Hippo
Regius, autorytet filozofii chrześcijańskiej, autor
dziel De civitate Dei i Confessiones

Św. Benedykt z Nursji (ok. 480—553), zało
życiel zakonu benedyktynów i opat pierwszego
klasztoru benedyktyńskiego na Monte Cassino
Bias z Priene (VI w. p.n.e.), jeden z siedmiu
mędrców

Bohr Niels (1885—1969 r.), sławny fizyk duński,
laureat nagrody Nobla za kwantową teorię
budowy atomu
Borgia Cesar (1475—1507), znany z okru
cieństwa i braku skrupułów władca Walencji.
Macchiavelli wziął go za wzór do swego dzieła
II principe
Caesar Caius Iulius (100—44 r. p.n.e.), zamor
dowany przez opozycję republikańską. Wybitny
wódz i organizator oraz działacz polityczny
republiki rzymskiej. Autor dzieł historycznych:
De bello Gallico (O wojnie gallickiej), Commentarii de bello civili (Pamiętniki o wojnie domowej)
Cassius Dion (ok. 155—235), konsul w r. 229 n.e.,
autor dzieła Romaike historia obejmującego
dzieje Rzvmu od założenia do panowania Ale
ksandra Sewera
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Cato Marcus Porcius, zwany Maior (234—
—149r. p.n.e.), wybitny polityk i mówca, re
prezentant starych, konserwatywnych tradycji
rzymskich, autor dziel: Origines (Początki Rzymu)
i De Agricultura (O rolnictwie)
Catullus Caius Valerius (87—54 r. p.n.e.)
poeta rzymski, autor liryków miłosnych do Lesbii i drobnych utworów zwanych przez niego
„nugae” (fraszki)

Celsus Aulus Cornelius (I w. n.e.), pisarz rzymski
z czasów Tyberiusza, autor dzieła encyklope
dycznego Artes (Sztuki), z którego dochowało się
do naszych czasów tylko 8 ksiąg o medycynie
Cicero Marcus Tullius (106—43 r. p.n.e.), naj
wybitniejszy mówca rzymski, prozę łacińską
doprowadził do szczytu doskonałości, populary
zator filozofii greckiej, działacz polityczny i mąż
stanu, słynny ze stłumienia spisku Katyłiny.
Zostawił ogromny spadek literacki. Dzieła reto
ryczne: De oratore (O mówcy), Brutus, Orator.
Dzieła filozoficzne: De re publica (O państwie),
De officiis (O powinnościach), De finibus bonorum et malorum (O granicach dobra i zła), Tusculanae disputationes (Rozmowy tuskulańskie),
Cato Maior de senectute (Katon Starszy o starości),
Laelius de amicitia (Leliusz o przyjaźni). Ogromną
wartość mają obfite Epistidae (Listy) Cycerona.
Najcenniejszą część jego twórczości stanowią
mowy, z których najlepsze to: Orationes in Catilinam (Mowy przeciwko Katylinie), Pro Sexto
Roscio Amerino (W obronie S.R.A.), In Verrem
(Przeciwko Werresowi), De imperio Cn. Pompei
(O naczelnym dowództwie Pompejusza), Pro
Murena (W obronie Mureny), Pro Archia poeta
(W obronie poety Archiasza), Pro MiloneCW obro
nie Milona), Orationes Philippicae in Antonium
(Filipiki przeciwko Antoniuszowi)
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Claudianus Claudius (IV—V w.), ostatni
wielki poeta rzymski, autor poematu De bello
Getico, Gigdntomachia, Raptus Proserpinae. Wzo
rował się na Owidiuszu

Combnius (Komensky Jan Amos; 1592—1670),
twórca nowoczesnej pedagogiki, autor dzieł
Didáctica magna i Orbis pictus
Descartes René (1596—1650), ojciec nowoży
tnej filozofii, twórca geometrii analitycznej,
racjonalista, autor dzieł: Discours de la methode
(Rozprawy o metodzie), Les principes de la
philosophic (Podstawy filozofii)
Ennius Quintus (239—169 r. p.n.e.), najwybit
niejszy poeta rzymski z okresu przedklasycznego, autor tragedii i innych utworów poety
ckich, w których popularyzował mistykę pitagorejską i filozofię grecką
Erazm z Rotterdamu (ok. 1466—1536), filo
zof i filolog holenderski, sławny humanista
Odrodzenia, zwalczał metody scholastyczne,
autor między innymi dzieła Laus stultitiae
(Pochwała głupoty)

Eurypides (480—406 r. p.n.e.), najmłodszy
z trzech wielkich tragików greckich, autor
wielu tragedii; wyznawał poglądy postępowe
i demokratyczne. Najwybitniejsze dzieła: Hipo
lit, Trojanki, Blagalnice, Ifigenia vi Aulidzie,
Orestes

Eusebius Caesariensis (268—338), pisarz ko
ścielny, autor dzieła dogmatycznego i history
cznego Ekklesiastike historia
Galenos Claudius (130—200 r. n.e.), jeden
z najsłynniejszych lekarzy starożytności. Po
chodził z Pergamu, przez długie lata był lekarzem
przybocznym Marka Aureliusza i jego następców.
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Najważniejsze jego dzieia teoretyczne z zakresu
medycyny: Techne iatrike (Sztuka lekarska),
Peri osteon (O kościach), Peri myon kineseos
(O ruchu mięśni). Pisał również dzieła filozo
ficzne, filologiczne i retoryczne.

GELLIUS Aulus, pisarz rzymski z II w. p.n.e.
Autor dzieła antykwarycznego pt. Noctes Atticae (Noce attyckie) zawierającego wyciągi z pi
sarzy greckich i rzymskich, dotyczące historii
literatury, filozofii, retoryki, zagadnień anty
kwarycznych i gramatycznych.
Grzegorz VII (ok. 1020—1085), papież, jako
mnich opactwa benedyktyńskiego w Cluny
nosił imię Hildebranda. Piastował urząd w stolicy
apostolskiej od 1073 do 1085. Reformator ko
ścioła znany z walki z cesarzem Henrykiem IV
o inwestyturę.
Hadrianus Publius Aelius (76—138 r. n.e.),
cesarz rzymski, opiekun sztuk i uczonych,
sam próbował swych sił na polu piśmiennictwa

Heraklit z Efezu (ok. 540—480 r. p.n.e.),
grecki filozof, materialista, ujmujący przyrodę
dialektycznie. Poglądy swe zawarł w dziele
Peri physeos (O przyrodzie)
Herodot z Halikarnasu (Herodotos, 489—
—425r. p.n.e.) uważany jest za ojca historii,
autor historii wojen grecko-perskich

Św. Hieronim ze Strydonu

(ok, 340—420),

znawca literatury hebrajskiej i greckiej, tłumacz
Pisma świętego na język łaciński (Wulgata)

Hippokrates z wyspy Kos (460—377 r. p.n.e.),
Grek, twórca medycyny jako nauki, największy
lekarz starożytności. Pisma jego zostały zebrane
pod nazwą Corpus Hippocrateum (Zbiór Hippokratesa)
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Hobbes Thomas (1588—1679), filozof angielski,
materialista, teoretyk nauki o państwie, zwo
lennik silnej władzy państwowej, w psychologii
poprzednik asocjacjonistów, autor dziel Lewiatan

i Elementy filozofii
Homer (Homeros, IX w. p.n.e.), najdawniejszy
poeta grecki, rzekomy twórca Iliady i Odysei
Horatius Quintus Flaccus (65—8 r. p.n.e.),
jeden z najwybitniejszych liryków rzymskich,
swą twórczością wywierał wpływ na teorię
literatury do XIX w.; napisał: Epodon liber
(Epody), Sermones (Satyry), Carmina (Pieśni),
Epistulae (Listy)

Hus Jan (1369—1415), czeski profesor i rektor
uniwersytetu w Pradze, reformator religijny,
zwalczał oficjalny kościół; oskarżony o herezję
został spalony na stosie

Iulianus Flavius Claudius (331—363), bra
tanek Konstantyna Wielkiego, cesarz rzymski
od 361 r. Odwołał edykt tolerancyjny Konstan
tyna, zwolennik filozofii neoplatońskiej, pra
gną! przywrócić stanowisko dawnej religii rzym
skiej. Dlatego nazwano go Apostatą (Odstępcą)
Iuvenalis Decimus Iunius (55—130 r. n.e.),
rzymski poeta satyryczny. Autor Satyr będących
wyrazem protestu przeciwko okrutnej władzy
cezarów i krytyką współczesnego społeczeństwa
Lactantius Caecilius Firmianus (III—IV w.),
autor dzieła Institutions divinae będącego apologią chrześcijaństwa

Leibniz Gottfried Wilhelm (1646—1716), nie
miecki filozof i matematyk. Jego główne dzieło
Monadologia zawiera system metafizyczny, któ
rego podstawą są substancje duchowe, zwane

monadami

16 — Łacina na co dzień
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Livius Titus (r. 59 p.n.e. — 17 n.e.), historyk
rzymski, autor dzieła Ab urbe condita obejmują
cego okres od założenia Rzymu do czasów,
w których żył autor

Loyola Ignacy (1491—1556), Hiszpan, zało
życiel i pierwszy generał zakonu jezuitów
Lucanus Marcus Annaeus (39—65 n.e.)> autor
epopei historycznej Pharsalia przedstawiającej
wojnę domową między Pompejuszem a Cezarem.
Lucretius Titus Carus (ok. 99—55 r. p.n.e.)
przeniósł na grunt rzymski atomistykę Epikura
i dał w swoim dziele De rerum natura wykład
filozofii materialistycznej swego mistrza

Manilius Marcus (I w. n.e.), poeta rzymski,
autor poematu dydaktycznego Astronomica,
opiewającego wpływ gwiazd na życie ludzi
i państw

Martialis Marcus Valerius (ok. 40—102 r. n.e.),
epigramatyk łaciński, autor dzieł: Liber spectaculorum (Księga widowisk), Xenia (Podarki)
i Ap'tphoreta (Fanty)
Menander (342—291 r. p.n.e.), najwybitniejszy
przedstawiciel greckiej komedii nowej, autor
komedii charakteru, rodzinnych i komediofars

Modrzewski-Frycz Andrzej (1503—1572), wni
kliwy pisarz polityczny, autor dawnego dzieła
De re publica emendanda o tendencjach refor
matorskich

Octavianus Caius Iulius Caesar (r. 63 p.n.e. —
— 14 n.e.), zwycięski uczestnik drugiego triumwiratu, faktycznie jedynowładca państwa rzym
skiego, twórca systemu zwanego pryncypatem.
Rządy jego były okresem wspaniałego rozwoju
kultury rzymskiej
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Orzechowski Stanisław żyjący w latach 1513-1566, pisarz polityczny, polemista religijny,
zwalczał reformację, bronił wolności szlache
ckich, autor wielu dzieł, z których najważnie
jsze Dyalog około egzekucyjej Polskiej Korony
i Quincunx, to to jest wzór korony na cynku
wystawiony

O VIDIUS Publius Kaso (r. 43 p.n.e. — ok. 17 n.e.),
najbardziej utalentowany poeta elegijny epoki
Augusta, ostatni wielki poeta Rzymu. Utwory
jego szeroko znane to: Amores ("Miłostki),
Ars aniatoria (Sztuka kochania), Remedia amoris
(Lekarstwa na miłość), Heroides (fikcyjne listy
miłosne bohaterek mitycznych), De medicatnine
faciei feminae (O kosmetyce twarzy kobiecej),
Metamorfozy, Pasti (Kalendarz), Tristia (Żale),
Epistulae ex Ponto (Listy z Pontu)
Oxenstierna Axel (1583—1654), szwedzki mąż
stanu, doradca Gustawa II Adolfa

PaCüviüS Marcus (220—130 r. p.n.e.), tragediopisarz rzymski. Pozostały po nim fragmenty
kilkunastu utworów
Persius Aulus Flaccus (34—62 r. n.e.), satyryk
rzymski, autor utworów satyrycznych piętnu
jących w duchu stoickim wady ówczesnego
społeczeństwa

Petrûnics Caius, zw. Arbiter (w r. 66 n.e.
odebrał sobie życie na skutek oskarżenia o udział
w spisku na życie Nerona;, wytworny znawca
dobrego smaku, autor drobnych wierszyków
i powieści satyrycznej Sarmton libri

Phaedrcs (I w. n.e.), bajkopisarz, przedstawiciel
nurtu plebeiskiego w literaturze rzymskiej.
Przetłumaczył na łacinę bajki greckie Ezopa

16*
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Pico de Mirándola Giovanni (1463 — 1494),
uczony wioski o wszechstronnych zainteresowa
niach, stanowczy w swoich tezach filozo
ficznych, humanista, przedstawiciel idealisty
cznego synkretyzmu

Pittakos, władca Mityleny na Lesbos (ok.
648—569r. p.n.e.). Zaliczano go do siedmiu
mędrców Grecji
Platon (427—347 r. p.n.e.), jeden z najwybitniej
szych filozofów starożytnych, twórca syntezy
filozofii idealistycznej. Napisał liczne dzieła,
przeważnie w postaci dialogów: Laches (O odwa
dze), Charmides (O roztropności), Eutyfron
(O pobożności), Gorgias (O retoryce), Protago
ras (O cnocie), Apología (Obrona Sokratesa),
Rzeczpospolita, Fajdros (Stosunek duszy do
idei), Fedoti (O nieśmiertelności duszy), Pra
wa
Plautus Titus Maccius (ok. 250—184 r. p.n.e.),
największy komediopisarz rzymski. Ważniejsze
jego utwory: Miles gloriosus (Żołnierz samochwał),
Aulularia (Skarb), Asiriana (Komedia ośla),
Menaechmi (Bracia), Captivi (Jeńcy)

Plinius Caius Secundus, zwany Maior (23—79 r.
n.e.), uczony o wielostronnych zainteresowa
niach naukowych. Pozostało po nim dzieło
o charakterze encyklopedycznym — Historia
naturalis (Historia naturalna)
Plinius Caius Caecilius, zwany także Minor
(ok. 61—113 r. n.e.), autor listów i korespondencji
z cesarzem Trajanem
Plutarch z Cheronei (ok. 50—125 r. n.e.),
jeden z największych pisarzy Grecji, autor
dzieła Bioi paralleloi (Żywoty sławnych mężów),
obejmującego biografię 50 sławnych Greków
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i Rzymian, oraz pism o treści moralnej i literacko-krytycznej
Publilius Syrus, pisarz rzymski z I w. p.n.e.,
wyzwoleniec, autor mimów zawierających szereg
głębokich sentencji
Sallustius Caius Crispus (86—34 r. p.n.e.),
polityk i historyk rzymski. Jest autorem dwu
monografii: De coniuratione Catilinae (Spisek
Katyliny) i Bellum Iugurtinum (Wojna z Jugu-

rtą)
Seneca Luciu? Annaeus (r. 4 p.n.e. — 65 n.e.),
retor, pisarz, poeta i filozof rzymski. Zachowały
się głównie jego dzieła filozoficzne: De clementia (O łagodności), De vita beata (O życiu szczęśli
wym), Dialogi, De ira (O gniewie), Epistularum
tnoralium libri XX (20 ksiąg listów moralnych),
ponadto pisał dzieła przyrodnicze i tragedie

Spinoza Baruch (1632—1677), filozof holende
rski pochodzenia żydowskiego, główny przedsta
wiciel racjonalizmu XVII w.
Statius Publius Papinius (zmarl ok. 95 r. n.e.),
poeta rzymski, autor epopei Thebais i wierszy
okol icznościowych
Suetonius Caius Tranquillus (ok. 75 —ok. 150)
znany historyk rzymski. Zachowały się jego
dzieła: De vita caesarum (Żywoty cezarów)
i częściowo De viris illustribus (O wybitnych
mężach)

Tacitus Publius Cornelius (55—120), naj
wybitniejszy historyk rzymski epoki cesarstwa.
Autor dziel: Germania, Historiae (Dzieje), An
uales (Roczniki)

Terentius Publius Afer (ok. 190 — ok. 150 r.
p.n.e.), ostatni wybitny komediopisarz rzymski,
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autor
Heautontimorumenos
(Samodręczyciel),
Eunuchus (Eunuch), Phormio (Formion), Adelphoi (Bracia)

Terentianus Maurus, pisarz rzymski żyjący
pod koniec III w.n.e., autor wierszowanej pracy
o sztuce poetyckiej w 3 księgach (Z)e litteris,
De syllabi s, De metris).
Tertullianus Quintus Septimius Florens (ok.
160—225), najwybitniejszy łaciński pisarz koś
cielny przed św. Augustynem. Najważniejsze jego
dzieło — Apologeticus

Tibullus (50—19 r. p.n.e.), poeta rzymski,
autor utworów elegijnych opiewających miłość
i życie wiejskie

Ulpianus (Domitius) z Tyru, wybitny prawnik
rzymski z I połowy III w. n.e., autor wielu
dzieł dotyczących prawa pretorów i prawa
cywilnego

Valerius Maximus, pisarz rzymski z I w. n.e.,
autor dzieła Factorum et dictorum memorabilium
libri IX (Wypadków i powiedzeń godnych
pamięci ksiąg IX), zawierającego zbiór anegdot
dotyczących głośnych wydarzeń i wielce po
czytnego u schyłku starożytności

Velleius Paterculus Caius, historyk rzymski
ur. ok. 19 r. p.n.e., autor szkicu dziejów rzym
skich Historiae Romanae ad M. Vinicium consulem libri duo
Vergilius Publius Maro (r. 70 p.n.e. — 19 n.e.).
największy epik rzymski, autor poematu Georgica
(Ziemiaństwo), eposu Aeneis (Eneida) oraz
sielanek Bucolica i Eclogae.
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